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Woord vooraf 
 
 
 
De maatschappelijke gevolgen van de massamotorisering, die halverwege de vorige eeuw 
Nederland in zijn greep krijgt, zijn samen te vatten in het begrip de autoafhankelijke 
samenleving. Die samenleving verdient meer aandacht van de wetenschap, evenzo de wijze 
waarop het openbaar bestuur met de automobiliteit aan de slag is geweest.  
 
Gedurende een lange periode heb ik uit interesse – als automobilist en als bestuurssocioloog -  
het overheidsbeleid ten aanzien van ‘de auto’ gevolgd. Dat heeft geleid tot het voornemen om 
zelf een onderzoek te entameren. Er zijn vele zaken rond de auto en automobiliteit die het 
waard zijn onderzocht te worden.  
 
Voor een bestuurssocioloog is het decennialange parlementaire debat over het anders 
‘beprijzen’ van de auto een vrijwel ideaal onderwerp voor een proefschrift. De 
autoafhankelijke Nederlandse samenleving stelt het parlement voor lastige en complexe 
vraagstukken. Het tot stand brengen van een andere manier van betalen voor automobiliteit 
lijkt een onoplosbaar vraagstuk. Het is een vraagstuk dat naar de mening van de onderzoeker 
in feite neerkomt op een hervorming van de institutie automobiliteit.  
     
Dat hardnekkige hervormingsvraagstuk is één aanleiding tot het voorliggend onderzoek. De 
andere aanleiding is de fascinerende werking van de parlementaire democratie: ruim vier 
decennia is er debat over een idee om anders te betalen voor automobiliteit. In de 
verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012  voeren 
meerdere partijen dat punt weer op. Blijft het een illusie of wordt het ooit werkelijkheid? Het 
is een vraag die raakt aan het probleemoplossend vermogen van het parlement. Wat is nu de 
‘logica’ of het ‘nut’ van een langdurend parlementair debat, als het geen afronding krijgt?  
    
Een verkenning van de te onderzoeken materie bracht mij in contact met een groot aantal 
mensen: voormalige bewindspersonen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, leden 
van de Tweede Kamer, ambtenaren, wetenschappers van meerdere disciplines, deskundigen 
op het gebied van verkeer en vervoer en journalisten. Zij hebben zich de moeite getroost mijn 
verzoeken om informatie en andere vragen rond het thema van dit onderzoek te 
beantwoorden. In de bijlagen zijn de ‘sleutelinformanten’ genoemd. Hier wil ik hen bedanken 
voor hun bereidheid tijd vrij te maken en hun kennis en inzichten met mij te delen. 
 
Vervolgens heb ik mijn pad gekozen in het te onderzoeken ‘domein’, in samenspraak met 
mijn promotor prof. dr. F. Hendriks. Hij heeft de stimulans gegeven tot het planmatig en 
consequent uitvoeren van het gekozen onderzoekspad en de onmisbare ‘bakens’ gezet om de 
focus op de te onderzoeken vraagstelling vast te houden. Ik dank de overige leden van de 
promotiecommissie voor hun kritische beschouwing van het manuscript. 
 
Voor dit onderzoek heb ik primair gebruik gemaakt van schriftelijke bronnen. De 
medewerkers van de archieven van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en van de 
ANWB hebben mij hierbij onmisbare ondersteuning geboden. (Het ‘digitaal’ kunnen 
raadplegen van documenten is een prachtige faciliteit, maar het ‘papieren archief’ heeft nog 
steeds vele voordelen, waaronder het contact met mensen.)    
 
 



 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar mijn vrouw en kinderen. Zij hebben onmisbare 
steun gegeven en mij meer moeten missen dan de bedoeling was. Ook wil ik het feit 
benoemen, dat de stellige opvatting van mijn ouders dat ik beter kon ‘doorleren’ aan de basis 
ligt van dit proefschrift.  
 
 
                                                                    
Voorschoten, september 2012 
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1  
 
 
Een lange politieke strijd, zonder resultaat 
 
 
1.1 Een onmogelijke opgave 
 
Na jaren van debat in en buiten het parlement komt in 2010 een abrupt einde aan de 
voorbereiding van de introductie van de kilometerheffing.1 Deze nieuwe manier van betalen 
voor automobiliteit is één van de speerpunten geweest van het kabinet-Balkenende 4. Het is 
een zoveelste poging op rij om de wijze van betalen voor automobiliteit op een nieuwe leest te 
schoeien. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat loopt in 2010 echter vast met dit 
‘dossier’, waarin een viertal ministers hem zijn voorgegaan: Smit-Kroes, Maij-Weggen, 
Jorritsma en Netelenbos. Alle vijf ministers strandden op enigerlei wijze in het parlement met 
hun voorstellen om een andere manier van betalen voor automobiliteit in te voeren.  
   Het ‘resultaat’ van deze parlementaire geschiedenis is, dat de Nederlandse automobilist in 
de 21e eeuw voor het bezit en gebruik van de auto betaalt op basis van een belastingstelsel dat 
is gevormd in de eerste decennia van de vorige eeuw (met name de periode 1909-1931). Het 
is een stelsel, waarin de aanschaf en het bezit van de auto – zonder dat er een kilometer wordt 
gereden – zwaar worden belast. Dat bevordert het autogebruik, omdat de automobilist een 
forse investering heeft moeten doen voor zijn mobiliteit en daar ook de vruchten van wil 
plukken.2 
 
De lange weg naar ‘anders betalen voor automobiliteit’ 
In het parlement wordt nu al meer dan veertig jaar gesproken over een andere manier van 
betalen voor automobiliteit. Er is in het parlement al vele jaren een breed draagvlak voor het 
introduceren van een ander fiscaal stelsel, waarbij het accent komt te liggen op het belasten 
van het autogebruik in plaats van het autobezit. Zo’n omslag zou kunnen bijdragen aan een 
selectiever autogebruik; op een auto die niet wordt gebruikt wordt geen belastinggeld 
geheven, maar een auto die wel wordt gebruikt zal juist méér worden belast. De automobilist 
zal de kosten van het autorijden daardoor des te meer merken in de portemonnee, bijvoorbeeld 
als voor iedere kilometer een heffing moet worden betaald.  
   In de afgelopen decennia is er veel ‘gesleuteld’ aan de belastingen en accijnzen die de 
automobilist moet betalen. Zo is de naamgeving van een aantal belastingen door de jaren heen 
aangepast, evenals de aanwending van de belastinginkomsten. Maar bovenal is de opbouw 
van enkele belastingen aangepast. De invoering van provinciale opcenten op de 
motorrijtuigenbelasting (mrb) is daar een voorbeeld van.3 Van meer recente datum is de 
vergroening van het fiscale stelsel rond de auto, die heeft geleid tot ingrijpende wijzigingen. 
                                                 
1 De officiële benaming is “kilometerprijs”, maar het gebruik van dit woord heeft geen algemene ingang 
gevonden. Beide woorden zijn opgenomen in de Van Dale (Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 
veertiende uitgave, 2005). 
2 Dit is een argument dat reeds in de jaren ’60 in Tweede Kamerdebatten wordt gebruikt in pleidooien voor een 
verandering van het fiscale stelsel. In de 21e eeuw is dit argument gebruikt in pleidooien om de automobilist  
‘eerlijker’ te laten  betalen voor de auto, door de belastingen (bpm en mrb) per kilometer te heffen. 
3 Provinciale opcenten op de mrb zijn per 31 maart 1981 mogelijk geworden op grond van artikel 8, tweede lid, 
van de Eerste uitvoeringsbeschikking provinciale opcenten. 
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Per 1 januari 2010 zijn zeer zuinige, schone auto’s (auto’s met weinig CO2-uitstoot) 
‘belastingvrij’. Deze auto’s zijn vrijgesteld van de belasting op bezit (de mrb) en op aanschaf 
(belasting personenauto’s en motorrijwielen, afgekort: bpm).4  Alleen de accijns op brandstof 
rest dan nog als specifieke belasting voor de bezitter van een ‘schone’ auto. Deze maatregel 
heeft grote invloed op de autoverkopen. In 2011 zijn ruim 550.000 nieuwe personenauto’s 
geregistreerd; ruim een derde daarvan (36,5%) is ‘belastingvrij’.5  
   Het ‘goedkoop’ maken van autorijden is een uniek besluit van het parlement te noemen, 
omdat in de afgelopen decennia veel politieke strijd geleverd is voor het terugdringen van het 
autogebruik. Er was een breed gedragen politiek streven om het fiscale stelsel rond de auto 
om te bouwen van het belasten van autobezit naar het belasten van autogebruik. Tot op heden 
heeft dat streven naar die ombouw van de belasting op auto’s vooral veel ‘politiek drama’ 
opgeleverd. Het succes van de vergroening van het fiscale stelsel voor de verkoop van 
zuinige, schone auto’s kan niet verhullen dat de gewenste herziening van het fiscale stelsel tot 
op heden niet tot stand is gekomen, ondanks de substantiële kosten voor onderzoek en 
beleidsvoorbereiding.6    
 
Fragiel politiek draagvlak 
De politieke strijd van de ministers Netelenbos en Eurlings voor hervorming van het fiscale 
stelsel kan gerekend worden tot de ‘grote verhalen’ van onze parlementaire democratie. Daar 
hebben de media een belangrijke bijdrage aan geleverd, door de berichtgeving over het 
rekeningrijden en de kilometerheffing breed uit te meten. In ieder geval is het beeld gezet, dat 
Netelenbos en Eurlings zich zonder reserve hebben opgeworpen als voorstander en 
pleitbezorger voor een nieuwe manier om te betalen voor de auto. Toen het erop aankwam 
stonden zij beiden echter met lege handen in het parlement.  
   Opvallend is het gemak waarmee in de politiek soms afstand wordt genomen van zaken 
waar partijen zich jarenlang achter hebben geschaard. Twee voorbeelden kunnen dat 
illustreren. Het eerste voorbeeld dateert van mei 2010. Het kabinet-Balkenende 4 is in februari 
2010 demissionair geworden. Minister van Verkeer en Waterstaat Eurlings heeft zich drie jaar 
lang sterk gemaakt voor de invoering van de kilometerheffing. Maar bij de beoordeling van 
zaken die tijdens de demissionaire periode van het kabinet door de Tweede Kamer nog verder 
behandeld worden (en niet controversieel zijn) sneuvelt de invoering van de kilometerheffing. 
Het CDA is gaan twijfelen of het wel de juiste oplossing is en trekt daarmee zijn steun aan het 
plan van de kilometerheffing in. Daarmee is het brede draagvlak voor de kilometerheffing uit 
de Tweede Kamer verdwenen. Het is de ‘spindoctor’ van het CDA, Jack de Vries, die enig 
licht werpt op het echec van de kilometerheffing. In het televisieprogramma De Wereld 
Draait Door van 6 mei 2010 vraagt Felix Rottenberg wat De Vries het slechtste punt vindt 
van het kabinet-Balkenende 4. De Vries antwoordt: “het rekeningrijden” (daarmee doelt hij op 
de plannen van het kabinet om een landelijke kilometerheffing in te voeren).7  
   Het tweede voorbeeld van ‘politiek afstand nemen’ komt uit de algemene beschouwingen 
over de Miljoenennota 2012. D66-fractievoorzitter Pechtold verwijt minister-president Rutte, 
dat het kabinet niets doet aan noodzakelijke hervormingen. In zijn repliek stelt Rutte, dat 
zaken als de beperking van de hypotheekrenteaftrek en de kilometerheffing slecht zijn voor de 
                                                 
4 Deze belastingvrijstelling is in het Belastingplan 2012 alweer ingeperkt. Per 1 januari 2014 vervalt de 
vrijstelling van mrb voor schone, zuinige auto’s; personenauto’s met een minimale uitstoot van CO2 (tot) 50 
gr/km zullen tot en met 2015 worden vrijgesteld.  
5 Bron: www.raivereniging.nl . Bericht d.d. 3 januari 2012. 
6 Alleen al aan de voorbereiding van het rekeningrijden is tussen 1996 en 2002 een bedrag van 120 miljoen euro 
besteed, zo laat minister Netelenbos de Eerste Kamer weten (Vergaderjaar 2001-2002, EK 34: 24-1681). 
7 Het woord ‘rekeningrijden’ blijkt niet uit te bannen. Hoe ook is geprobeerd het achterhaalde woord te 
vervangen door het woord ‘kilometerprijs’ of ‘kilometerheffing’, het wil maar niet lukken. Het is in het 
collectieve geheugen blijven hangen. 
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middeninkomens.8 Deze uitspraak markeert de teloorgang van het streven om het fiscale 
stelsel rond de auto te hervormen door introductie van het prijsmechanisme voor het gebruik 
van de auto. Een idee waar ook de VVD jarenlang voor gestreden heeft. In deze politieke 
dialoog is het idee nu verworden tot een aanslag op de inkomenspositie van een omvangrijk 
deel van de Nederlandse bevolking. Zo is de kilometerheffing dus (voorlopig) van de baan en 
blijft alles zoals het was. En dat terwijl het idee om anders te gaan betalen voor automobiliteit 
in Nederland al in de jaren ’60 onderwerp van wetenschappelijk en politiek debat is. Het idee 
heet dan “prijsmechanisch rijden” en het komt voort uit het besef dat de snelle toename van 
automobiliteit problemen veroorzaakt die niet door uitbreiding van infrastructuur alleen 
kunnen worden opgelost. Ook de prijs van automobiliteit kan een oplossing bieden voor die 
problemen, als instrument voor de afstemming tussen vraag naar en aanbod van 
wegcapaciteit.  Ondanks de meer dan vier decennia dat het prijsmechanisme met regelmaat op 
de politieke agenda staat, is het er nog steeds niet van gekomen om het op te nemen in het 
fiscale stelsel rond de auto. Waarom is een hervorming van dat stelsel zo lastig? Dát is de 
vraag die deze lange geschiedenis oproept. Een algemene beschouwing van het fenomeen 
‘stelselherziening’ is hier relevant, daarna komt de herziening van het fiscale stelsel rond de 
auto aan de orde. 
 
Stelselherziening als vraagstuk 
Een stelselherziening is in het algemeen een lastige en langdurige opgave. Met enige 
regelmaat staan de Nederlandse regering en het parlement voor de taak ingrijpende 
hervormingen door te voeren in het maatschappelijk en/of staatsbestel. Als bestaande 
arrangementen in de Nederlandse welvaartsstaat grote problemen genereren of noodzakelijke 
ontwikkelingen blokkeren, ontstaat op enig moment de situatie dat ingrijpen nodig of zelfs 
onvermijdelijk is. Dat is met name het geval als uitgaven onbeheersbaar worden; dan is er de 
harde noodzaak om te hervormen. Twee voorbeelden van dergelijke hervormingen, die in de 
afgelopen twee decennia op de politieke agenda hebben gestaan én gestalte hebben gekregen, 
zijn de herziening van het stelsel van de sociale zekerheid (met name de WAO) en de 
herziening van het stelsel van de ziektekostenverzekering. Herziening van het pensioenstelsel 
is in aantocht en hervorming van de woningmarkt, gekoppeld aan het stelsel van de 
hypotheekrenteaftrek, lijkt in het verschiet te liggen.  
   Er zijn ook voorbeelden van beoogde hervormingen die – ondanks herhaalde pogingen – tot 
op heden géén gestalte hebben gekregen. De reorganisatie van het binnenlands bestuur staat 
hoog op de lijst van mislukte hervormingen. Van 1969 tot medio jaren ’90 woedde er een 
politieke strijd over de organisatie van het binnenlands bestuur, met name de provincies lagen 
onder vuur. In de jaren ’70 werd het nut van deze bestuurslaag voor het oplossen van de toen 
actuele regionale problemen betwist. Het kabinet-Den Uyl diende een wetsvoorstel in om de 
provincies te splitsen in 24 regiobesturen, de provincies-nieuwe-stijl.9 Het eindpunt van dit 
debat over de provincies was, dat alles bij het oude bleef. Alleen de IJsselmeerpolders werden 
ondergebracht in de provinciale bestuurslaag met de instelling van de nieuwe provincie 
Flevoland in 1986. In de jaren ’90 komt de herziening van het openbaar bestuur op de 
politieke agenda met de nota’s Bestuur op Niveau (BON). Het nieuwe streven naar herziening 
is dan gericht op het realiseren van zeven grootstedelijke gebieden en regio’s, als sterk 
middenbestuur. Die nieuwe structuren zijn er niet gekomen. Het kabinet-Rutte heeft, als 
laatste voorstel in een lange rij, een plan gepresenteerd om te komen tot een 
Randstadprovincie; eerst mét, later zonder de provincie Zuid-Holland.  
   Ondanks een debat van vier decennia, waarin vele voorstellen voor herziening van de 
                                                 
8 Opgetekend uit het debat over de miljoenennota op 22 september 2012. 
9 De start van de discussie over de provincies ligt bij de indiening van het ontwerp van de Gewestwet van 
minister Beernink in 1969, die zou leiden tot de instelling van 44 (!) gewesten. 
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Nederlandse bestuursstructuur de revue zijn gepasseerd, is er wat dat betreft niet veel 
veranderd. Wel is sprake van een voortgaand herijken van de taakverdeling tussen de drie 
bestuurslagen, waarvan met name de decentralisatie van rijkstaken naar provincies en 
gemeenten een voorbeeld is.10 In die zin heeft de tot heden ‘mislukte’ hervorming van het 
binnenlands bestuur veel gemeen met de door vele politieke partijen beoogde hervorming van 
het fiscale stelsel rond de auto. Beide stelsels zijn ondanks regelmatige voornemens voor 
ingrijpende herziening, slechts geleidelijk aan geactualiseerd en aangepast aan nieuwe 
omstandigheden. Maar is daarmee een stelselherziening overbodig geworden?  
 
 
1.2 Het fiscale stelsel rond de auto: een taaie ‘status-quo’ 
 
De niet ingevoerde kilometerheffing heeft een belangrijke historische dimensie. Het is het 
zoveelste idee om de automobilist (anders) te laten betalen voor het bezit en gebruik van de 
auto. De wijze waarop in Nederland anno 2012 voor de auto betaald moet worden is vóór WO 
II tot stand gekomen. In de lange parlementaire geschiedenis van het ‘betalen voor 
automobiliteit’ hebben drie jaartallen een bijzondere betekenis: 1909, 1926 en 1931. In die 
jaren zijn de belastingen en accijnzen ingevoerd die nog immer de basis vormen voor het 
huidige stelsel anno 2012. Het zijn de invoering van een ‘luxe-belasting’ op auto’s (1909), de 
wegenbelasting (1926) en de benzineaccijns (1931). De eerste twee kunnen worden 
aangemerkt als een belasting op het bezit, de derde als een belasting op het gebruik van de 
auto. Alle drie hebben een uitgebreide parlementaire geschiedenis. Voor een belangrijk deel is 
die geschiedenis beschreven in het proefschrift van Visser (2008).11 
   De basissystematiek van de huidige belastingheffing rond de auto dateert dus van ruim 
tachtig jaar geleden. In de loop der jaren zijn er met regelmaat wijzigingen doorgevoerd; de 
systematiek is geactualiseerd en verfijnd op grond van overwegingen van budgettaire, 
bestuurlijke, sociaal-economische, milieutechnische en voertuigtechnische aard. De laatste 
jaren is met name de ‘verduurzaming’ van het belastingstelsel van grote invloed op de 
concrete invulling van de belastingsystematiek rond de auto.12 Er is sprake van een 
geleidelijke, incrementele aanpassing waarbij één van de doelstellingen in het gevoerde beleid 
een geleidelijke verschuiving is van belasting op bezit naar belasting op gebruik. Het is een 
verschuiving van vaste naar variabele autokosten, ofwel de zogenoemde variabilisering.13 Die 
verschuiving van ‘vast naar variabel’ krijgt vanaf 1965 geleidelijk vorm, als het idee van het 
prijsmechanisme een onderwerp wordt voor de Tweede Kamer. Politieke partijen pakken het 
idee op en er ontstaat ‘discours’.14  
   In de vroege periode van het politiek discours over het prijsmechanisme (de jaren 1980-
1990) wordt de accijns op brandstof gezien als de meest voor de hand liggende manier om de 
automobilist te laten betalen voor het gebruik van de auto. Soms vindt een (beperkte)  
                                                 
10 Zie ook het proefschrift van Van der Heijden, 1990. 
11 W.M.G. Visser, “Accijnzen: een onderzoek naar de rechtsgronden van de Nederlandse accijnzen aan de hand 
van 200 jaar parlementaire geschiedenis (18-5-2007) en naar de werking van het Europese accijnsregime binnen 
de interne markt in het licht van deze rechtsgronden”, 2008. Het onderzoek van Visser betreft alleen accijnzen, 
waaronder ook de bpm moet worden begrepen. De wegenbelasting/motorrijtuigenbelasting valt er buiten. 
Standpunten van politieke partijen worden in deze parlementaire geschiedenis niet nader onderscheiden. 
12 Enkele voorbeelden van actualisatie: de invoering van de provinciale opcenten op de mrb; de accijnsverhoging 
die bekend staat als het kwartje van Kok; de inmiddels ingetrokken regeling rond het reiskostenforfait; de 
regeling rond de belasting van lease-auto’s voor privé-gebruik; de vergroening van het belastingstelsel, met 
name de vrijstelling van zeer schone auto’s van bpm en mrb. 
13 Visser ontleedt in zijn proefschrift dergelijke doelstellingen,  “rechtsgronden”  genoemd . Het blijken er vele te 
zijn. Zie het schema. 
14 Het woord ‘discours’ is de benaming voor de praktijk van ‘het praten en schrijven’ over een bepaald thema. 
Hoofdstuk 4 is gewijd aan discours en de analyse daarvan. 
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verschuiving plaats van de mrb naar de accijns op brandstof (zoals onder het kabinet-Kok 1). 
De parlementaire geschiedenis laat zien, dat de eerste concrete vertaling van het 
prijsmechanisme in een nieuw instrument – in de Wet op het rekeningrijden van 1997 – een 
vertaling is naar ‘extra’ variabele kosten. Het is een betalen voor schaarste aan wegcapaciteit 
tijdens de ochtendspits. Hetzelfde geldt voor de twee wetsontwerpen die daarna zijn 
ingediend, de Wet bereikbaarheid en mobiliteit en de Tolwet (het initiatief wetsontwerp van 
GroenLinks).  
   Het is uiteindelijk de in het kader van het project Anders Betalen voor Mobiliteit 
ontwikkelde Wet kilometerprijs, die in 2009 een werkelijke variabilisatie van autokosten 
introduceert, door het volledig omzetten van bestaande ‘vaste’ kosten van het bezit van de 
auto (bpm en mrb) in ‘variabele’ kosten per kilometer. (Die variabele kosten laten overigens 
de brandstofaccijns onverlet, die wordt geheel gehandhaafd). De Wet kilometerprijs is 
daarmee de ‘overtreffende trap’ in de rij van voorstellen tot invoering van een 
prijsmechanisme bij automobiliteit. Maar gaat het wel om een prijsmechanisme? De wet 
regelt de introductie van een kilometerprijs, wat in feite een ‘uitgeklede’ variant is van een 
prijsmechanisme. Want een prijsmechanisme veronderstelt een soort markt waarbij 
afstemming plaatsvindt tussen vraag en aanbod. De prijs moet dus een soort regulerend effect 
hebben en dat is méér dan de naam van het project Anders Betalen voor Mobiliteit doet 
vermoeden.  
   Er tekent zich in eerste instantie een kamermeerderheid af voor het introduceren van een 
zogenoemde “platte kilometerheffing”, een heffing of kilometerprijs die niet wordt 
gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieukenmerken van het voertuig. Dat is dan een andere 
manier van belastingheffing door het introduceren van een prijs per kilometer, het is echter 
niet de invoering van een prijsmechanisme.  
 
Een woud aan fiscale doelen  
Over deze ontwikkeling in het politiek discours is nog het volgende te zeggen. De grondslag 
van belastingen en accijnzen op autobezit en autogebruik is in de afgelopen decennia sterk 
geëvolueerd. Het oorspronkelijke fiscale doel van het verkrijgen van inkomsten voor de 
schatkist en voor de aanleg van infrastructuur is aangevuld met een diversiteit aan 
(neven)doelstellingen of rechtsgronden.15 Sinds 1993 is op grond van regelgeving van de 
Europese Unie voorgeschreven, dat “accijnzen als bijzondere verbruiksbelastingen niet louter 
een budgettaire functie mogen bezitten, maar een of meer specifieke, niet-budgettaire ratio’s 
moeten hebben”16. Dit is de zogeheten “dubbelratio” in het fiscale stelsel. Daardoor is er dus 
sprake van twee parallelle discoursen rond het prijsmechanisme en automobiliteit: het fiscale 
discours waarin een aantal doelstellingen van het mobiliteitsbeleid een plaats heeft gekregen 
en het mobiliteitsdiscours, waarin onder meer fiscale instrumenten aan de orde komen om 
automobiliteit te sturen en te beheersen. Die fiscale instrumenten worden in het politiek 
discours veelal aangemerkt als prijsmechanisme of  prijsbeleid.  
   Wat betreft de Wet kilometerprijs kan de conclusie zijn, dat het vraagstuk van de  
introductie van het prijsmechanisme bij automobiliteit uiteindelijk is geëvolueerd tot een 
vraagstuk van het wijzigen van het fiscale stelsel rond de auto. Een kilometerheffing in de 
vorm van de ‘platte’ variant is in feite niet meer dan een fiscale noviteit, het is geen 
volwaardig prijsmechanisme.17 De kilometerheffing zou – indien er sprake zou zijn geweest 

                                                 
15 Visser definieert dit begrip als volgt: “De rechtsgrond van een belastingmaatregel is het door de wetgever aan 
die maatregel ten grondslag gelegde motief waarvan de essentie door die wetgever voor die maatregel 
gerechtvaardigd wordt geacht.” Visser, 2008: 9. 
16 Ibid.: 122. 
17 Een volwaardig prijsmechanisme is gekoppeld aan de verhouding tussen vraag en aanbod van wegcapaciteit. 
Dat element ontbreekt bij een ‘platte’ heffing. 
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van differentiatie naar plaats en tijd – de verwerkelijking kúnnen zijn geweest van het 
doorbreken van de status-quo in het fiscale stelsel rond de auto die al 80 jaar duurt. Dat fiscale 
stelsel is in vele decennia geworden tot een complex geheel, dat vele verschillende doelen 
moet dienen. Het is van belang dat feit te illustreren.  
 
Visser heeft  een groot aantal specifieke rechtsgronden geïnventariseerd die - over vele jaren - 
gekoppeld zijn aan de accijnzen met betrekking tot de auto. Deze zijn samengevat in 
onderstaand schema:  
 
Schema 1. Overzicht van fiscale lasten van de auto en rechtsgronden 18 
 

Soort accijns: 
 

Specifieke rechtsgrond: 

1. accijnzen op brandstoffen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Benelux-accijnsunificatie 
b. fiscale politiek (t.a.v. benzine: afroming 
economische groei, financier van bijzondere 
beleidsdoelen, weeldebelasting, instrument voor 
loon-prijspolitiek en voor monetaire en 
energiepolitiek; t.a.v. diesel: beperking 
belastingdruk bedrijfsleven; algemeen: streven 
naar een meer robuust belastingstelsel) 
c. ecologische politiek (o.a. duurzame 
ontwikkeling) 
d. economische politiek (o.a. verduurzaming van 
de belastinggrondslag) 
e. energiepolitiek (ontmoediging vermijdbaar 
energieverbruik) 
f. historisch (oude en bewezen 
belastinggrondslag en heffingtechniek) 
g. instrument om externe kosten te internaliseren 
in de prijzen van goederen en diensten 
h. leefmilieu (o.a. stimuleren van ongelode, 
zwavelarme en zwavelvrije brandstoffen) 
i. vervoerspolitiek (o.a. variabilisatie autokosten 
en beperking groei autopark en beperking groei 
wegverkeer) 

2. bpm a. ecologische politiek (o.a. duurzame 
ontwikkeling) 
b. economische politiek (o.a. vergroening van de 
belastinggrondslag) 
c. EG-accijnsharmonisatie 
d. energiepolitiek (ontmoediging vermijdbaar 
energieverbruik) 
e. fiscale politiek (weeldebelasting, beperking 
lastendruk bedrijfsleven) 
e. historisch (oude en bewezen 
belastinggrondslag en heffingstechniek) 
f. pariteit onder bepaalde grondslagen 
f. vervoerspolitiek (o.a. bevordering schone 
auto’s en motoren, variabilisatie autokosten)  

 
                                                 
18 Ibid.: 285 e.v. Dit schema is gebaseerd op de woorden en begrippen die Visser gebruikt in het (complete) 
schema dat is opgenomen in zijn proefschrift.  
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Het overzicht van Visser laat zien, dat met de voortgaande ontwikkeling van de fiscale 
politiek in Nederland de accijns op brandstof in sterke mate is ‘ingezet’ voor doelstellingen 
die gekoppeld zijn aan het idee van het prijsmechanisme.19 
   Een accijns kan ook loskomen van de rechtsgrond waarvoor deze op enig moment is 
ingezet. Een voorbeeld is het kwartje van Kok.20 Deze accijnsverhoging kwam tot stand 
vanuit budgettaire en beleidsinhoudelijke overwegingen (o.a. milieubeleid). Er is jarenlang 
gepoogd dat kwartje terug te geven aan de automobilist, omdat het een tijdelijke maatregel 
zou zijn. Opvallend afwezig bij de genoemde rechtsgronden is de door Nederland sinds de 
jaren ’80 gewenste Europese harmonisatie van accijnzen op brandstof, die nog steeds als 
noodzakelijke voorwaarde wordt beschouwd voor de inzet van de brandstofaccijns als een 
eenvoudige manier om de huidige vaste autokosten te variabiliseren.  
 
Conclusie 
Al is het fiscale stelsel rond de auto – dat in de loop van vele decennia is geconstrueerd – te 
verklaren vanuit een diversiteit aan juridische en politieke overwegingen, vanuit een 
economische invalshoek roept het stelsel vragen op.”21 De centrale vraag is, of de 
automobilist alle kosten betaalt die het bezit en het gebruik van de auto veroorzaken. Files en 
congestie, het (nog immer actuele) probleem van de afgelopen decennia, is een ‘kostenpost’ 
die nog niet is meegenomen in het fiscale stelsel.22 Juist daarover ging tot enkele jaren 
geleden de politieke strijd in het parlement. Het is een strijd die nog steeds niet is beslecht, 
getuige het voorstel van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA van januari 2012 om een 
“vlakke” kilometerheffing in te voeren. Zo’n “prijsprikkel” geeft volgens het instituut een 
verbeterde doorstroming van het verkeer.23 Na het echec in 2010 met de Wet kilometerprijs 
zet het discours dus gewoon door. Dat geldt ook voor de geleidelijke aanpassing van het 
fiscale stelsel, dat om bezuinigingsoverwegingen op het onderdeel ‘vergroening’ wordt 
herzien. Dit is niet anders dan een voortzetting van de bestaande praktijk.  
   Er kan worden gesproken van een lock-in: sinds 1931 is er een fiscaal stelsel rond de auto 
dat niet vatbaar lijkt voor fundamentele hervorming. Meerdere pogingen daartoe zijn 
gestrand. Hier ligt een interessant vraagstuk voor nader onderzoek. Dat vraagstuk heeft zijn 
wortels in de geschiedenis van de Nederlandse automobiliteit, die meer dan 100 jaar omvat. 
Een eerste algemene verkenning van dat ‘onderzoeksdomein’ als opmaat naar het formuleren 
van de onderzoeksvraag is van belang.  
 
 
1.3  Automobiliteit als onderzoeksthema: een complexe materie 
 
Het thema ‘automobiliteit’ vormt een breed onderzoeksveld. Internationaal is er in vele 
                                                 
19 Ibid.: 289. Over de betekenis van deze rechtsgronden stelt Visser: 
“De rechtsgronden zijn niet alleen gerelateerd aan het bestaan van een accijns, maar ook aan het voortbestaan, 
aan tariefsverhogingen, aan het uitblijven van een tariefsverhoging, aan de indexering van tarieven, aan een 
tariefsverlaging dan wel aan de afschaffing van een accijns”. 
20 De accijnsverhoging betrof het werkterrein van staatssecretaris Van Amelsfoort (CDA), maar het kwartje is 
niet naar hem vernoemd. 
21 In een economisch-theoretische beschouwing over de heffingen op het autobezit en het autogebruik 
concluderen De Wit en Van Gent: “Het in Nederland gehanteerde systeem voldoet dus niet aan de eisen die de 
theorie aan zo’n systeem stelt, te meer niet omdat de congestie- en milieukosten niet worden vergoed.” De Wit 
en Van Gent, 1986: 96. 
22 Dat geldt ook voor de omvang of lengte van auto’s. Het lokaal bestuur heeft vanwege de parkeerproblematiek 
belang bij de omvang of lengte van auto’s. Het stadsdeel Amsterdam-West presenteerde in januari 2012 een 
parkeernota, waarin het voorstel is opgenomen om voor grote auto’s meer parkeergeld te laten betalen dan voor 
kleine auto’s. 
23 Wetenschappelijk Instituut CDA, “Uit overtuiging”, 2012: 71 e.v. 
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decennia vanuit meerdere wetenschappelijke disciplines over gepubliceerd. In Nederland is 
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ‘de auto’ algemeen gesproken laat op gang 
gekomen. Uitzondering daarop vormen de (vervoers)economen. Reeds in de jaren ’60 
publiceren zij over het vraagstuk van de ‘beprijzing’ van het autoverkeer.24 Op sociologisch 
en sociaal-psychologisch terrein is vanaf de jaren ’80 gepubliceerd over de auto. Het 
beïnvloeden van het autogebruik en de ‘auto-afhankelijkheid’ zijn belangrijke thema’s.25 Pas 
in de jaren ’90 zien wetenschappelijke publicaties het licht die de geschiedenis van de auto in 
Nederland tot onderwerp hebben. Daarin wordt ook de rol van de overheid bij de 
ontwikkeling van automobiliteit belicht.26 Wat opvalt is de minimale aandacht vanuit de 
politicologie en de bestuurskunde.27 In het afgelopen decennium hebben vooral 
vervoerseconomen en sociaal-psychologen zich, in het kielzog van het beleid van de 
rijksoverheid, geworpen op de ‘beprijzing’ van het autoverkeer.28 Het is daarom zinvol een 
bijdrage te leveren aan het onderzoek op het gebied van de automobiliteit in Nederland, vanuit 
het perspectief van politiek en bestuur.  
 
De mislukte introductie van het prijsmechanisme in het fiscale stelsel rond de auto29 kan 
worden gehanteerd als de voorlopige omschrijving van het onderzoeksthema. Op voorhand 
kan een aantal vragen worden gesteld om het onderzoeksthema te verkennen. De eerste vraag 
is, waarom de hervorming van het fiscale stelsel zo lastig is en tot op heden niet slaagt. Is het 
gebrek aan kennis? Vastgesteld kan worden, dat de lange weg naar de kilometerheffing – die 
in 2010 abrupt doodloopt – is geplaveid met ontelbare onderzoeken, adviezen en 
wetenschappelijke publicaties van economen, sociaal-psychologen en verkeerskundigen. Het 
overgrote deel daarvan constateert én bepleit de invoering van een prijsmechanisme voor het 
autogebruik. Gebrek aan (wetenschappelijke) kennis kan daarom niet als eerste oorzaak 
worden genoemd. Misschien is het vraagstuk van hervorming van het fiscale stelsel rond de 
auto tóch lastiger dan vele politici, bewindslieden en ook wetenschappers hebben 
voorgespiegeld. En misschien is er ook – alles overwegende – onvoldoende reden om een 
andere manier van betalen voor automobiliteit in te voeren. Bepaalde voordelen van een 
geheel nieuwe manier van betalen voor automobiliteit wegen misschien niet op tegen 
bepaalde nadelen ervan. De Nederlandse Staat kan nu nauwkeurig ramen wat er aan 
inkomsten voor de schatkist  binnenkomt; bij een kilometerprijs is dat maar de vraag.  
   Of misschien ligt de verklaring voor het uitblijven van de hervorming van het fiscale stelsel 
voor een deel bij de Nederlandse parlementaire democratie, als een kwestie van ‘onvermogen’ 
                                                 
24 Zie de publicaties van onder meer Geerlings, Oort, Wolfson (uit de jaren ’60) en Verhoef. 
25 Zie de publicaties van Van de Braak, Jeekel, Schuitema, Steg, Timmer en Vlek. 
26 Zie de publicaties van Alkemade, Harmsen, Mom cs., Staal en Van der Vinne. 
27 Een belangrijke uitzondering in dit domein is het proefschrift van Hendriks uit 1996 inzake het beleid ten 
aanzien van de auto in twee buitenlandse steden, Birmingham en München. Ook kunnen als voorbeelden worden 
genoemd een rapportage van Hajer en Peters uit 2001 over “urban road pricing” en de Nederlandse 
overlegcultuur alsmede de speciale editie van het tijdschrift Bestuurskunde over het thema “sturing van het 
verkeer” uit 1994 (jrg.3, nr.2). 
28 Met name kunnen respectievelijk worden genoemd Tillema, Ubbels en Verhoef en Schuitema, Steg en Vlek.  
Overigens is het rekeningrijden annex kilometerheffing een actueel onderwerp voor scripties. Enkele 
voorbeelden: Koen van der Aa e.a., “Beprijzen van mobiliteit. ‘Van Tineke Tolpoort naar Platform Peijs’”, 2008 
(UvT); Manon van den Bosch, “Maatschappelijk draagvlak voor de kilometerheffing”, 2007 (EUR); Lenneke 
Bakker, “rekeningrijden. Een draagvlakanalyse van een complex besluitvormingsproces”,  1999 (RUL)  
29 In dit onderzoek wordt niet nader ingegaan op de fiscale regelingen die betrekking hebben op het zakelijk 
gebruik van personenauto’s. Ook is het fiscale onderscheid tussen benzine-, diesel-, LPG- en elektrische auto’s 
niet in beschouwing genomen, evenals de belastingvrijstelling van oldtimers. Dergelijke regelingen hebben 
invloed op de prijs van automobiliteit voor de betreffende categorieën weggebruikers en werken als een soort 
‘indirect’ prijsmechanisme, maar het zijn varianten dan wel afwijkingen binnen een systeem waarin de 
afstemming van vraag en aanbod (ten aanzien van wegcapaciteit) niet aan de orde is. 
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van  het parlement. Vele partijen die vaak niet op één lijn zitten moeten het eens worden over 
dit ‘dossier’, wat tot op heden blijkbaar niet is gelukt.  
   Tot slot is hier de vraag van belang, of de automobiliteit zich misschien ontwikkeld heeft tot 
een onbeheersbaar vraagstuk, dat de problematiek van het fiscale stelsel overvleugelt. Vanaf 
het prille begin heeft de ontwikkeling van de automobiliteit volledig plaatsgevonden onder de 
hoede van onze parlementaire democratie. Zo heeft de wetgeving op met name de gebieden 
van verkeer en vervoer, de ruimtelijke ordening, het milieubeheer en de belastingen onze 
automobiliteit gevormd. Nederland heeft democratisch gekozen voor de ontwikkeling van een 
dominant  systeem van individueel personenvervoer, dat is gegroeid tot 8 mln. auto’s in 2011. 
Sinds het moment dat in Nederland ca. 1,5 mln. auto’s rondrijden (dat is omstreeks 1967) 
wordt er in het parlement gesproken over een andere manier van betalen voor het gebruik van 
de auto. En nu, vijfenveertig jaar en 6,5 mln. auto’s later is dat discours (voorlopig?) 
stopgezet.30 Duidt dat op een onbeheersbaar vraagstuk? Het is in ieder geval in de 21e eeuw 
geworden tot een complexe materie in financieel, historisch, sociaal en politiek opzicht. 
 
Financiële aspecten 
Het fiscale stelsel is één aspect van een veelomvattend maatschappelijk verschijnsel, dat ‘het 
autosysteem’ of ‘automobiliteit’ genoemd kan worden.31 Met automobiliteit zijn miljarden 
gemoeid. De financiële belangen voor overheid, bedrijfsleven en burger zijn groot. Het 
financiële aspect van onze automobiliteit vormt een complexe materie. Het betreft een aantal 
kostencomponenten, waarvan een groot deel in geld is te kwantificeren. Eén van die 
componenten wordt gevormd door de kosten van de infrastructuur. Dat zijn met name de 
kosten van aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels en de daarmee verbonden 
systemen van verkeersgeleiding en bewegwijzering. Andere kosten betreffen 
verkeersongevallen, milieuschade en voorzieningen om de leefbaarheid van woongebieden te 
waarborgen.32  
   Deze beknopte opsomming geeft aan, dat er met het idee van het prijsmechanisme als 
mogelijke ‘oplossing’ voor het afstemmen van vraag naar en aanbod van wegcapaciteit een 
nieuw vraagstuk opdoemt. Dat is het vraagstuk van de ingrediënten van een prijsstelling. 
Welke kostencomponenten moeten in bijvoorbeeld de prijs van een kilometer worden 
verdisconteerd? Het ‘beprijzen’ van het autogebruik met een ‘eerlijke’ prijs, zoals vooral 
minister Eurlings heeft bepleit, is geen recht toe recht aan kwestie. Als met ‘eerlijk’ wordt 
bedoeld dat iemand die veel rijdt beduidend méér gaat betalen en iemand die weinig rijdt 
beduidend minder, dan is dat een vorm van ‘eerlijk’ die louter is gebaseerd op een 
onderscheid tussen ‘veel’ en ‘weinig’ kilometers. Eerlijk beprijzen kan ook worden 
gedefinieerd als een bepaling en weging van verschillende kostencomponenten die in de prijs 
verwerkt moeten worden, waarbij die componenten alle een nader te bepalen gewicht in de 
prijsstelling moeten hebben.33 Een keuze voor toepassing van het prijsmechanisme levert als 
                                                 
30 De VVD heeft bij monde van Tweede Kamerlid Aptroot het voorstel van het Wetenschappelijk Instituut van 
het CDA voor invoering van een vlakke kilometerheffing met argumenten van de hand gewezen. Bron: 
www.vvd.nl/actueel , d.d. 25 januari 2012. 
31 De definitie van de socioloog John Urry is hierbij het uitgangspunt: “Automobiliy can be conceptualized as a 
self-organizing autopoietic, non linear system that spreads worldwide, and include cars, car-drivers, roads, 
petroleum supplies and many novel objects, technologies and signs. The system generates the pre-conditions for 
its own self-expansion.”  Urry, 2004a: 27.  Ik voeg er aan toe, dat óók maatschappelijke (belangen)organisaties 
en delen van de overheid tot dat systeem gerekend kunnen worden. 
32 De ‘visuele schade’ van het vele blik in steden en dorpen, een element dat is gerelateerd aan begrippen als 
‘welstand’ of ‘leefbaarheid’, wordt hier buiten beschouwing gelaten. 
33 Als het gaat om een prijsstelling die slechts ten doel heeft een onderscheid aan te brengen tussen economisch 
noodzakelijk en niet-noodzakelijk verkeer (bijvoorbeeld sociaal-recreatief verkeer) � zoals bepleit in de jaren ’80 
en ’90 � dan is het weer een ander vraagstuk. Dan kan op basis van prijselasticiteit berekend worden wanneer 
economisch niet-noodzakelijk verkeer ‘afhaakt’ gebruik te maken van de weg op een bepaald deel van de dag. 
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volgend probleem het bepalen van de prijs op (ofwel de tariefstelling). In het parlement is 
vaak het principe van het prijsmechanisme gedeeld, maar is de concrete uitwerking van dat 
principe vervolgens een lastig probleem gebleken. Dat is de reden om in dit onderzoek ook 
aandacht te besteden aan economische en fiscale aspecten van het vraagstuk. 
 
Economische aspecten 
Een volgend aspect dat automobiliteit zo complex maakt is, dat het zich als een soort 
bindmiddel in de samenleving nestelt. Het is een wereldwijd ‘systeem’ geworden, met 
‘lokale’ eigenschappen die te maken hebben met specifieke maatschappelijke 
omstandigheden.34 Automobiliteit heeft zich in Nederland ontwikkeld in een 
maatschappelijke context met als kernpunten de vrije markt, democratisering, 
individualisering en emancipatie. Voor het leven van de meeste  Nederlanders is de auto 
inmiddels onmisbaar geworden. In het 2e decennium van de 21e eeuw kent Nederland een 
maatschappij die in grote mate functioneert vanwege de auto en daarom ook wel de 
‘autoafhankelijke samenleving’ genoemd kan worden.35 De moderne ‘lifestyle’ wordt 
gekenmerkt door een hoge mate van persoonlijke (fysieke) mobiliteit, waarbij het grootste 
deel van de reisafstanden wordt afgelegd met de auto.  
   De auto is zo vanzelfsprekend in het dagelijks leven, dat een leven zonder auto bijna niet 
meer is voor te stellen. De Nederlandse economie, die ‘draait’ op intensieve mobiliteit van 
goederen en personen, is in belangrijke mate afhankelijk geworden van de auto. Voor dit 
onderzoek is het van belang de werking van het systeem van automobiliteit in het dagelijks 
leven te doorgronden. Ingrijpen in de prijs van automobiliteit betekent ingrijpen in het leven 
van meer dan acht miljoen automobilisten en hun huishoudens.36 De sociale aspecten van de 
auto zijn reden om het thema ‘institutionalisering van automobiliteit’ in dit onderzoek aan de 
orde te stellen. 
  
Box 1.3a  Een waarschuwing 
De complexiteit en onvoorspelbaarheid van de samenleving en wat dat betekent voor wetenschappers 
is scherp onder woorden gebracht door de bestuurskundige Frissen, die stelt: “Mij bevangt altijd milde 
ironie als ik wetenschappers over beleid hoor praten. Als bestuurskundige van 
sociaalwetenschappelijke huize weet ik dat toename van kennis bijdraagt aan beleidsonzekerheid. Hoe 
meer we van de wereld weten, hoe minder we hem begrijpen. Daar komt nog bij, dat alle kennis die 
we over de wereld produceren aan diezelfde wereld wordt toegevoegd, waardoor de wereld waarover 
we kennis hebben geproduceerd strikt genomen niet meer bestaat op het moment dat we de kennis 
over deze wereld aan diezelfde wereld openbaren. De sociale wereld praat vervolgens terug, dat is 
zeker. (…) De sociale werkelijkheid wordt gekenmerkt door reflexiviteit, zo noemen we dat. Het is 
deze reflexiviteit die de relatie tussen wetenschap en beleid fundamenteel problematisch en dus 
fascinerend maakt.(…) Ik verheug me al op de uitkomsten van het rekeningrijden.”37 
 
 

                                                 
34 Elk land heeft bij die ‘verovering’ door de auto zijn specifieke kenmerken. Die kenmerken zijn geografisch, 
demografisch,  sociaal-cultureel en financieel-economisch van aard. Deze ‘mix’ van kenmerken geeft vorm aan 
de inrichting van het systeem van automobiliteit. Inmiddels zijn China en India de grote groeimarkten voor 
automobiliteit, met alle gevolgen van dien. Zo is er in de Nederlandse media op 24 en 25 augustus 2010 bericht 
over een  extreme file in China.  Op een snelweg naar Peking stond het verkeer tien dagen vast over een lengte 
van ruim 100 km. 
35 Deze term is ontleend aan het proefschrift van Jeekel. De term jaren is ook in de Tweede Kamer regelmatig 
gebruikt. In 1980 spreekt PPR-kamerlid Jansen van “een zichzelf afdwingend autosysteem”. 
36 Er zijn inmiddels meer dan 10 miljoen bezitters van een autorijbewijs; omstreeks 2006 is de grens van 10 
miljoen gepasseerd.  In december 2010 is het Nederlandse personenautopark de 8 miljoen gepasseerd. Bron: 
www.cbs.nl Statline. 
37 Paul Frissen, “Beleidsmantra’s en onderzoekswierook”, Binnenlands Bestuur, 4 december 2009: 21. 
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Historische aspecten 
Zoals eerder is aangegeven betreft het onderwerp van dit onderzoek een langdurige, roerige 
en complexe geschiedenis. De auto en automobiliteit zijn vanaf hun ‘ontstaan’ onderwerp van 
gesprek en debat op vele plaatsen in de samenleving. Er is in de Nederlandse samenleving een 
voortdurend ‘discours’ te onderkennen waarin het betalen voor het gebruik en bezit van de 
auto aan de orde is. Naast het discours bij de overheid en in het parlement hebben vooral 
maatschappelijke organisaties (zoals de ANWB, de KNAC en de RAI-Vereniging) zich 
intensief in dit discours gemengd. Ook wetenschappers – met name economen en sociaal-
psychologen – hebben het onderwerp tot hun domein verklaard, maar er ligt hier nog een 
breed onderzoeksveld braak. Nadere afbakening en toespitsing van het onderzoek is dan ook 
nodig, temeer omdat de geschiedenis van het betalen voor (het gebruik en bezit) van de auto 
reeds aanvangt vóórdat de eerste auto op de Nederlandse weg verschijnt, namelijk in 1895.  
   Reeds in de jaren ’20 van de vorige eeuw is in Nederland gestudeerd op een methode om de 
automobilist te laten betalen voor de mate van het gebruik van de weg, waarna het tot medio 
jaren ’60 duurt, voor het parlement spreekt over het idee van het prijsmechanisme voor 
beïnvloeding van het autogebruik. Deze observaties bij een geschiedenis van meer dan een 
eeuw leiden tot de keuze, het onderzoek specifiek te richten op de periode 1965-2010. Deze 
periode kan echter niet zomaar uit de gehele geschiedenis worden ‘gelicht’. Wat aan de jaren 
’60 vooraf gaat werkt nog decennia door in het denken en spreken over automobiliteit, in en 
buiten het parlement.38 Daarom zal op hoofdlijnen óók de geschiedenis van de periode 1895-
1965 worden beschreven. Het heden is niet volledig te begrijpen zonder de historie te kennen. 
Oude paradigma’s werken lang door. 
 
Politieke aspecten 
Als een systeem zó is verweven met de samenleving, zó een diversiteit aan problemen met 
zich meebrengt, véle miljarden kost maar ook de schatkist veel oplevert én een belangrijke 
consumptieve uitgave vormt uit de portemonnee van de burger, dan is er sprake van een 
ingewikkeld en complex politiek vraagstuk. Een illustratie van die complexiteit is het feit, dat 
in het dichtbevolkte Nederland met een van de hoogste scores van het aantal auto’s per 
vierkante kilometer – en dus met een groot ‘schaarsteprobleem’ – de toepassing van het 
prijsmechanisme voor het gebruik van de weg gedurende enkele decennia door vele politieke 
partijen én wetenschappers krachtig is bepleit, maar niet door het parlement is aanvaard.39 Het 
discours in het parlement over het specifiek betalen voor het autogebruik komt pas op gang, 
als de massamotorisering op volle kracht doorzet en de auto al is geworden tot een 
‘gedemocratiseerd’ vervoermiddel dat in het financiële bereik is gekomen van miljoenen. En 
op termijn heeft dat grote gevolgen voor de prioriteitstelling van consumenten bij de 
besteding van het inkomen. De auto wordt een belangrijke consumptieve uitgave waar men 
niet zomaar van afziet en dit is van grote invloed op het voeren van beleid. 
 
Box 1.3b  De ‘consumptie’ van de auto wordt steeds belangrijker 
“In twintig jaar tijd is het lijstje met de bezuinigingsvoorkeuren erg veranderd. De meest in het oog 
springende verandering is de forse daling van het percentage consumenten dat aangeeft als eerste op 
de auto te bezuinigen”, meldt het CBS in augustus 2003. Want in 1982 gaf één op de vier 
consumenten nog aan in economisch slechtere tijden minder geld te besteden aan de auto, in 1993 was 

                                                 
38 Jones, 2001: 202; Pierson, 2004: 79 e.v. 
39 Er is één uitzondering, dat is de Wet bereikbaarheid en mobiliteit die door de Tweede en Eerste Kamer in 2002 
is aanvaard maar nooit is uitgevoerd. Deze wet voorzag in de mogelijkheid om een “expresbaantarief” en een 
“toltarief” te heffen, naast de bestaande belastingen en accijnzen. Het is dus niet een volledige vorm van 
prijsmechanisme. De wet is niet ten uitvoer gebracht, omdat er geen draagvlak (meer) was voor de daarin 
opgenomen ‘prijsmaatregelen’. 
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dat nog krap één op de zeven en in 2003 nog maar één op de elf. Men blijkt eerder te willen 
bezuinigen op woninginrichting, huishoudelijke apparaten, vakantie en uitgaan.40 
 
Er is in de politiek veel ‘lippendienst’ aan het prijsmechanisme bewezen, maar het parlement 
heeft om bepaalde redenen niet de daad bij het woord gevoegd. Die paradox rechtvaardigt de 
keuze om in dit onderzoek de aandacht specifiek te richten op het parlement. Het gaat om het 
verkrijgen van inzicht in het handelen van het parlement. (De ‘beleidsproductie’ en inbreng 
van de zijde van de regering, in het bijzonder de minister van Verkeer en Waterstaat, wordt 
daarbij primair beschouwd als onderdeel van het parlementair discours.41) Het handelen van 
het parlement en van de politieke partijen die daar deel van uitmaken wekt verbazing, vooral 
de herhaalde aarzeling van het parlement om wetsvoorstellen tot invoering van het 
prijsmechanisme voor het autogebruik te fiatteren.42  
   In de rollen van volksvertegenwoordiger, mede-wetgever en controleur van de regering 
heeft het parlement een belangrijke positie ingenomen bij de ontwikkeling van automobiliteit 
in Nederland. Het parlement heeft dat systeem mede helpen vormgeven, door gedurende de 
afgelopen eeuw in vele partijpolitieke samenstellingen te werken aan het oplossen van 
vraagstukken die te maken hebben met de auto. Die politieke vormgeving van automobiliteit 
is onder meer af te lezen aan de teksten van verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden, 
maar bovenal aan de vele kamerdebatten en de uitkomsten daarvan. De lange periode waarin 
de ontwikkeling van onze automobiliteit gestalte heeft gekregen betekent, dat ook de agenda 
van het parlement een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Die agenda blijkt zeer flexibel te zijn. 
Op de golven van sociale, economische en culturele ontwikkelingen in de samenleving en 
ontwikkelingen rond de kwaliteit van het milieu, heeft het parlement ‘meebewogen’. In die 
beweging is het vraagstuk van het prijsmechanisme en automobiliteit door regering, politieke 
partijen en parlement voordurend opnieuw gedefinieerd. Er is nooit sprake geweest van een 
‘plan’ waarlangs automobiliteit (inclusief het betalen daarvoor) stelselmatig vorm heeft 
gekregen.43  
   Het parlement is dé plaats in de samenleving, waar de uiteindelijke politieke keuze vóór of 
tégen  het prijsmechanisme wordt gemaakt. Daar vindt de afweging plaats binnen de ‘kaders’ 
van de complexe zaken die hierboven kort zijn aangeduid. Maar het parlement is niet 
alwetend en binnen het parlement spelen vele belangen en voorkeuren. Analyse van het 
handelen van het parlement moet een antwoord kunnen geven op de vraag waarom het idee 
van toepassing van het prijsmechanisme tot op heden niet is aanvaard.  
 
Ten aanzien van de politieke complexiteit en de rol van het parlement bij het vraagstuk van de 
automobiliteit moet wel de volgende kanttekening worden geplaatst. De invloed van de media 
op het functioneren van de politiek is met het verstrijken van de tijd voortdurend toegenomen. 
Die toenemende invloed is herkenbaar in dit onderzoek. Vooral door de opkomst van 
opiniepeilingen via internet heeft de ‘schrijvende pers’ een instrument gekregen om politici te 
confronteren met wat burgers vinden. Mede daarom komt de rol van de media in het discours 
over betalen voor automobiliteit in dit onderzoek aan de orde. Niet om de mate van invloed 
vast te kunnen stellen, want dat valt buiten het bestek van dit onderzoek. Wel om aan te tonen, 
dat de invloed van de media er is en voortdurend aan belang wint. Het gaat bij de rol van de 

                                                 
40 Bron: www.cbs.nl , webmagazine 4 augustus 2003: “Minder luxe in tijden van krapte”. 
41 Het onderzoek heeft dus niet ten doel een beleidsanalyse te geven. 
42 Er is soms ook een aarzeling bij de regering om invoering van het prijsmechanisme aan het parlement voor te 
stellen. Zo heeft minister Westerterp het opgenomen in het eerste MPV, maar achterwege gelaten in het SVV-1. 
Zie de beschrijving van de jaren van het kabinet-Den Uyl. 
43 Saillant detail in de geschiedenis van vóór de Tweede Wereldoorlog is, dat Ir. Mussert wel een plan had voor 
het autoverkeer. 



Een lange politieke strijd, zonder resultaat 

 31

media wel om een ‘wederkerige’ relatie. Politici maken dankbaar gebruik van de 
mogelijkheden die de media bieden om hun boodschap of verhaal kenbaar te maken.44 
   Deze beschouwing over de politieke aspecten van automobiliteit leidt tot de conclusie, dat 
het zinvol is om de parlementariër ‘op de huid te gaan zitten’ en ook uitgebreid aan het woord 
te laten. Vanuit die positie (als onderzoeker) kan het verschijnsel automobiliteit met het 
politieke vraagstuk van het betalen voor automobiliteit onder de loep worden genomen. Langs 
die weg is het mogelijk om te begrijpen waarom het parlementair discours al zo lang duurt en 
waarover het eigenlijk gaat. 
 
 
1.4  Vaststelling van de onderzoeksvraag en de doelen van het onderzoek 
 
Het onderzoeksthema kan globaal worden omschreven als ‘het mislukken van de invoering 
van een andere manier van betalen voor automobiliteit’. Het kernpunt daarvan is het uitblijven 
van de introductie van een prijsmechanisme. Bovenstaande verkenning leidt tot een drietal 
conclusies.  
   De eerste conclusie is, dat een scherpe afbakening van het onderzoek noodzakelijk is maar 
daarbij mag de complexiteit van de materie niet uit het oog raken. Het politiek discours is 
gekozen als centraal domein van het onderzoek, in het bijzonder het parlementair discours. 
Voor dit moment kan worden volstaan met het omschrijven van discours als ‘de praktijk van 
spreken en schrijven’. In het parlementair discours toont zich de politieke strijd waarin 
ideologieën, denkbeelden, opvattingen en standpunten al dan niet als ‘winnaar’ uit het 
strijdperk komen. Het zijn de fracties van de politieke partijen, in het bijzonder hun 
woordvoerders voor het thema ‘automobiliteit’, die het parlementair discours gestalte geven, 
maar de invloed van ‘buiten’ is groot. Discours dat zich buiten het parlement afspeelt heeft 
(met de ontwikkeling van de media) steeds meer invloed gekregen op het discours binnen het 
parlement. Op de volgende pagina worden de te onderscheiden ‘domeinen’ van discours in 
beeld gebracht met figuur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Zoals oud-minister Van Kemenade beschrijft: “Er bestaat, zeker in Den Haag, een soort publicitair-politiek 
complex. De publiciteit heeft makkelijke scoops nodig, en politici weten dat ze die moeten geven om in de krant 
te komen. Je weet dat als je een paar forse dingen zegt, dat dát de kop wordt. Dus heb je de neiging om even 
flink te zeggen waar het op staat. Daar moet je voor oppassen, want dan wordt je onderdeel van dat complex.” 
Citaat uit een gesprek met Van Kemenade in: Bert Vuijsje, “Avonturen in besturen”, 2006. 
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Figuur 1. Domeinen van discours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat de drie domeinen van discours zo nauw verstrengeld zijn, zal ook het discours ‘buiten 
de politiek’ vaak in beeld worden gebracht. Ter toelichting op figuur 1 is nog op te merken, 
dat documenten die de regering voorlegt aan de Tweede en Eerste Kamer (beleidsnota’s, 
wetsvoorstellen, brieven etc.) zijn opgenomen in het domein van het parlementair discours, 
omdat deze documenten daar een onlosmakelijk onderdeel van uitmaken. Voor het onderzoek 
naar het parlementair discours zal gebruik worden gemaakt van begrippen die zijn ontleend 
aan het brede terrein van de discoursanalyse. 
   De tweede conclusie is, dat enige analyse van het fenomeen automobiliteit noodzakelijk is. 
Een onderzoek naar de ‘mislukte’ introductie van het prijsmechanisme in het fiscale stelsel 
rond de auto veronderstelt, dat er (voldoende) inzicht is in de maatschappelijke betekenis van 
de auto en van automobiliteit. Die betekenis mag niet worden onderschat. Vanaf de jaren ’60 
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heeft de zogenoemde ‘massamotorisering’ in sneltreinvaart Nederland veranderd van een land 
waar voor de langere afstanden primair het openbaar vervoer wordt gebruikt, naar een land 
waar die afstanden primair met de auto worden afgelegd. De auto heeft de maatschappij als 
het ware opnieuw geconfigureerd door het scheppen van nieuwe mogelijkheden om het 
dagelijks leven vorm te geven.45 Het moderne leven is kort gezegd afhankelijk geworden van 
de auto.46 Voor de analyse van de betekenis van de auto zal de sociologische theorie over 
institutionalisering worden gebruikt. Het fenomeen ‘automobiliteit’ is geworden tot een 
instituut met een eigen ‘logica’. Het creëert vraagstukken van schaarste. Een filosofische kijk 
op die vraagstukken draagt bij aan het noodzakelijke inzicht. Die sociologische en 
filosofische kijk op de auto en op automobiliteit dienen ertoe bepaalde sociale factoren ‘bloot 
te leggen’ die in het geding zijn bij invoering van het prijsmechanisme. Met name vanuit een 
institutionele benadering kan de ontwikkeling van automobiliteit worden begrepen.47  
   De derde conclusie is, dat een kader nodig is voor het interpreteren van de geschiedenis van 
de meermalen gestrande hervorming van het fiscale stelsel rond de auto. Het gaat in dit 
onderzoek primair om de politieke geschiedenis, in het bijzonder de geschiedenis van het 
discours in het parlement. Binnen de politicologie en de bestuurskunde is een variëteit aan 
theorieën beschikbaar die licht werpen op het verloop van processen van beleids- en 
besluitvorming. Enkele daarvan zullen worden gebruikt om met name de uitkomsten van het 
parlementair discours te ‘verklaren’, in de betekenis van verhelderen en begrijpen. 
 
Nu het onderzoeksthema nader is omschreven, kan de centrale vraagstelling van dit onderzoek 
worden geformuleerd: 
 

Hoe is te begrijpen, dat het Nederlandse parlement herhaaldelijk niet kiest voor 
introductie van het prijsmechanisme in het fiscale stelsel48 rond automobiliteit, terwijl 
dat juist door een groot aantal politieke partijen en vanuit de wetenschap is – en 
wordt – bepleit? 
 

De formulering van de vraagstelling impliceert niet, dat een oordeel wordt uitgesproken over  
het prijsmechanisme. Het gaat hier niet om ‘een gelijk hebben’ van de wetenschap of van 
bepaalde politici. Wel is de vraag relevant, hóe het parlement omgaat met ideeën, inzichten en 
informatie die mede op basis van wetenschappelijk onderzoek worden aangedragen in het 
parlementair discours. 
 

                                                 
45 De Engelse socioloog Urry heeft de ‘configurerende’ betekenis van de auto beschreven. Zie Urry, 2000. De 
ingrijpende gevolgen van automobiliteit voor de inrichting en het functioneren van de samenleving zijn echter 
een onderbelicht terrein. Met de proefschriften van Harms (2008) en Jeekel (2011) is daar eindelijk een kentering 
in gekomen. 
46 Zie voor een analyse van de autoafhankelijkheid het proefschrift van Jeekel (2011). 
47 Automobiliteit kent een proces van voortgaande institutionalisering en – in de afgelopen decennia – vooral 
‘disciplinering’; er komen steeds meer technieken en regels die het handelen van de automobilist structureren (of 
zelfs overnemen). Navigatiesystemen en automatische remsystemen zijn daar een voorbeeld van. Op de weg zijn 
het onder meer verkeersdrempels en flitspalen die het gedrag van automobilisten moeten structureren. Het 
introduceren van het prijsmechanisme – betalen per kilometer via een ‘kastje’ in de auto – zou een volgende stap 
zijn in de disciplinering van de automobilist. 
48 In dit onderzoek wordt niet nader ingegaan op de fiscale regelingen die betrekking hebben op het zakelijk 
gebruik van personenauto’s. Ook is het fiscale onderscheid tussen benzine-, diesel-, LPG- en elektrische auto’s 
niet in beschouwing genomen, evenals de belastingvrijstelling van ‘oldtimers’. Dergelijke regelingen hebben 
invloed op de prijs van automobiliteit voor de betreffende categorieën weggebruikers en werken als een soort 
‘indirect’ prijsmechanisme, maar het zijn varianten dan wel afwijkingen binnen een systeem waarin de 
afstemming van vraag en aanbod (ten aanzien van wegcapaciteit) niet aan de orde is. 
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Het beantwoorden van deze vraag kan – op basis van de eerdere verkenning van het 
onderzoeksthema  – worden vertaald naar een viertal onderzoeksdoelen en beoogde resultaten: 
 

� geschiedschrijving: het in kaart brengen van de politieke geschiedenis van het idee, om 
op basis van het prijsmechanisme te betalen voor (het gebruik en bezit van) de auto. Het 
zou een nieuwe grondslag betekenen voor het fiscale stelsel rond de auto.49 Dit onderzoek 
wil zo goed mogelijk achterhalen, wat er aan ‘berichten en verhalen’ over dat 
prijsmechanisme in het parlement aan de orde is geweest. De focus is gericht op het 
ontstaan van het idee van het prijsmechanisme en de verdere politieke ontwikkeling van 
dat idee via ‘discours’. Daarmee kan het onderzoek ook worden beschouwd als het in kaart 
brengen van de genealogie van de kilometerheffing, de laatste loot aan de stam van het 
prijsmechanisme. Het parlementair discours wordt hierbij in de context geplaatst van het 
bredere discours in de maatschappij over automobiliteit en het betalen voor de auto. De 
gekozen aanpak van de geschiedschrijving genereert een omvangrijk en gedetailleerd 
verhaal over hetgeen is geschreven en gezegd met betrekking tot het betalen voor de auto 
en het prijsmechanisme; 
� reflectie op automobiliteit: het onderliggend vraagstuk van het parlementair discours 
over het idee van het prijsmechanisme is massale automobiliteit.  Onderzoek van het 
discours veronderstelt een zeker ‘begrip’ van hetgeen automobiliteit is en wat het in de 
praktijk van alledag voor betekenis heeft. Met een theoretische reflectie op automobiliteit 
als maatschappelijk verschijnsel wordt de werking daarvan blootgelegd; 
� analyse: het ontleden en duiden van het parlementair discours. Het discours kent een 
zekere ‘structuur’ met spelregels, gedragspatronen en te onderscheiden politieke posities 
van de actoren in het discours. Met gebruikmaking van een instrumentarium dat is ontleend 
aan de discoursanalyse wordt de structuur in het discours over het prijsmechanisme voor 
het voetlicht gebracht; 
� verklaring: het verhelderen van het verloop en de uitkomsten van het parlementair 
discours vanuit een aantal theoretische perspectieven en zienswijzen. Het doel is met name 
te kunnen begrijpen, waarom het discours zo is verlopen. Hiertoe zal de onderzoeksvraag 
in hoofdstuk 5 een aanvullende formulering krijgen, vanuit het perspectief van het 
‘politieke proces’.  
 

Wat betreft het centrale domein van dit onderzoek – het parlementair discours – moet nog 
worden vermeld, dat in de tekst de term ‘politiek discours’ in een aantal gevallen als 
synoniem zal worden gebruikt. Parlementair discours is altijd politiek discours, maar 
andersom is dat niet het geval. (Politiek discours vindt overal in de samenleving plaats: bij 
lokale afdelingen van politieke partijen, op partijcongressen, in de gemeenteraad, in 
provinciale staten etc.) Waar dat voor het verstaan van de tekst strikt nodig is, zal de term 
parlementair discours worden gebruikt.   
 
 
1.5  Perioden in de langdurende politieke geschiedenis  
 
De geschiedschrijving zal tonen, dat in het langdurende politiek discours over toepassing van 
het prijsmechanisme bij automobiliteit verschillende perioden te onderscheiden zijn. Zo ligt er 
een (geschiedkundige) scheidslijn bij de Tweede Wereldoorlog. Een andere cesuur kan 

                                                 
49 Hierbij moet worden benadrukt, dat het specifieke discours over het fiscale stelsel rond de auto niet in dit 
onderzoek is opgenomen. De algemene parlementaire geschiedenis hiervan is door Visser (2008) in beeld 
gebracht voor wat betreft het omvangrijke onderdeel van de accijnzen (waaronder ook de bpm wordt begrepen.) 
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worden onderkend bij het aantreden van kabinetten met een nieuwe politieke samenstelling. 
Het kabinet-Den Uyl is daar een voorbeeld van, evenals de komst van de ‘paarse’ kabinetten.  
   Verkenning van het onderzoeksmateriaal laat zien, dat voor dit onderzoek het onderscheiden 
van perioden van belang is. Een globaal onderscheid is de volgende driedeling: 
 

� de periode 1895-1965. In de Nederlandse parlementaire geschiedenis van het vraagstuk 
‘automobiliteit’ omvat deze periode de lange aanloop naar het discours over het 
prijsmechanisme. De periode begint kort vóór het moment dat de eerste automobilist op de 
Nederlandse weg verschijnt. Het beginpunt van de parlementaire geschiedenis ligt bij het 
eerste debat in de Tweede Kamer over het heffen van een belasting op het nieuwe 
fenomeen van ‘het paardloze rijtuig’ in 189550. In de begintijd van de auto is een 
belangrijke ‘sub-periode’ te onderkennen in de jaren 1909-1931. Dat zijn de jaren waarin 
de ‘luxe’ belasting op auto’s is geïntroduceerd (1909), de wegenbelasting zijn intrede doet 
(1926) en de benzineaccijns wordt ingevoerd (1931). Sindsdien creëert het politiek 
discours over de auto geleidelijk aan de plaats van dat voertuig in de Nederlandse 
samenleving; de auto ‘institutionaliseert’ en gaat deel uitmaken van de vanzelfsprekend-
heden in het dagelijks leven. Met de massamotorisering ontstaan er omstreeks halverwege 
de jaren ’60 complexe maatschappelijke en politieke vraagstukken rond de automobiliteit. 
De periode 1895-1965 is beschreven in het volgende hoofdstuk; 
 
� de periode 1965-1994. Dit is de periode waarin het idee van het prijsmechanisme 
binnentreedt in het politiek discours over de auto en automobiliteit en tot ‘wasdom’ komt. 
Het startpunt van deze periode ligt bij de eerste, ‘schuchtere’ uitspraken in de Tweede 
Kamer over het prijsmechanisme. De problematiek die samenhangt met de almaar 
groeiende automobiliteit creëert een toenemende maatschappelijke en parlementaire 
aandacht voor het sturen en beheersen – ook aan te duiden met ‘disciplinering’ – van het 
autogebruik. Het gedrag en de eigen verantwoordelijkheid van de automobilist komen in 
het politiek discours centraal te staan. De periode 1965-1994 wordt gekenmerkt door twee 
zaken die er ‘uitspringen’. De eerste is de productie van de grote beleidsplannen, met name 
de Structuurschema’s Verkeer en Vervoer 1 en 2. De tweede is de introductie van het 
“rekeningrijden”. Om pragmatische redenen is bij de geschiedschrijving de keus gemaakt 
deze periode te splitsen. De jaren 1965-1982 met een diversiteit aan kabinetten wordt 
separaat behandeld, evenals de periode 1982-1994 met de drie kabinetten-Lubbers. De 
periode 1965-1994 is beschreven in delen II en III; 
 
� de periode 1994-2010. In deze periode wordt een aantal decennia van politiek discours 
ten dele ‘verzilverd’ met het tot stand komen van wetgeving, maar tot invoering van het 
prijsmechanisme bij automobiliteit komt het niet. Een viertal wetsontwerpen voor 
toepassing van het prijsmechanisme wordt in deze periode bij de Tweede Kamer 
ingediend. Op 17 december 1997 wordt het eerste wetsontwerp in de parlementaire 
geschiedenis voor toepassing van het prijsmechanisme bij automobiliteit – de Wet op het 
rekeningrijden – bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsontwerp wordt door het 
kabinet-Kok 2 ingetrokken vanwege de indiening van het volgende wetsontwerp, de Wet 

                                                 
50 Visser (2008) noemt in zijn proefschrift het jaar 1894, doch het citaat uit de Handelingen van de Tweede 
Kamer dat hij gebruikt is uit het jaar 1895. 
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bereikbaarheid en mobiliteit. Deze wordt op 12 december 2000 ingediend bij de Tweede 
Kamer. In juli 2002 zal de Eerste Kamer deze wet zonder hoofdelijke stemming aannemen. 
Maar tot uitvoering van de wet komt het dus niet. Op 27 april 2004 wordt door 
GroenLinks-kamerlid Duyvendak een initiatiefwet ingediend, de Tolwet. Deze wet wordt 
volgens de gebruikelijke procedure door de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat 
behandeld, maar haalt de plenaire beraadslaging van de Tweede Kamer niet. Op 13 
november 2009 wordt het vierde wetsontwerp, de Wet kilometerprijs, bij de Tweede 
Kamer ingediend. Dit wetsontwerp wordt door de Tweede Kamer in behandeling 
genomen, maar is vervolgens op 11 maart 2010 controversieel verklaard tijdens het 
demissionaire kabinet-Balkenende 4. Alle werkzaamheden rond de voorbereiding van de 
kilometerheffing worden dan stopgezet. Het kabinet-Rutte schrapt het idee van de 
kilometerprijs bij zijn aantreden in 2010. Vanwege de omvang én intensiteit van het 
parlementair discours in deze periode is ook bij deze geschiedschrijving de keus gemaakt 
de periode te splitsen, in de jaren van de paarse kabinetten en de jaren van de kabinetten-
Balkenende. De periode 1994-2010 is beschreven in de delen IV en V. 
                                                                                                          

De jaren 1994-2010 vormen de periode, waarin wetgeving inzake hervorming van het fiscale 
stelsel rond de auto op basis van het prijsmechanisme een prominente plaats op de politieke 
agenda inneemt. Bij wijze van vooruitblik kan worden gezegd, dat het een periode is met tot 
dan toe ongekend ‘hevig’ politiek discours, dat in de media veel aandacht krijgt. Door het 
indienen van wetsontwerpen wordt het ‘menens’ en moeten partijen hom of kuit geven wat 
betreft hun standpunt vóór of tégen introductie van het prijsmechanisme.  
   Mede door het felle tegenspel van belangenorganisaties en enkele media bereikt het discours 
zowel in de maatschappij als in de politiek twee maal een climax in deze periode. De eerste 
keer dat er van een politieke climax kan worden gesproken is tijdens het tweede paarse 
kabinet. Dan wordt door de minister van Verkeer en Waterstaat ‘alles op alles gezet’ om het 
rekeningrijden ingevoerd te krijgen. Maar na veel maatschappelijk tegenspel komt het 
alternatief van de kilometerheffing in beeld en is het rekeningrijden passé. De tweede climax 
doet zich voor tijdens het kabinet-Balkenende 4. Dan maakt de Tweede Kamer bijna de keuze 
voor de kilometerheffing (of kilometerprijs)51, maar de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 
maken daar abrupt een eind aan. Het politiek discours in de jaren 1994-2010 is gelet op vier 
gestrande wetsontwerpen bij uitstek de ‘kernperiode’ voor een theoretische reflectie op het 
verloop daarvan.52  
 
 
1.6  Een aantal zaken rond de onderzoeksvraag 
 
Over discours en discoursanalyse 
Discours is het kernthema in dit onderzoek. Dat verplicht tot een uitgebreide beschouwing 
van de betekenis van het begrip ‘discours’. In hoofdstuk 4 komt dat aan de orde. Ter 
introductie van het begrip kan hier het volgende worden vermeld.  
   Discours heeft alles te maken met communicatie; het is een fundamenteel aspect van de 

                                                 
51 De Wet kilometerprijs geeft aan, dat het kabinet-Balkenede 4 kiest voor een neutraal woord waarin de 
connotatie met belastingheffing is vermeden, maar in het spraakgebruik is het doorgaans aangeduid als 
‘kilometerheffing’ en ook wel als ‘rekeningrijden’. 
52 Er is een interessante parallel tussen deze periode en de periode 1909-1931. Ook in die jaren is er een (dan 
nog ‘prille’) autolobby die zich actief bezighoudt met het beleid ten aanzien van automobiliteit. De oprichting 
van “De Vereeniging het Nederlandsche Wegencongres” in 1920 is daar een goed voorbeeld van. Het is deze 
vereniging (waarvan de ANWB één van de initiatiefnemers is) die in 1924 een ontwerp voor een 
“wegenbelastingwet” presenteert. 
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menselijke samenleving; de mens is bij uitstek een communicatief wezen. Het gebruik van 
taal maakt de mens als biologische soort uniek. Door middel van taal zijn mensen in staat 
samen te leven en een menselijke beschaving te realiseren en te continueren. Via praktijken 
die op taal zijn gebaseerd krijgen ons leven en onze maatschappij vorm, inhoud en betekenis. 
Discours structureert ons denken en handelen en structureert daarmee de samenleving.  
   Over alle zaken die van belang zijn in een samenleving is er discours. Zonder discours 
bestaat een (materieel of immaterieel) onderwerp of thema eigenlijk niet. De sociale 
werkelijkheid is opgebouwd uit discours, om met IJsseling te spreken.53 Zeker de belangrijke 
maatschappelijke vraagstukken worden gekenmerkt door een voortdurend discours dat op 
meerdere niveaus en op meerdere plaatsen in de samenleving gestalte krijgt. Nu is 
bijvoorbeeld discours over de klimaatverandering, het ‘oplossen’ van de financiële crisis, de 
toekomst van de euro, de betaalbaarheid van de gezondheidszorg en de pensioenen actueel.      
   Zo heeft ook ‘mobiliteit’ zijn discours, waarbij in onze huidige tijd vooral de automobiliteit 
de aandacht heeft. Verplaatsing van mensen en goederen is zo oud als de menselijke 
beschaving, het discours over mobiliteit dus ook. Als aan het eind van de 19e eeuw de auto op 
de weg verschijnt, betekent dat tevens de geboorte van een nieuw discours, het discours over 
de auto en over automobiliteit.54 Maar de kiem van dat discours is gelegd voordat er in 
Nederland één automobilist is.55 Alleen al het ‘idee’ van een rijtuig zonder paard is voldoende 
om discours te genereren; het vraagstuk van het betalen voor het gebruik van de weg is 
onderwerp van discours, lang voordat de auto zijn intrede doet.56  
   Het geheel van de productie, verkoop, gebruik en instandhouding van het (personen)-
autopark – mét de gehele bijbehorende fysieke en administratieve infrastructuur van zowel 
overheid als private organisaties – kan worden aangeduid als ‘het autosysteem’.57 Het  
discours over de auto is te beschouwen als een  element van dat systeem. Er is continu en 
intensief discours nodig om het (inmiddels) zeer complexe en veelomvattende autosysteem te 
doen functioneren. Herkenbare voorbeelden van dat discours zijn: het voortdurende 
‘bombardement’ van autoreclames in alle media; de reguliere stroom beleidsnota’s, rapporten 
van adviesorganen en van wetenschappelijke instellingen over de auto en automobiliteit; en 
de niet aflatende aandacht van ‘de politiek’ voor vraagstukken van automobiliteit (files, 
congestie, knelpunten in het wegennet, verkeers(on)veiligheid en vergroening etc.). Het 
onderwerp ‘kilometerheffing’, dat de afgelopen jaren dominant is geweest in het politieke 
discours, betreft dus maar een deel van hetgeen dagelijks (en grotendeels onopgemerkt door 
de meeste mensen) aan continu discours over de auto plaatsvindt en voortgaat. In een 
historisch perspectief geplaatst, is de kilometerheffing een momentopname van een (in 
principe) eindeloos discours dat verbonden is met de auto.  
 
Vooruitlopend op hoofdstuk 4 wil ik hier opmerken dat het werk van Foucault een belangrijke 
inspiratiebron voor dit onderzoek is, met name vanwege zijn genealogische aanpak. Hij legt 
in enkele van zijn studies de ontwikkeling van manieren van denken bloot én de manier 
waarop denkbeelden ordenend werken in de samenleving.58 Het is mijn doel de (Nederlandse) 
ontwikkeling in het politiek en parlementair denken over het idee om het prijsmechanisme toe 
te passen bij automobiliteit, in beeld te brengen.  
   Automobiliteit is niet alleen ontstaan in fysieke zin, namelijk de auto’s en de infrastructuur, 
                                                 
53 IJsseling, 1981: 27. 
54 In de pionierstijd van de auto is het woord “automobilisme” gebruikelijk voor hetgeen wij nu “automobiliteit” 
noemen. Het wordt gehanteerd in de tijdschriften van de ANWB en de KNAC. 
55 Zie het volgende hoofdstuk. 
56 Idem. Het is bijvoorbeeld onderwerp van economisch discours in de 18e eeuw. 
57 De Britse socioloog Urry (2000) hanteert deze zienswijze. 
58 Twee voorbeelden van zijn studies zijn “De geboorte van de kliniek” en “De geboorte van de gevangenis”. Zie 
de literatuurlijst. 
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maar is ook ontstaan als ‘denksysteem’.59 Op enig moment in de geschiedenis van de auto is 
dat een feit. Inmiddels kan gesproken worden van een ‘autodenken’.60  Het spreken en het 
denken over de auto in een bepaalde periode beschouw ik daarom als uitingen van het 
denksysteem ten aanzien van de auto dat in die periode heerst.  
   Er is in Nederland nog weinig onderzoek gedaan naar parlementaire debatten als vorm van 
politiek discours, constateert Geuijen in 2004.61 Sindsdien is dat beeld niet wezenlijk 
veranderd. Dat maakt dit onderzoek ook tot een ‘verkenning’ van mogelijkheden die het 
instrumentarium van de discoursanalyse biedt voor onderzoek naar de ‘werking’ van het 
parlement.  
 
Over ‘status-quo’ en verandering 
In een democratie is het parlement bij uitstek de actor die in staat wordt geacht belangrijke 
veranderingen en hervormingen in de samenleving te bewerkstelligen. Die democratische 
‘scheppingsmacht’ – die zou toebehoren aan de parlementaire meerderheid – is in het dossier 
‘anders betalen voor automobiliteit’ niet gebruikt; er lijkt eerder sprake van een ‘remmende 
macht’. Het parlement heeft het fiscale stelsel rond de auto, dat in zijn grondslagen dateert uit 
de jaren 1909-1931, (ook) in 2010 goeddeels gehandhaafd.62 Dit feit is bijzonder, omdat een 
meerderheid van de Tweede Kamer vele malen heeft uitgesproken voorstander te zijn van een 
ander fiscaal stelsel rond de auto; een fiscaal stelsel dat primair het gebruik van de auto belast 
(naar tijd en plaats) en niet de aanschaf en het bezit. Het politieke proces toont hier echter zijn 
dynamiek. Een parlementaire meerderheid die voorstander is van een idee biedt niet de 
garantie, dat daaruit ook een besluit volgt. Handhaving van de status-quo is veelvuldig de 
uitkomst (en daarmee een ‘impliciet besluit’).  
   Elke democratie kent moeilijk te veranderen zaken en politieke ‘taboes’. In Nederland zijn 
de hypotheekrenteaftrek, het rekeningrijden en de kilometerheffing daar voorbeelden van. 
Onderzoek naar politieke processen en besluitvorming heeft een aantal theorieën of 
zienswijzen opgeleverd, die inzicht en verklaring kunnen bieden ten aanzien van het handelen 
van ons parlement in het discours over het betalen voor automobiliteit. Een viertal daarvan 
wordt in dit onderzoek benut. Hier geef ik deze vier een beknopte introductie, een nadere 
beschrijving volgt in hoofdstuk 5. 
   Baumgartner en Jones (2009) spreken van het punctuated equilibrium als kenmerk van 
politieke besluitvorming. Het handhaven van de status-quo is een gebruikelijke uitkomst in de 
politiek. Zo nu en dan wordt die onderbroken met een verandering. Zover is het met het 
betalen voor de auto in Nederland nog niet gekomen. Hetgeen zich de afgelopen decennia 
heeft afgespeeld heeft veel weg van een proces van nondecision-making, zoals Bachrach en 
Baratz (1970) dat hebben beschreven. Met dien verstande dat in de fase van besluitvorming 
hét besluit alsnog sneuvelt. Ook het begrip policy window van Kingdon (1995) lijkt voor dit 
onderzoek relevant. Het begrip staat voor de ‘ideale’ gelegenheid die zich voordoet om een 
nieuw beleid tot stand te brengen.  Waar die gelegenheid tot verandering zich niet voordoet, 
zal het niet lukken om een zaak beklonken te krijgen. Een andere invalshoek tot slot geeft 
Flyvbjerg (1998), als hij de werking van ‘rationaliteit’ en van ‘macht’ in een democratie 
analyseert. In een democratisch proces van besluitvorming geeft het rationele, op feiten 
gebaseerde argument vaak niet de doorslag. Het zijn andere overwegingen die de 
besluitvorming domineren en bepalen. Wat rationeel is en hoe de feiten moeten worden 
beoordeeld, wordt vanuit een machtspositie bepaald. Deze vier genoemde invalshoeken voor 

                                                 
59 Het boek van de Belg Peeters (2000),  “Het voorruitperspectief”, geeft daar een heldere beschrijving van. 
60 Zo wordt het vraagstuk van bereikbaarheid nu primair uitgelegd als bereikbaarheid per auto en reistijd per 
auto. 
61 Geuijen, 2004: 33. 
62 Al is de in gang gezette ombouw van de bpm naar een CO2-heffing wel een betekenisvolle aanpassing. 
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beschouwing en analyse van het verloop van politieke processen zullen worden gebruikt bij 
de beantwoording van de onderzoeksvraag. 
 
Beleid en politiek, beleidsleren en beleidsfalen 
Sinds de komst van de auto op de Nederlandse wegen heeft de overheid beleid gevoerd. Op 
het gebied van belastingen, verkeersregels, toelatingseisen voor motorvoertuigen, 
verkeersveiligheid en ontwikkeling van infrastructuur is de overheid vanaf het prille begin 
actief met het formuleren, vaststellen en uitvoeren van beleid. (Rijk, provincies en gemeenten 
hebben hier alle drie een rol van betekenis.) In dit onderzoek vormt het beleid van de 
rijksoverheid � zoals neergelegd in nota’s, plannen, begrotingen etc. � een belangrijk 
bestanddeel van het onderzoeksmateriaal, maar de aandacht gaat primair uit naar wat er in 
politieke zin over wordt gezegd.63.  
   Het onderscheid tussen beleid en politiek is voor dit onderzoek ook in een ándere betekenis 
van groot belang. Dat kan worden geïllustreerd met een citaat van Stone:  
 

“Politicians have at least two goals. First is a policy goal – whatever program or proposal they 
would like to see accomplished or defeated, whatever problem they would like to see solved. 
Perhaps even more important, though, is a political goal. Politicians always want to preserve 
their power, or gain enough power, to be able to accomplish their goals.”64  
 

In het parlementair discours speelt naast het ‘inhoudelijk of maatschappelijk belang’ van een 
bepaalde zaak óók het ‘politieke belang’ van de partij of de coalitie (van regering en/of 
oppositie) een rol. Deze mix van belangen maakt het proces van politieke besluitvorming 
complex en soms onnavolgbaar en onvoorspelbaar. Een woord dat hier van toepassing lijkt is 
‘irrationeel’, maar schijn bedriegt. Ook onnavolgbaar politiek handelen kent een rationaliteit, 
een ‘berekening’, die echter vaak niet direct herkenbaar is en verborgen blijft. Dat geldt 
waarschijnlijk ook voor de ‘inkeer’ van het CDA in 2010 ten aanzien van de 
kilometerheffing. Stone bepleit de ontwikkeling van een (theoretisch) model voor ‘political 
reason’ dat rekening houdt met de werkelijke praktijken van politiek handelen. Het model van 
rationele besluitvorming dat zo dominant is (geweest) in ook de Nederlandse politicologie en 
bestuurskunde biedt geen verklaring voor de werkelijkheid. Zij stelt:  
 

“A model of political reason ought to account for the possibilities of changing one’s 
objectives, of pursuing contradictory objectives simultaneously, of winning by appearing to 
lose and turning loss into an appearance of victory, and most unusual, of attaining objectives 
by portraying oneself as having attained them. (...) Political reasoning is reasoning by 
metaphor and analogy. It is trying to get others to see a situation as one thing rather than 
another. (...) Political reasoning is metaphor-making and category-making, but not just for 
beauty’s sake or for insight’s sake. It is strategic portrayal for persuasion’s sake, and 
ultimately for policy’s sake.” 65  
 

Het is niet een rationaliteit in de zin van een doordacht, weloverwogen en op feiten en 
argumenten gebaseerd proces van besluitvorming die hier werkzaam is; het is de rationaliteit 
van het politiek ‘discours’. De essentie van beleidsvorming in politieke gemeenschappen is 

                                                 
63 Het gaat erom wat het parlement over die beleidsdocumenten heeft gezegd en hoe het parlement daarbij heeft 
gehandeld. Beleidsdocumenten worden beschouwd als een belangrijke ‘voeding’ van het parlementair discours 
en maken daar de facto deel van uit. De relevante beleidsnota’s van het Rijk komen dus ter sprake, maar het 
proces van beleidsvorming binnen en tussen de departementen is geen onderzoeksthema. 
64 Stone, 2001: 2. 
65 Ibid.: 9. 
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volgens Stone “the struggle over ideas".66 Dat is de ‘rode draad’ in dit onderzoek: het 
ontstaan én het verloop van een strijd over het idee, om het prijsmechanisme wel of niet toe te 
passen bij automobiliteit.  
 
Voor dit moment wordt volstaan met deze duiding van het onderscheid tussen ‘beleid’ en 
‘politiek’. Het komt nog nader aan de orde in hoofdstuk 4, bij het bepalen van het 
analysekader voor het politiek discours in de jaren 1965-2010. Een punt dat in deze 
beschouwing over beleid en politiek nog relevant is, betreft het onderscheid tussen 
beleidsleren en beleidsfalen. Bij dit langdurend politiek discours komt de vraag op of het 
parlement op den duur leert hóe om te gaan met automobiliteit, of dat het parlement niet 
verder raakt dan pogen en falen. Anders geformuleerd: is het niet kiezen voor introductie van 
het prijsmechanisme in het fiscale stelsel rond de auto mede gebaseerd op bijvoorbeeld 
voortschrijdend inzicht op basis van dat discours? Is het wellicht juist de ‘intelligentie van de 
democratie’ die zich hier manifesteert (‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’)?67  
   Het abrupte einde van het politiek discours over de kilometerheffing in 2010, waarna het  
kabinet-Rutte teruggreep op een idee van 30 jaar geleden (namelijk het laten betalen voor 
automobiliteit via een verhoging van de brandstofaccijns), illustreert de actualiteit en 
relevantie van het onderscheid tussen leren en falen. Dit onderzoek kan daar enig licht op 
werpen. 
 
 
1.7  De aanpak van het onderzoek 
 
Het beantwoorden van de onderzoeksvraag en de realisatie van de onderzoeksdoelen vergt 
een aantal keuzen omtrent het te verzamelen onderzoeksmateriaal en de methodiek van het 
onderzoek. Welke bronnen komen in aanmerking, op welke wijze zal dat materiaal worden 
verwerkt en geanalyseerd? De aanpak van het onderzoek wordt hieronder belicht.  
 
De geschiedschrijving over de jaren 1895-1965 en de reflectie op automobiliteit (beide de 
opmaat naar de beschrijving van het parlementair discours in de periode 1965-2010) is het 
resultaat van literatuurstudie en archiefonderzoek. Gesprekken met een aantal wetenschappers 
hebben de onderzoeker daarbij ‘op weg geholpen’.68 De sociologische achtergrond van de 
onderzoeker verloochent zich niet: de fascinatie voor het fenomeen ‘instituties’ heeft een 
belangrijke rol gespeeld bij de opzet van het onderzoek. 
 
Bronnen voor de geschiedschrijving van het parlementair discours 
In de verkennende fase van het onderzoek is gesproken met personen die kennis van zaken 
hebben op het gebied van (politieke) beleidsvorming ten aanzien van automobiliteit. In de 
bijlagen is de lijst met namen opgenomen. 
   Uit de verkenning is gebleken dat personen die in het verre verleden (de jaren ’60, ’70 en 
’80) hebben deelgenomen aan het discours over automobiliteit een grote ‘afstand’ kunnen 
hebben tot de te onderzoeken materie, zoals die in het verleden aan de orde was. Dat werpt de 
vraag op naar de  betrouwbaarheid van mondeling verkregen informatie voor dit onderzoek; 
het verzamelen van informatie op basis van (gestructureerde) interviews over de 
onderzoeksperiode 1965-2010 zou voor een belangrijk deel slechts een ‘beperkte’ betekenis 

                                                 
66 Ibid.: 11. 
67 Zie bijvoorbeeld “The intelligence of democracy: decision making through mutual adjustment” van  
Charles E. Lindblom,  gepubliceerd in 1965. 
68 Zie voor de namen van de wetenschappers de bijlagen. 
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kunnen hebben. Daarom is de keus gemaakt voor dit onderzoek alleen schriftelijke bronnen te 
gebruiken. 
   Het onderzoeksmateriaal voor de geschiedschrijving  van het parlementair discours bestaat 
primair uit de Kamerstukken en de Handelingen van de Tweede (en Eerste) Kamer, aangevuld 
met andere documenten die in het parlementair discours zijn ingebracht over het prijsbeleid 
ten aanzien van de auto (zoals de rapportages van de adviesorganen van de rijksoverheid en 
publicitaire acties van belangenorganisaties en wetenschappers). Voor de verwerking en 
structurering van het onderzoeksmateriaal is een format gebruikt dat wordt beschreven in 
hoofdstuk 1 van deel II, het deel waarin de geschiedschrijving van het parlementair discours 
aanvangt. 
 
Methode van onderzoek en presentatie van het onderzoeksmateriaal 
De schriftelijke bronnen zijn op een specifieke wijze ‘gescand’69 voor de selectie van de 
teksten die inzicht geven in het discours over automobiliteit en het te voeren prijsbeleid. De 
blik is daarbij gericht op het ‘detecteren’ (opsporen) van teksten die het ontstaan en de 
ontwikkeling weergeven van het politieke denken over het te voeren prijsbeleid bij 
automobiliteit, in al zijn varianten en met de daarbij gepresenteerde argumenten en 
overwegingen. Het ‘signaal’ voor dat detecteren wordt gegeven door de vele woorden die in 
de afgelopen 45 jaar zijn gebruikt voor het anders betalen voor automobiliteit. Van het 
prijsmechanisch rijden uit de jaren ’60 tot de kilometerprijs van de 21e eeuw.70 Daarbij heeft 
de reflectie op het verschijnsel automobiliteit en de complexiteit van de problematiek mede 
richting gegeven aan het signaleren van de relevante teksten. 
   Voor het presenteren van de geselecteerde, relevante teksten is veelvuldig gebruik gemaakt 
van citaten. Deze zijn gemarkeerd met dubbele aanhalingstekens. De citaten brengen de 
geschiedenis van het parlementair discours concreet en scherp in beeld. De gekozen aanpak 
maakt de geschiedschrijving van het parlementair discours en de analyse van het 
onderzoeksmateriaal transparant. In hoofdstuk 1 van deel II is de onderzoeksmethode en de 
wijze van presenteren van het bronnenmateriaal nader beschreven en uitgewerkt.  
   Tot slot moet worden vermeld, dat het enkele aanhalingsteken in de tekst is gebruikt voor 
het markeren van woorden in het geval dat: de strekking daarvan aan de orde wordt gesteld; 
het woord in de betreffende zin of context niet letterlijk moeten worden genomen; of als het 
woord een relatieve betekenis heeft dan wel licht ironisch bedoeld is.71 
 
De analyse van het onderzoeksmateriaal 
De aldus verkregen gegevens met betrekking tot het discours over automobiliteit en 
prijsbeleid worden onderworpen aan een tweevoudige analyse: de analyse van het discours 
naar inhoud en naar het onderliggende politieke proces. De gekozen aanpak kan worden 
aangeduid als een kwalitatieve inhoudsanalyse, waarbij interpretatie een belangrijke plaats 
inneemt.72  
   De kern van de gekozen analysemethodiek is het onderkennen van (gedrags)patronen en 
praktijken in het handelen van de vele politieke actoren in het discours en de samenhangen 
daartussen. De analyse van de inhoud van het discours is gebaseerd op het reeds genoemde 
instrumentarium dat is ontleend aan het werk van meerdere wetenschappers die bijdragen 

                                                 
69 Bij dat scannen is niet gebruik gemaakt van een computerprogramma op basis van zoektermen. De diversiteit 
van bewoordingen die in de afgelopen decennia zijn gebruikt en de soms omfloerste wijze waarop politieke 
standpunten worden verwoord maken het ‘al lezend scannen’ tot de te prefereren optie. 
70 In de bijlagen is de woordenschat van het parlementair discours opgenomen. 
71 Het enkele aanhalingsteken is overigens bij citaten gebruikt om de door de spreker of schrijver geciteerde 
woorden te duiden. 
72 Deze term is ontleend aan Pleijter, 2006: 11. 
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hebben geleverd aan de ontwikkeling van (het brede terrein van) de discoursanalyse. Dat 
komt in hoofdstuk 4 nader aan de orde. 
   Voor de analyse van het politieke proces wordt een viertal theorieën en zienswijzen 
gebruikt. Deze procesanalyse completeert de inhoudelijke discoursanalyse. De vier theorieën 
en zienswijzen komen aan de orde in  hoofdstuk 5.  
   Samengevat kan worden gesproken van een tweeledige kwalitatieve analyse van (teksten 
uit) beschikbare documenten, aan de hand van een (op basis van theoretische inzichten) 
ontwikkelde systematiek.  
   In deel VI is een terugblik opgenomen over het resultaat van deze aanpak voor wat betreft 
het beantwoorden van de onderzoeksvraag en het behalen van de vier onderzoeksdoelen. 
 
De typering van het onderzoek 
Het onderzoek kan enerzijds worden getypeerd als beschrijvend (dat is het gedetailleerd in 
kaart brengen van een parlementaire geschiedenis) en anderzijds als verklarend (dat is het 
beantwoorden van de onderzoeksvraagstelling op basis van een analyse van het parlementair 
discours naar inhoud en proces). Naar de inhoud kan het onderzoek worden omschreven als: 
een historische analyse van een beleidsdiscours over het (anders) betalen voor automobiliteit. 
 
 
1.8  De opzet van het proefschrift  
 
Het onderzoek is opgebouwd uit zes delen.  
   Deel I omvat het ‘vooronderzoek’ dat is verricht ten behoeve van de uit te voeren analyse 
van het parlementair discours over het invoeren van een prijsmechanisme voor automobiliteit. 
Na deze algemene inleiding komt in hoofdstuk 2 de vroege Nederlandse geschiedenis van het 
fenomeen automobiliteit aan de orde. Deze geschiedschrijving betreft de periode 1895-1965. 
Daarbij gaat de aandacht uit naar de ‘genealogie’ van het idee van het prijsmechanisme. 
Hoofdstuk 3 is gewijd aan een theoretische reflectie op het fenomeen ‘automobiliteit’. Vanuit 
filosofische en sociologische inzichten worden drie zaken aan de orde gesteld die een grote 
rol spelen bij het beheersen van automobiliteit: schaarste, institutionalisering en 
disciplinering. Hoofdstuk 4 is gewijd aan het begrip discours en aan instrumenten uit de 
discoursanalyse. Op basis daarvan wordt het analysekader samengesteld. Hoofdstuk 5 rondt 
het vooronderzoek af, met het belichten van het in dit onderzoek benutte viertal theoretische 
zienswijzen ten aanzien van politieke besluitvormingsprocessen. 
   Deel II, III, IV en V zijn gewijd aan de geschiedschrijving, aan het ‘in kaart brengen’ van het 
parlementair discours. Aan de hand van de verschillende kabinetsperioden wordt het discours 
binnen en buiten het parlement in beeld gebracht. Als rode draad door de geschiedschrijving 
loopt de ontwikkeling van ideeën � vaak gestimuleerd vanuit de wetenschap � over de 
introductie van het prijsmechanisme bij automobiliteit. De beschrijving van het parlementair 
discours wordt aangevuld met discours dat plaats heeft buiten de politiek en het parlement.  
   Deel VI is gewijd aan de beantwoording van de onderzoeksvraag. Dit deel bevat de 
afsluitende analyse van het parlementair discours, op basis van de methode van 
discoursanalyse én op basis van de vier ‘politieke theorieën’. Het onderzoek mondt uit in 
enkele aanbevelingen. 
   Enkele zaken die de onderzoeker wil opmerken naar aanleiding van het onderzoek zijn 
opgenomen in een epiloog. In onderstaand schema is de opbouw van dit proefschrift 
samengevat: 
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Schema 2.  De opbouw van het proefschrift 
 

DEEL I.  Automobiliteit: praktijk en theorie 
 

Een ‘genealogie’  van de kilometerheffing, een analyse van 
automobiliteit en het onderzoek van een discours 

 
 
Hoofdstuk 1 
Een lange 
politieke strijd 
zonder resultaat 
 
 
 
 

 
Hoofdstuk 2 
Beknopte 
geschiedenis van 
de ontwikkeling 
naar 
automobiliteit: 
1895-1965 

 
Hoofdstuk 3 
Theoretische 
reflectie op  
automobiliteit:  
institutionalisering, 
schaarste en het 
prijsmechanisme 

 
Hoofdstuk 4 
Genealogisch 
onderzoek van de 
kilometerheffing: 
naar een analyse 
van parlementair 
discours 

 
Hoofdstuk 5 
Status-quo of 
verandering?  
Theorieën over de 
werking van het 
politieke 
besluitvormings-
proces 

 
DEEL II.  Politieke strijd: de jaren 1965-1982 

 
De periode van de grote beleidsplannen en de variabilisatie van 

autokosten 
 
Hoofdstuk 1 
Inleiding 

 
Hoofdstuk 2 
De ‘geboorte’ van het 
parlementair discours over het 
prijsmechanisme: 1963-1973 

 
Hoofdstuk 3 
Beleidsplanning, beheersing van 
automobiliteit en de 
variabilisatie van autokosten: 
1973-1982 
 

 
DEEL III. Politieke strijd: de jaren 1982-1994 

 
De periode van de spagaat tussen milieu en economie; van 

variabilisatie van autokosten naar rekeningrijden 
 
 
Hoofdstuk 1 
Afrekenen met files: 1982-1986 

 
Hoofdstuk 2 
Nederland-Transportland: 
1986-1989 

 
Hoofdstuk 3 
Beperking van de groei van 
automobiliteit, rekeningrijden in 
het regeerakkoord: 1989-1994 
 

 
DEEL IV.  Politieke strijd: 1994-2002 

 
De omslag van rekeningrijden naar kilometerheffing 

 
 
Hoofdstuk 1 
De nationale plaag van het  
‘fileleed’ en de Wet op het 
rekeningrijden: 1994-1998 

 
Hoofdstuk 2 
Rekeningrijden in het 
regeerakkoord, een 
doodlopende weg: 1998-2000

 
Hoofdstuk 3 
De paradigmawisseling van het 
NVVP en de omslag naar de 
kilometerheffing: 2000-2002
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DEEL V.  Politieke strijd: 2002-2010 
 

De periode van het betalen per kilometer 
 
 
Hoofdstuk 1 
Geen kilometerheffing 

 
Hoofdstuk 2 
Op weg naar 
‘beprijzing’ 

 
Hoofdstuk 3 
De poging tot “een 
onomkeerbare stap” 
naar de kilometerprijs 
 

 
Hoofdstuk 4 
Slot: het failliet van de 
kilometerheffing 

 
DEEL VI.  Politieke strijd om de prijs van automobiliteit 

 
Samenvatting, analyse, conclusies 

 
 
Hoofdstuk 1        
Samenvatting van 
de geschiedenis 
van het 
parlementair 
discours over het 
prijsmechanisme 
 
 

 
Hoofdstuk 2 
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45 jaar 
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Beknopte geschiedenis van de ontwikkeling naar 
automobiliteit: 1895-1965 
 
 
“How then did this monster of automobility come to emerge ?” 
 
Urry 1 
 
 
2.1  De jaren 1895-1920: de ‘geboorte’ van automobiliteit en van beprijzen 
 
Inleiding 
Aan het eind van de 19e eeuw kan het Nederlandse parlement niet bevroeden, welke gevolgen 
de verschijning van de eerste auto’s op de Nederlandse wegen zal hebben. In de ‘oer-periode’ 
van het Nederlandse automobilisme2 is van ‘beleid’ nog geen sprake. De overheid doet nog 
slechts aan individueel ‘maatwerk’. De bezitter van een paardloos rijtuig – ook motorrijtuig of 
automobiel genaamd – dient voor het gebruik van zijn nieuwe vervoermiddel op de openbare 
weg een vergunning bij de minister van Waterstaat aan te vragen. Het zal niet lang duren, 
voordat de auto als dagelijks vervoermiddel doorbreekt. De spoorwegstaking van 1903 zal 
een prima gelegenheid bieden om het nut van de automobiel als vervoermiddel van personen 
en goederen te bewijzen.  
   Wanneer begint onze Nederlandse geschiedenis van automobiliteit? Het begin van die 
geschiedenis lijkt in de tijd bepaald, namelijk het moment waarop de eerste auto op de 
Nederlandse weg verschijnt, dat is in 1896. Maar een jaar eerder spreekt de Tweede Kamer al 
over het fiscaal belasten van rijtuigen die zichzelf voortbewegen. En naar alle 
waarschijnlijkheid zijn er in 1895 Nederlanders, die jaren eerder kennis hebben genomen van 
de eerste auto’s die in Europa zijn gemaakt óf van het idee van ‘het paardloze rijtuig’ hebben 
gehoord of gelezen. 
   De aanvang van de geschiedschrijving kan ook worden bepaald bij de start van de 
bemoeienis van de overheid met de auto; bij het moment waarop de eerste voorziening wordt 
getroffen om het rijden met de auto mogelijk te maken. Dat moment is de eerste vergunning 
die de minister van Waterstaat verstrekt voor het ‘betreden van de openbare weg’ met de auto. 
Eind 19e, begin 20e eeuw heeft de overheid te maken met een beperkt aantal auto’s (circa 200) 
die in bezit zijn van vermogende burgers. De eerste automobilisten moeten zich in de 
beginjaren van de automobiliteit aanpassen aan het tempo van het overige verkeer. De 
toegestane snelheid van auto’s op de openbare weg is jarenlang laag gehouden door het 
parlement. Het langzame verkeer (voetgangers, fietsers en paarden) bepalen de maat van de 
snelheid op de openbare weg. Naarmate het aantal auto’s in Nederland toeneemt – mede door 
het verschijnen van vrachtauto’s – wijzigt de verhouding tussen de verkeersdeelnemers op de 

                                                 
1 Urry, 2000: 60. 
2 In de eerste decennia van de 20e eeuw wordt het woord automobilisme gebruikt hetgeen later is gewisseld voor 
automobiliteit. 
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openbare weg. De auto is voor ieder die het kan betalen een vrij verkrijgbaar product. Het in 
principe onbelemmerde bezit draagt bij aan een forse toename van het aantal personenauto’s: 
van 1 in 1896 naar ca. 7100 in 1920.3 De overheid is dan genoodzaakt om voorzieningen te 
treffen voor het autoverkeer. Dat betekent onder meer invoering van een rijbewijs, het 
opstellen van nieuwe verkeersregels, het aanpassen van het wegennet en het heffen van 
motorrijtuigenbelasting om de uitbreiding van het wegennet te financieren. Zo vormt zich 
geleidelijk aan onze vroege ‘automobiliteit’; er is niet een weloverwogen keuze van ons 
parlement voor de ontwikkeling van automobiliteit. Het is in die eerste jaren gewoon doen 
wat men van overheidswege nodig vindt om de auto een plaats te geven op de openbare weg.  
   Hierna volgt een historisch relaas over die boeiende periode van de vroege automobiliteit in 
Nederland. Deze periode strekt zich uit van 1895 tot 1920. 
 
De komst van de auto in Nederland en de vroegste geschiedenis van betalen voor 
automobiliteit 
De eerste Nederlandse automobilist is hoffotograaf Adolphe Zimmermans. Hij (of een 
monteur van de firma Benz) rijdt op dinsdag 19 mei van het jaar 1896 van Arnhem, waar de 
wagen is afgeleverd, naar Utrecht. De volgende dag maakt Zimmerman zelf een rit van 
Utrecht via Leiden naar Den Haag. Zo verhaalt de historicus Fuchs over het begin van het 
‘automobilisme’ in Nederland.4 Het idee van de auto is volgens Fuchs al een decennium bij 
het publiek bekend: “Nederlanders waren door hun dagbladen reeds lang op de hoogte van het 
bestaan van wagens zonder paarden. Het vermoedelijk eerste bericht dateert van tien jaar 
voordien, 4 juni 1886”. 5 Het betreft informatie over een voertuig van de firma Benz & Co., 
een van de eerste autobouwers die reclame maken voor hun product en mede daardoor 
internationale bekendheid genieten. 
   Vóórdat de eerste auto in Nederland rondrijdt heeft dit nieuwe vervoermiddel de aandacht 
getrokken van de Tweede Kamer.6 Als de Kamer een wetsontwerp in behandeling heeft 
inzake een wijziging van de Wet op de personele belasting, komt de auto als object voor 
belastingheffing aan de orde. In het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer betreffende het 
wetsontwerp, gedateerd 2 augustus 1895 7, wordt gesproken over het belasten van auto’s. In 
het verslag merkt de Tweede Kamer het volgende op:  
 

“Ook zou eene bijzondere regeling gemaakt kunnen worden voor rijtuigen, die niet getrokken 
worden door paarden, maar die bewogen worden door middel van stoom, electriciteit of 
petroleummotoren. In Frankrijk beginnen zulke rijtuigen reeds in gebruik te komen en onlangs 
heeft een wedloop tusschen zulke voertuigen tusschen Parijs en Bordeaux plaats gehad. Zodra 
zij in den handel voor niet te hoogen prijs verkrijgbaar zijn, zal ook voor ons land op een ruim 
debiet gerekend mogen worden, waardoor de heffing voor paarden in niet geringe mate zal 
kunnen dalen. Er schenen, met het oog op de waarschijnlijke toekomst termen om de belasting 
voor zulke rijtuigen reeds nu te regelen.” 8   

                                                 
3 Dit aantal is genoemd door Van der Vinne, 2010. Overigens hanteert de Stichting BOVAG-Rai in de uitgave 
“Mobiliteit in cijfers” al vele jaren de schatting van 10.000 auto’s in 1920. 
4 Fuchs, 1970: 8. Zie ook Bos cs., 1996: 85. Volgens de berichtgeving van Bos cs. is het maandag 18 mei 1896 
dat de auto wordt afgeleverd en ontscheept. 
5 Ibid. 
6 Het is overigens niet uitgesloten, dat reeds voor mei 1896 buitenlandse auto’s in Nederland hebben gereden. 
7 Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1894-1895. Herziening der belasting op het Personeel. Nr. 180. 9. 
Bladzijde 131. 
De personele belasting werd geheven naar zes grondslagen, die geacht werden de draagkracht van de 
belastingplichtige te weerspiegelen, te weten huurwaarde, meubilair, deuren en vensters, haardsteden, 
dienstboden en paarden. Zie over deze wet Grapperhaus, 1997: 9. 
8 Zoals geciteerd door Grapperhaus, 1997: 9. Zie ook Offerhaus, 1925: 46, 47. 



Beknopte geschiedenis van de ontwikkeling naar automobiliteit: 1895-1965 

 47

Blijkens de Memorie van Antwoord, gedateerd 3 oktober 1895, ziet de minister niets in het 
idee van de kamerleden. Hij doet het af met de opmerking dat het geen aanbeveling schijnt te 
verdienen.9 En de Tweede Kamer rept er verder niet over in de plenaire behandeling van het 
wetsontwerp in februari 1896, zodat de aanbeveling tot het invoeren van een belastingheffing 
op autobezit geen steun vindt. Als de Wet op de personele belasting van kracht wordt op 1 
januari 189710, is een eerste kans gemist om voor de eerste auto’s een passende 
belastingregeling vast te leggen. Auto’s zijn nu in fiscale zin gelijk aan rijtuigen, die 
onderdeel zijn van de belastinggrondslag “meubilair”. Die regeling blijkt in de praktijk niet 
goed te werken.  
   Zeker is, dat (ook) in 1896 de eerste auto in Nederland wordt geïmporteerd.11 Het duurt 
vervolgens nog 12 jaar voordat – in 1908 – een wetsontwerp bij de Tweede Kamer wordt 
ingediend “tot heffing van personele belasting wegens motorrijtuigen”. Het “motorrijtuig” 
wordt als zevende grondslag voor belastingheffing in de Wet op de personele belasting 
opgenomen. Deze nieuwe grondslag moet dienen als compensatie voor de gestage daling van 
de inkomsten uit de paardenbelasting, als gevolg van de afname van het paardenbestand in 
ons land.12 De Memorie van Toelichting van het wetsontwerp geeft aan hoe de zienswijze ten 
aanzien van de auto sinds 1896 is veranderd:  
 

“Van verschillende zijden is sinds lange tijd aangedrongen op invoering van eene belasting op 
automobielen en dergelijke voertuigen. In eenige andere Staten is deze belasting reeds in 
werking sedert korten of langeren tijd. Het mag verwonderlijk heeten, dat in een land als 
Nederland in het bijzonder, waar, in onderscheiding van eenige der evenbedoelde Staten, 
sedert overouden tijd eene belasting wordt geheven op het houden van paarden tot vervoer van 
menschen, tot nog toe de bovenbedoelde voertuigen, welke de plaats van het paard in komen 
nemen, niet aan belasting zijn onderworpen. De onbillijkheid daarvan springt te zeer in het 
oog, dan dat daarover verder behoeft te worden uitgeweid.” 13    
 

De gewijzigde Wet op de personele belasting wordt van kracht op 1 januari 1909.14 Bij deze 
eerste belasting op de auto speelt al het punt van eerlijkheid of ‘billijkheid’.15 De eerste 
belasting op auto’s is (conform de beginselen van de personele belasting) gebaseerd op het 
draagkrachtbeginsel.16  
   Wat betreft de gebruiksmogelijkheden krijgt de auto door het parlement een plaats 
toegewezen binnen de dan bestaande infrastructuur. De automobilist moet zich als het ware 
aanpassen aan het al aanwezige verkeer op het beschikbare wegennet. De Motorrijtuigen- en 
Rijwielwet die drie jaar eerder, op 1 januari 1906,  in werking is getreden regelt zaken omtrent 
het gebruik van alle soorten wegen (rijkswegen, provinciale en gemeentelijke wegen) door 
motorrijtuigen en fietsen. Ook zaken als het rijbewijs en het bestraffen van 
                                                 
9 Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1894-1895. Regeling der Personele belasting. Nr. 15. 1. Bladzijde 
16. 
10 De wet wordt afgekondigd op 16 april 1896. 
11 Bos, 1996: 19. Mom sluit niet uit, dat er reeds eerder auto’s in ons land hebben gereden (1996: 24). Volgens 
één van de eerste Nederlandse auto-importeurs, J.W.Aertnijs, reed er in 1888 in Nijmegen het eerste 
“mechanische voertuig”. Aertnijs, 1948: 5. 
12 Bos, 1996: 33. 
13 Memorie van Toelichting bij het “Ontwerp van Wet Heffing van personeele belasting wegens motorrijtuigen”, 
zitting Tweede Kamer 1907-1908, 348 nr. 3. Het citaat is de openingspassage. 
14 F.H.M. Grapperhaus, “Fiscaal beleid in Nederland van 1800 tot na  2000” ,1997. De personele belasting zal 
door de bezetter in 1942 worden afgeschaft. 
15 Zo is in het tijdschrift De Auto van 18 januari 1934 te lezen, hoe door de sterke daling van de wisselkoers van 
de dollar een onbillijke situatie is ontstaan voor bezitters van Amerikaanse auto’s, omdat de waarde van hun 
voertuig door de belastinginspectie te hoog wordt geschat. 
16 Offerhaus, 1925: 4.  In 1909 telt ons land 1547 belastingplichtige auto’s (en ook 3047 motorrijwielen): Mom, 
1996: 66, Bos c.s., 1996: 46. 
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verkeersovertredingen worden in deze wet geregeld. Het verstrekken van rijksvergunningen 
door de minister van Waterstaat, waarmee toestemming werd gegeven voor het gebruik van 
motorrijtuigen op de openbare weg (een regeling die sinds 1898 van kracht was), is nu 
verleden tijd. 17   
   De regels voor het gebruik van de auto op de openbare weg zijn vooral beperkend van aard, 
zeker gelet op de mógelijke  prestaties van de eerste auto’s. De Eerste Kamer corrigeert in 
1908 een amendement tot wijziging van de Motor- en Rijwielwet, waarin een 
maximumsnelheid van 15 km/u wordt voorgeschreven in de bebouwde kom. De Eerste 
Kamer beperkt de maximumsnelheid tot 10 km/u.18 De regels voor het gebruik van de auto op 
de openbare weg worden door de automobilisten van het eerste uur als een keurslijf ervaren 
en leiden dan ook tot heftige reacties. (Het snelheidsrecord voor auto’s ligt in 1909 al boven 
de 200 km/u19). Desalniettemin  is de inwerkingtreding van de Motorrijtuigen- en Rijwielwet 
op 1 januari 1906 een belangrijk moment in de ontwikkeling van het automobilisme. Deze 
wet duidt erop, “dat het verschijnsel motorrijtuig bestuurlijk is geaccepteerd”.20  
   Een voor automobilisten gunstige ontwikkeling is het afschaffen van tolheffing. Op vele 
plaatsen in Nederland wordt aan het einde van de 19e eeuw tol geheven. Daarin treedt 
verbetering op als bij wet van 22 juli 1899 de tolheffing op rijkswegen wordt afgeschaft. Dat 
geschiedt per 1 mei 1900. Het afschaffen van tol neemt veel ergernis weg bij de 
weggebruikers, maar houdt wel een belangrijke, fundamentele wijziging in. Het betekent 
namelijk, dat gebroken wordt:  
 

“met het aloude beginsel, dat het weg- en watervervoer de afschrijving, rente en 
onderhoudskosten (...) van de baan, waarvan het gebruik maakte, voor zooverre deze aan het 
Rijk behoorde, zelf betalen moesten. Van genoemden datum af werden al die kosten op de 
gemeenschap afgewenteld.” 21  

 
Maar provincies en gemeenten houden de bevoegdheid om tol te heffen. Zo kan het dat er in 
1916 nog ongeveer 300 tollen in Nederland zijn.22 En in sommige gemeenten en provincies 
zijn er in het eerste decennium van de 20e eeuw ook “weggeldbelastingen”. Onder meer in 
Noord-Brabant, Groningen en de gemeente Tegelen. Deze belasting is een retributie voor het 
gebruik van de weg met paarden, rijwielen, motorrijwielen en auto’s.23 Het afschaffen van 
tolheffing heeft als consequentie, dat in plaats van de gebruiker van een voertuig nu de 
gemeenschap de kosten van de weg moet dragen. 
 
De trein als concurrent van de auto en de verwaarlozing van infrastructuur 
Als het aantal auto’s op de Nederlandse wegen na afloop van de Eerste Wereldoorlog met 
duizenden per jaar toeneemt, is accommodatie van de auto binnen de bestaande infrastructuur 
niet meer mogelijk. De fors toegenomen automobiliteit is de beschikbare infrastructuur 
ontgroeid; in 1920 staat de ‘teller’ al op 11689 auto’s.24 Het Nederlandse wegennet is in een 
achterstandsituatie komen te verkeren door keuzes die in de tweede helft van de 19e eeuw 
gemaakt zijn. De introductie van de trein is volgens van Wisselingh de grote boosdoener: 

                                                 
17 De eerste vergunning wordt uitgegeven op 26 april 1898, de laatste (nummer 2065) op 30 december 1905. 
Twee dagen daarna wordt een provinciaal registratiesysteem ingevoerd. Zie Bos, 1996: 27 e.v.; Staal, 2003: 29. 
18 Zoals beschreven in het boekje van Sicco de Jong over de geschiedenis van de RAI. De Jong, 1968: 39 e.v. 
19 Ibid. 
20 Bos, 1996: 32. 
21 Volgens Reitsma, oud-hoofdambtenaar van de Staatsspoor- en Tramwegen in Nederlandsch-Indië. Reitsma 
1933a: 54. 
22 Van Wisselingh e.a., 1952: 13. 
23 ANWB, 1932: 147 e.v. 
24 Bos, 1996: 67. 
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“Ons wegennet groeide en verbeterde gestadig tot ± 1860, waartoe de uitvinding en toepassing 
van de zware stoomwals in grote mate bijdroeg. De toen intredende snelle ontwikkeling van 
ons spoorwegnet na de totstandkoming van de eerste spoorlijn Amsterdam-Haarlem in 1839 
en de doortrekking ervan tot Rotterdam in 1843, bleek een ernstige belemmering voor verdere 
wegenplannen en leidde tot een vrijwel stopzetten van verdere aanleg en een stelselmatige 
verwaarlozing van het onderhoud gedurende de eerstvolgende halve eeuw.” 25  
 

Na 1880 is er zelfs sprake van het versmallen van de verharding van sommige bestaande 
rijkswegen van 4,5 naar 3,5 meter. Men acht een breedte van 4,5 meter te veel luxe, gezien de 
ontwikkeling van het verkeersaanbod na intrede van de tram. Een andere reden is het besparen 
van materiaal.26 Hoewel de kwaliteit van het Nederlandse wegennet in de 19e eeuw (waarvoor 
de basis is gelegd in de Napoleontische tijd) een verbetering is in vergelijking met de 
modderwegen waarmee het verkeer zich eeuwenlang heeft moeten behelpen, bestaat de 
verharding voor een belangrijk deel uit grind. Nederland wordt in de periode tussen 1850 en 
1880 een land van grindwegen.27 Als de auto in 1896 zijn intrede doet op het Nederlandse 
wegennet is het beeld niet veel anders. Ook Van der Woud noemt als belangrijkste oorzaak 
van de omvang en conditie van het Nederlandse wegennet anno 1900 de discussie over de 
mogelijke invloed van de spoorwegen op de functie van de bestaande land- en waterwegen. 
Men vraagt zich in de tweede helft van de 19e eeuw af, of deze op den duur overbodig zouden 
worden.28  
   Het is in het licht van de discussie over de mogelijke invloed van de spoorwegen op de 
noodzaak van land- en  waterwegen te begrijpen, dat in deze context een reëel inschatten van 
de maatschappelijke betekenis van de auto niet zo voor de hand ligt. Crisissituaties kunnen 
verandering brengen in denkbeelden. Voor het beeld dat in het eerste decennium van de 
vorige eeuw in Nederland over de auto bestaat, blijkt de spoorwegstaking van 1903 van grote 
betekenis. Door die staking wordt het vervoer en de distributie van poststukken lamgelegd.  
   De Nederlandse Automobielclub (NAC) organiseert zogenoemde ‘postritten’ om de 
postbezorging toch  doorgang te laten vinden. Dankzij deze rol van particuliere autobezitters 
worden poststukken in Nederland gedurende de staking toch gedistribueerd.29 De minister van 
Waterstaat heeft met een speciale rijvergunning de deelnemers aan deze bijzondere postdienst 
toegestaan, met een snelheid van 50 km/u over de openbare weg te rijden. De inzet van 
particuliere auto’s voor het transport van poststukken doet het belang van de auto als 
bruikbaar, betrouwbaar en snel vervoermiddel inzien. Een gedenkboek uit 1904 verhaalt over 
deze bijzondere actie.30 Een citaat uit het voorwoord geeft aan hoe de kans wordt gegrepen 
om het automobilisme voor het voetlicht te brengen: “Aan allen, die het automobilisme 
liefhebben – aan allen wier hart klopt voor de vooruitgang – aan allen, die het welzijn van 
Nederland hooger gaat dan soezerige rust en slaperig conservatisme-…”. De conclusie van het 
gedenkboek luidt: “De automobiel heeft zich in Nederland baan gebroken – niets kan haar 
meer tegenhouden”. Anders geformuleerd: de auto heeft zich verlost van de houdgreep van de 
trein. 
 
                                                 
25 Van Wisselingh, 1952: 12. 
26 Ibid.: 18. 
27 Van der Woud, 2007: 368 e.v. 
28 KNAC, 1923: 28. Interessant hierbij is de herinnering van de voormalig Minister van Waterstaat dr. C. Lely 
aan de begintijd van de auto in Nederland. Hij geeft in 1898 een vergunning af voor de auto-wedstrijd  Parijs-
Maastricht-Amsterdam. De Staten-Generaal maken daartegen groot bezwaar, ook na afloop van de wedstrijd. 
Lely constateert: “Het automobilisme verkeerde tot nog toe in zijn kinderjaren en werd alleen als een luxe 
beschouwd, dat slechts voor enkele gegoeden doch niet voor het algemeen belang zou zijn.” Ibid: 25. 
29 Zoals beschreven in het boek  “De automobiel in ’s Lands historie 6-22 april 1903”, 1904. Uitgegeven door de 
Peugeot-importeur Verweij & Lugard te ’s-Gravenhage en de Nederlandsche Automobiel-club. 
30 Ibid. 
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‘Wortels’ van het huidige denken over de prijs van mobiliteit 
Het eeuwenoude vraagstuk van het gebruik van tolheffing is te beschouwen als één uit een 
historische reeks van opeenvolgende vraagstukken rond het betalen voor het gebruik van de 
weg en het financieren van infrastructuur. (Een reeks die in 2010 zijn voorlopig eindpunt 
vindt in het ‘afblazen’ van de kilometerheffing.) Van Lennep wijdt zijn proefschrift, 
gepubliceerd in 1884, aan de dan actuele kwestie van de tolheffing.31 Hij onderzoekt de 
wetenschappelijke verhandelingen van juristen en economen over tolheffing. In de 19e eeuw 
is het nog gebruikelijk, de aanleg van wegen te beschouwen als een bijzondere dienst die voor 
de burger wordt geleverd en waarvoor deze telkens betalen moet, wanneer hij er gebruik van 
maakt. Van Lennep noemt een Koninklijk Besluit van 1833, waarin is vastgelegd dat tolgeld 
bij uitsluiting alléén wordt geheven bij de gebruikers van de weg en niet bij alle burgers van 
de Staat. 32  
   Onderzoek van de materie leidt Van Lennep tot de conclusie, dat de afschaffing van tollen 
wenselijk is, in de allereerste plaats op rijks- en provinciale wegen. Die conclusie is gebaseerd 
op een economische argumentatie die Van Lennep ontleent aan de econoom Adam Smith.33  
Smith is van mening, dat een weg betaald moet worden door hen die er gebruik van maken in 
verhouding tot dit gebruik. Smith hanteert hierbij het argument, dat door goede wegen de 
productiekosten worden verminderd, waardoor het billijk is dat hij die daarvan het voordeel 
geniet, ook de kosten daarvan betaalt. Van Lennep is van mening (in navolging van de 
econoom Say), dat de aanleg en verbetering van wegen de productiekosten in het algemeen 
vermindert, waardoor alle prijzen moeten dalen. Dus de hele maatschappij profiteert van een 
goed wegennet is zijn redenering. Het tweede argument voor het opheffen van tollen is de 
“hoogst ongelijke” belastingdruk. Want tol wordt geheven zonder acht te slaan op het 
vermogen van de weggebruiker. Van Lennep geeft de volgende argumentatie: 
 

“Een eerste vereischte voor eene goede belasting is, dat elk belastingschuldige naar zijn 
vermogen betale, d.i. in verhouding tot het inkomen dat hij onder bescherming van de Staat 
geniet. Dit is het eerste der vier voorschriften die Adam Smith voor de belastingheffing geeft, 
en het valt niet te ontkennen, dat de tolheffing daarmee in flagranten strijd is.”  
 

Als derde bezwaar tegen tolheffing noemt Van Lennep de hoge kosten van invordering. Ook 
hierbij maakt hij gebruik van een argument van Adam Smith: “Every tax ought to be so 
contrived, as both to take out, and to keep out of the pockets of the people as little as possible 
over and above what it brings into the public treasury of the State.” 34  

 
Tot slot brengt Van Lennep naar voren, dat tollen zelden genoeg opbrengen om op een 
behoorlijke wijze in het onderhoud van wegen te voorzien. Andere landen, Frankrijk en 
België, zijn Nederland aan het einde van de 19e eeuw reeds lang voorgegaan in het afschaffen 
van tol. Dat brengt Van Lennep tot de volgende verzuchting: “Slechts in Nederland blijft 
niettegenstaande veler herhaalde pogingen, om ook tot dezen maatregel te komen, alles bij het 
oude en de lastige veelal drukkende tolheffing in vollen bloei”.35 Hij voorziet dat op den duur 
“zeer zeker” alle tollen moeten wijken voor “het vrije verkeer”. Dat wordt dus pas 16 jaar 
later werkelijkheid, en dan nog voor alleen de rijkswegen.  
   Hoe moet volgens Van Lennep dan wel betaald worden voor de kosten van het wegennet? 
Hij noemt twee ‘aanknopingspunten’, zonder te komen met een volledig alternatief voor de 

                                                 
31 Van Lennep, 1884. 
32 Ibid.: 36. 
33 Ibid: 73 e.v. 
34 Zoals geciteerd door John Stuart Mill. Mill, 1862: 381. 
35 Ibid.: 79. 
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bestaande tolheffing. Het eerste is, dat rijkswegen uit de algemene middelen van het Rijk 
moeten worden onderhouden (als de tollen worden opgeheven zullen dus belastingen moeten 
worden verhoogd). Het tweede punt dat hij noemt betreft de maatstaf voor betalen voor het 
gebruik van de weg. Een billijke manier om tol te heffen is voor Van Lennep de maatstaf van 
de schade, die een voertuig aan de weg toebrengt. Een maatstaf die ook door Adam Smith 
wordt genoemd.36 Een indicator voor schade is het gewicht van het betreffende voertuig. Deze 
maatstaf brengt volgens Van Lennep echter weer als bezwaar mee, dat weegwerktuigen 
noodzakelijk zijn waardoor de kosten van tolheffing zeer hoog zullen oplopen.  
   Het proefschrift van Van Lennep geeft dus twee ideeën weer voor een rudimentair 
prijsmechanisme. Het idee van schade als maatstaf is een vorm van een prijsmechanisme 
(vergelijkbaar met het motto “de vervuiler betaalt”). Ook het punt dat tolheffing rekening 
moet houden met het vermogen of de ‘draagkracht’ van de weggebruiker is te beschouwen als 
een vorm van prijsmechanisme (te vergelijken met het motto “de sterkste schouders dragen de 
zwaarste lasten”).  
   Het moderne economische denken over de rol van het prijsmechanisme in het verkeer over 
de weg heeft meerdere ‘vaders’. Van der Hoorn en De Wit noemen een verhandeling uit 1844 
van de Franse ingenieur Dupuit.37 Een van de punten die Dupuit naar voren brengt is dat het 
gebruiksnut van infrastructuur kan worden afgemeten aan wat reizigers bereid zijn te betalen. 
Het proefschrift van Van Lennep verwijst naar Adam Smith, die in 1776 in zijn boek The 
Wealth of Nations het denken over het ‘beprijzen’ van het gebruik van de weg vanuit een 
economische invalshoek aan de orde stelt.38 Verhoef verwijst naar de Franse econoom Pigou, 
die in 1920 een economische oplossing presenteert voor het capaciteitsvraagstuk van een 
wegennet, namelijk het invoeren van een regulerende heffing.39 Het is in de eerste decennia 
van de 20e eeuw nog véél te vroeg om een op de economie gebaseerde benadering van de 
afstemming tussen vraag en aanbod in wegcapaciteit toe te passen. 
 
Conclusie  
Deze beknopte reis door de tijd, naar het startpunt van de ‘automobiliteit’ in Nederland en 
naar het toenmalig denken over betalen voor het gebruik van de weg, leidt tot de volgende 
conclusies.  
   Ten eerste is er al vér voor de komst van de auto een (internationaal) discours gaande over 
de juridisch en economisch juiste vorm van betalen voor het gebruik van de weg. De 
financiering van de aanleg en het onderhoud van infrastructuur is een vraagstuk dat 
onlosmakelijk samenhangt met de toenemende mobiliteit van mensen en goederen en (dus) 
met de gestage economische ontwikkeling van met name Europa.  
   Ten tweede is in Nederland, al vóórdat  de eerste Nederlandse automobilist de openbare 
weg betreedt, in de Tweede Kamer de vraag aan de orde hoe dat nieuwe vervoermiddel in ons 
belastingstelsel behandeld moet worden.  
   Ten derde is Nederland, in vergelijking met andere landen, traag in het regelen van zaken 
rond de auto. Er is verzuchting en verbazing over deze traagheid. Het oude gezegde, dat in 
Nederland alles vijftig jaar later gebeurt lijkt hier van toepassing. Het is in de 19e eeuw lastig 
en tijdrovend om een ingesleten zaak als tolheffing veranderd te krijgen. Het is óók lastig en 
tijdrovend om een nieuw vraagstuk als automobiliteit te hanteren.  
   Ten vierde kan worden geconcludeerd, dat het Nederlandse parlement nooit een expliciete 

                                                 
36 Smith, 1870: 572. Smith noemt tolheffing in evenredigheid met het gewicht van een voertuig als de meest  
billijke maatstaf. 
37 Van der Hoorn en De Wit, 2008: 24. 
38 John Stuart Mill behandelt in zijn boek  “Principles of political economy” het algemene vraagstuk van de 
uitgangspunten voor het heffen van belasting. Mill, 1862. 
39 Genoemd in: Verhoef, 2003. 
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keuze heeft gemaakt - of heeft kunnen maken - ten aanzien van de ontwikkeling van  
automobiliteit. Men kan in de beginjaren van de auto nog niet denken in termen van 
honderdduizend auto’s, laat staan in termen van miljoenen. Dat aantal auto’s en de 
maatschappelijke gevolgen daarvan zijn eenvoudigweg niet voorstelbaar, het gaat het 
bevattingsvermogen te boven. Om met Hirschman te spreken: “The human capacity to 
imagine  social change is notably limited”.40 Overigens is het een internationaal verschijnsel, 
dat politici een ‘terughoudende’ rol hebben gehad bij de ontwikkeling van het systeem van 
automobiliteit. Uit vergelijkend onderzoek trekt Tengström de volgende conclusie: 
 

“it is possible to claim that the role of the political actors in the construction and expansion of 
the car/road system has historically been insignificant in comparison with the role of other 
actors belonging to the network of system builders. The basic reason for this is the fact that the 
political actors have never developed a ‘comprehensive view of the proper place of the car in 
the community’, as Plowden once put it.” 41 
 

De auto is er in termen van beleidsontwikkeling op ‘incrementele wijze’ gekomen en (zoals in 
zovele landen) na een moeilijk begin geaccepteerd als alledaags vervoermiddel. Daarbij is het 
uitgangspunt, dat de auto wordt ingepast (‘geaccommodeerd’) binnen bestaande kaders. De 
auto moet in de beginjaren zijn weg vinden op het bestaande wegennet. De auto wordt wat 
betreft belastingplicht ingepast in de bestaande wetgeving inzake de personele belasting. Een 
belasting die een “verteringsbelasting” is omdat deze gericht is op het gebruik van (in die tijd)  
luxe goederen. Via deze verteringsbelasting wordt indirect naar draagkracht belasting 
geheven.42 Maar deze bestaande kaders zijn al snel ontoereikend en dus belemmerend.  
   In zijn onderzoek naar de verbreiding van de auto in Nederland in de periode 1898-1939 
komt Van der Vinne tot de conclusie, dat de overheid de auto niet vooruit faciliteerde, maar 
achteraf na gerezen problemen handelde. Hij concludeert dat daardoor de verbreiding van de 
auto is geremd. Ook heeft het fiscale beleid ten aanzien van de auto voor een belemmering (en 
zelfs een tijdelijke achteruitgang) gezorgd.43 Aan dat fiscale beleid wordt aan het begin van de 
jaren ’20 van de vorige eeuw intensief gewerkt. (Het zal leiden tot een systeem dat in het 
tweede decennium van de 21e eeuw nog steeds de basis vormt voor het betalen voor het 
gebruik van de auto.)  
   De fundamentele vragen die tijdens de eerste decennia van onze automobiliteit aan de orde 
zijn bij het opleggen van belasting of tol aan de autobezitter/weggebruiker zijn vragen van 
rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid in sociale zin (het draagkrachtbeginsel), in economische 
zin (het profijtbeginsel) en in juridische zin (het schadebeginsel).44 Kortom: discours over de 
grondslagen voor het betalen voor het gebruik van de weg is al volop gaande vóórdat de 
massale automobiliteit een aanvang neemt.  
 
2.2  De jaren 1920-1940: het ontstaan van het beleidsvraagstuk verkeer en vervoer en de 
vroege geschiedenis van automobiliteit 
 
Inleiding 
Van der Vinne beschrijft hoe in de jaren ’20 van de vorige eeuw de infrastructuur (wegen en 
bruggen) achterblijft bij de toename van het aantal auto’s en het gebruik: “Smalle, bochtige 

                                                 
40 Hirschman, 1982: 94. 
41 Tengström, 1993: 32. 
42 Offerhaus, 1925: 41. 
43 Van der Vinne, 2007: 412. 
44 Zie over dit onderscheid en de historische dominantie van de drie onderscheiden beginselen ook Grapperhaus, 
1977: 10, 11. 
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wegen belemmerden het rijden, tollen en afwezigheid van bruggen verhoogden de kosten en 
de drukte op de wegen zorgde voor een grote verkeersonveiligheid.”45 Een ander knelpunt is 
de grote variatie aan wegtypen en wegbeheerders. Behalve Rijk, provincies en gemeenten 
hebben ook waterschappen en particulieren wegen in beheer. Dit vormt een belemmering om 
tot efficiënt wegbeheer te komen.46  
   Het is aan het begin van de twintiger jaren echter niet alleen kommer en kwel voor de 
automobilist. In retrospectief kan het jaar 1920 zelfs worden gemarkeerd als het jaar waarin 
onze moderne automobiliteit zijn aanvang neemt. Het argument daarvoor wordt geleverd door 
Boost. Hij is directeur Wegen en Verkeer van de ANWB. In een  historische beschouwing  uit 
1964 over de lasten voor het gemotoriseerd verkeer stelt hij:  
 

“Het jaar 1920 zou kunnen worden aangenomen als het tijdstip waarop in ons land de geschiedenis van 
de relatie weg - motorisch verkeer in  feite een aanvang neemt, omdat van dat jaar af de merkbare 
toeneming van het motorisch verkeer – dat vóórdien een te verwaarlozen omvang had – er toe ging 
leiden dat veel meer aandacht aan onderhoud en modernisering van het bestaande wegennet moest 
worden besteed. De daaraan verbonden kosten gingen van toen af ver uit boven de verhoudingsgewijs 
geringe onderhoudskosten, welke tot dusverre het wegennet vergde (tussen 1900 en 1914 voor 
vernieuwing, herstel en onderhoud aan Rijkswegen jaarlijks f. 800.000).” 47  
 

Daarbij moet wel in beschouwing worden genomen, dat de vrachtauto een groot aandeel had 
in het motorvoertuigenpark. In 1920 vormt het aantal vrachtauto’s omstreeks 30% van het 
aantal motorvoertuigen.48 Het bedrijfsleven heeft dus een groot belang bij investeren in het 
wegennet. Als het criterium voor het ontstaan van automobiliteit de mate is, waarin de 
samenleving specifiek wordt ingericht om ‘ruimte’ te maken voor de auto, dan geldt het jaar 
1920 als herkenbaar en te verdedigen ‘moment’ waarop de automobiliteit zijn intrede doet in 
de samenleving. In 1920 vindt namelijk de oprichting plaats van het Nederlandsche 
Wegencongres. 
 
Het initiatief van de ANWB en de introductie van wegenbelasting 
In 1920 telt Nederland inmiddels meer dan 10.000 personenauto’s. Bij dat voor hedendaagse 
begrippen geringe aantal auto’s is al sprake van een verkeersproblematiek, met name in het 
westen van Nederland waar de meeste auto’s rijden. Het Nederlandse wegennet is niet 
geschikt voor de vele  duizenden auto’s. De ANWB en het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs nemen in 1920 het initiatief tot de oprichting van de Vereeniging het 
Nederlandsche Wegencongres (hierna aangeduid als het Wegencongres).49 Zoals de naam 
aangeeft heeft deze organisatie tot doel de aanleg en verbetering van de Nederlandse wegen te 
bevorderen ten behoeve van het autoverkeer. Eén van de belangrijkste vraagstukken is de 
financiering van de uitbreiding en  het onderhoud van het wegennet.  
   Bij Koninklijk Besluit wordt in 1923 een Staatscommissie ingesteld (de Commissie-Patijn) 
met de opdracht te onderzoeken, welke maatregelen nodig zijn om de Nederlandse 
infrastructuur aan te passen aan de eisen van het verkeer (auto, spoor- en tramwegen en 
binnenvaart). Ook een commissie van het Wegencongres werkt aan het vraagstuk van de 

                                                 
45 Van der Vinne, 2007: 412. 
46  Buiter, 1997: 288. Een (beknopte) geschiedschrijving van de problematiek met het wegennet door de toe-
nemende automobiliteit in de jaren vóór 1940 is opgenomen in het NEHA-Jaarboek 2002. Ewout Frankema en 
Peter Groote, “De modernisering van het Nederlandse wegennet. Nieuwe perspectieven op de ontwikkelingen 
voor 1940” (pp.301-328). Ook beschikbaar op: www.neha.nl  
47 A.G.M. Boost, “De kosten van de weg versus de lasten op het motorwegverkeer”, in: Wegen, augustus en 
oktober 1964, jrg. 38, nr. 8 en nr.10. 
48 Van der Vinne, 2007: 270. 
49 Het congres heeft een eigen tijdschrift waarin de oprichting wordt beschreven: “Wegen”, orgaan van de 
Vereeniging het Nederlandsche Wegencongres, 1e jrg. 1925. 



Deel I – Hoofdstuk 2 

54 

financiering van infrastructuur en vervaardigt een wetsontwerp voor het heffen van 
‘wegbelasting’. Dat ontwerp wordt in maart 1924 gepubliceerd.50 De commissie heeft vier 
mogelijke vormen van belastingheffing op motorvoertuigen onderzocht op voor- en nadelen: 
een benzinebelasting, een bandenbelasting, een belasting naar het vermogen van de motor van 
het voertuig en een voertuigenbelasting. De eerste twee vormen van belastingheffing houden 
verband met de afgelegde afstand op de weg, wat een belangrijk punt van overweging is voor 
de commissie. De commissie kiest echter, na weging van alle voor- en nadelen van de vier 
opties, voor het systeem van de voertuigenbelasting, die kan worden geheven via 
kwartaalkaarten. Zij onderkent, dat met deze belastingsystematiek “geen rekening kan worden 
gehouden met de door de voertuigen afgelegde afstanden”.51  
   De Commissie-Patijn maakt dankbaar gebruik van het (voor)werk van de commissie van het 
Wegencongres en kan zich daarmee bijna geheel verenigen. Ook voor de Commissie-Patijn is 
een belangrijke vraag hóe een belasting vorm te geven, die evenredig is met het gebruik dat 
van de wegen wordt gemaakt. Die evenredigheid naar gebruik is een element dat bij een 
voertuigbelasting alléén niet tot zijn recht komt, stelt de commissie in haar (eerste) verslag.52 
Ondanks dit manco kiest zij toch voor een belasting op voertuigen en volgt daarmee de 
commissie van het Wegencongres. Voor die keuze vermeldt het verslag van de Commissie-
Patijn het volgende argument: “Voorlopig echter schijnt het ons beter dat men zich tot één 
belasting, waarvoor dan de voertuigbelasting de voorkeur verdient, beperkt”.  
   Al dit voorwerk leidt tot de invoering van wegenbelasting. Het parlement stemt in met de 
Wegenbelastingwet, die op 30 december 1926 wordt afgekondigd.53 Het doel van de 
wegenbelasting is: 
 

“een eind te maken aan den treurigen toestand, waarin ons wegennet zich bevindt en wel door 
het instellen van een wegenfonds (art. 30 der Wegenbelastingwet) waarvan de opbrengst is 
bestemd voor aanleg, verbetering en onderhoud van bepaalde wegen.” 54  

 
Wegenbelasting is daarmee een bestemmingsbelasting; de baten van de nieuwe belasting 
voeden het wegenfonds ten behoeve van investeringen in ons wegennet. Het Wegenfonds is 
als afzonderlijk juridisch lichaam in de Wegenbelastingwet opgenomen. Over de wet pleegde 
de regering overleg met de ANWB.55. De automobilist gaat vanaf 1926 specifiek betalen voor 
de aanleg en het onderhoud van het wegennet.  
   Over het discours rond de wegenbelasting mag de volgende passage van de jurist Du Toy 
van Hees over de totstandkoming van de Wegenbelastingwet niet onvermeld blijven: 
 

“Het beste ware eene belasting naar aanleiding van het gewicht en den afgelegden afstand, wat 
door aanbrengen van eener kilometerregistreerinrichting kon worden bereikt; doch hier wilde 
de regering niet aan uit vrees voor knoeierij met of niet betrouwbaarheid van het 
registreertoestel; wat weinig gemotiveerd schijnt gezien b.v. de algemeen gebruikelijke 
berekening van gas-, water- en electriciteitsgebruik door middel van soortgelijke apparaten; uit 
vrees voor straf komen bedrieglijkheden slechts zelden voor.” 56 

 
                                                 
50 Vereeniging het Nederlandsche Wegencongres, “Ontwerp voor eene Wegbelastingwet”,  ’s-Gravenhage, 1924  
51 Ibid.: 27. Overigens is voor de commissie ook een belangrijk punt van afweging geweest, of het Rijk dan wel 
de provincies de belasting zouden moeten heffen.  
52 Verslag van de Commissie-Patijn:  48. 
53 In de jaren ’30 wordt de wet aangeduid als “Motorrijtuigenbelastingwet”. Het Wegenfonds wordt onderdeel 
van een Verkeersfonds. 
54 Mr. A.A.H. Du Toy Van Hees, “De Wegenbelasting. Wet van 30 december 1926, Stbl. nr. 464”, 1927: 3. 
55 Ibid.: 5.  Zie voor een korte geschiedschrijving Van Wisselingh, 1952: 43 e.v. 
56 Ibid. De OBU (“on-board-unit”) ofwel het kastje in de auto dat voor de kilometerheffing nodig zou zijn is dus 
al in de jaren ’20 van de vorige eeuw een idee. 
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De wegenbelasting komt naast de al bestaande “personele belasting” (ook wel 
weeldebelasting genoemd) die sinds 1909 voor de auto betaald moet worden. Daarna volgt in 
1931 de heffing van accijns op brandstof. Zo wordt de automobilist in de vroege jaren van 
onze automobiliteit dus langs drie ‘wegen’ belast voor het bezit en gebruik van de auto. In de 
eerste decennia van de vorige eeuw begint de ‘politieke’ geschiedenis van betalen voor het 
bezit en gebruik van de auto.  

 
In 1927 verschijnt het eerste Rijkswegenplan en daarmee is in korte tijd de basis gelegd voor 
een planmatige ontwikkeling van de automobiliteit in Nederland.57 In hetzelfde jaar wordt de 
“Nederlandsche Vereeniging voor Autosnelwegen” opgericht. Daarin zijn naast aannemers 
ook de ANWB en de KNAC58 vertegenwoordigd. De nieuwe vereniging stelt zich ten doel 
een consortium op te richten, dat met steun van het Rijk en met gelden uit het Wegenfonds én 
gelden van private financiers autosnelwegen zou aanleggen.59 Wat er concreet tot stand komt 
aan uitbreiding van wegcapaciteit blijkt niet afdoende voor de groeiende mobiliteitsbehoefte. 
De aanleg van infrastructuur voorkomt niet dat op bepaalde plaatsen en tijdstippen het 
autoverkeer vastloopt.  
 
Verkeer en vervoer als beleidsprobleem van de jaren ‘30 
In de jaren ’30 zorgt de opkomst van de auto als vervoermiddel voor de massa – met name in 
de vorm van de autobus – voor stevige concurrentie met de andere vervoersmodaliteiten. De 
spoor- en tramwegen krijgen het moeilijk. Begin jaren ’30 van de vorige eeuw woedt een 
politiek discours over de gewenste ‘verkeerspolitiek’ en de ‘coördinatie’ die nodig is tussen 
de verschillende vervoerswijzen.60  
   Een belangrijk punt in dat discours is de mate waarin de verschillende vervoerswijzen de 
kosten dragen van de infrastructuur die zij gebruiken. De heersende opvatting in die jaren is, 
dat het niet volledig dragen van die kosten leidt tot oneerlijke concurrentie. (Dit  blijft tot 
begin jaren ’70 een politiek breed gedragen beginsel.)  
   Een van de uitkomsten van het discours is de wijziging van de Wegenbelastingwet. Bij wet 
van 6 oktober 1934 wordt het Verkeersfonds ingesteld, dat het Wegenfonds vervangt. De 
werkingssfeer van het Verkeersfonds omvat alle verkeersmiddelen: landwegen, spoorwegen, 
tramwegen, waterwegen en ook luchtvaart.61 Deze wetsherziening omvat ook een 
naamsverandering voor de wegenbelasting, die voortaan motorrijtuigenbelasting wordt 
genoemd. De betreffende wet wordt ‘omgedoopt’ tot Motorrijtuigenbelastingwet, waarbij 
overigens de belastingtarieven worden verhoogd. 
   Het is bijzonder te noemen, dat de wielrijder (fietser) fors moet gaan meebetalen aan de 
uitbreiding en het onderhoud van het autowegennet. In de wet van het Verkeersfonds is 
opgenomen, dat de opbrengst van de in 1924 ingestelde Rijwielbelasting gefaseerd naar het 
fonds zal vloeien. Het gevolg was dat de wielrijders structureel méér aan het Verkeersfonds 
zouden bijdragen dan de autobezitters. Nota bene de ANWB maakt daar geen punt van.62 
   In de jaren voor WO II worden ideeën ontwikkeld over de aanpak van vraagstukken van 
verkeer en vervoer, die tot in de jaren ’60 van invloed zullen blijven. Reden om hier wat 
                                                 
57 Mussert beschouwt het jaar 1927 dan ook als het begin van de opbouw van het wegennet in Nederland. Zie: 
Ir. A.A. Mussert, “Vrij baan voor de toekomst. Bijdrage tot de kennis van het wegenvraagstuk”, 1931. (Hij wordt 
later leider van de NSB). 
58 Inmiddels is de Nederlandse Automobielclub (NAC) koninklijk geworden. 
59 Buiter, 1997: 296. Buiter merkt op, dat de “internationale dimensie van de plannen” opvallend is. 
60 Een goed beeld van dat discours is te vinden in de geschriften van S.A. Reitsma, 1932 en 1933. 
61 Zie voor een beschrijving van de instelling en werking van het Verkeersfonds: Van Rheenen, 1972. 
62 Grapperhaus beschrijft dit in zijn publicatie over de Rijwielbelasting. Hij spreekt overigens van “wegenfonds” 
i.p.v. Verkeersfonds. Grapperhaus, 2006: 35-37. Het is de bezetter die in 1941 deze belasting op rijwielen 
afschaft. Bij de totstandkoming van het Verkeersfonds hield de ANWB zich volgens Grapperhaus “muisstil”. 
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dieper op in te gaan. Er is in de jaren ’30 veel gepubliceerd over deze materie. Enkele 
deelnemers aan dit discours krijgen het woord. 
 
Reitsma 
S.A. Reitsma is oud-hoofdambtenaar van de Staatsspoor- en Tramwegen en produceert een 
reeks analyses en adviezen met betrekking tot het verkeer en vervoer. In 1932 richt hij een 
open brief aan de leden van de Tweede Kamer naar aanleiding van de “Nederlandse 
verkeerschaos”.63 In Nederland is in de jaren ’20 een heftige concurrentiestrijd ontstaan tussen 
verschillende vervoerswijzen: de (diverse) spoorwegen, de binnenvaart en vervoer per 
autobus en vrachtwagen. Er is een wildgroei ontstaan door de vele, als paddenstoelen uit de 
grond gekomen particuliere vervoersondernemingen die autobusdiensten en vrachtdiensten 
onderhouden. Forse overcapaciteit leidt tot hevige concurrentie die ten koste gaat van de 
chauffeurs.  
   Reitsma bepleit een vergunningplicht voor het exploiteren van autobuslijnen en 
vrachtautodiensten. Een actiecomité van de belangengroepen van de autobranche en 
transportondernemingen is gekant tegen het wetsvoorstel om een vergunningstelsel in te 
voeren voor het vervoer met vrachtauto’s. Dat vergunningstelsel wordt door het actiecomité 
beschouwd als een middel om het verlies van de spoorwegen te verminderen.64 De kern van 
het debat over de “verkeerschaos” betreft de concurrentieverhoudingen tussen de 
verschillende vervoerswijzen. Reitsma beschrijft dit punt als volgt:  
 

“Tekenen zijn er gelukkig te over, welke er op wijzen, dat de evolutie in de geesten 
voortschrijdt en langzaam maar zeker de tegenstand verstomt tegen de consequenties van het 
feit, dat het verkeer een eenheid is, welke zich ten doel stelt, dat het transport van personen en 
goederen op de meest zuinige manier geschiedt, dat een wilde concurrentie der onderdeelen 
dier eenheid verspilling van nationaal kapitaal met zich medebrengt en dat als men niet tot 
monopolievorming wil overgaan, de eenige mogelijkheid om uit de impasse te komen is een 
coördinatieregeling van boven af – waarbij een vergunnings(concessie)stelsel niet ontbeerd 
kan worden -, waarbij als financieel principe moet gelden, dat elk dier onderdeelen zijn eigen 
kosten draagt, welke het niet op de gemeenschap mag afwentelen.” 65  
 

Daarnaast geldt voor Reitsma het principe, dat de “concurrentievoorwaarden van alle 
verkeerssoorten in verband met de eigenaardigheden van het verkeer zoveel mogelijk gelijk 
moeten worden gemaakt”.66 Bij gebrek aan een leidend beginsel is volgens Reitsma het 
transportwezen in Nederland “door en door ziek geworden”. Hij constateert:  
 

“Er is een domme menigte in Nederland, welke het lot der spoorwegen vergelijkt met dat der 
diligences en trekschuiten in vroegere jaren en meent dat zij zoo spoedig mogelijk moeten 
verdwijnen. Zij vergeet, dat de particuliere auto er voor zal bedanken om verkeersarme, 
verliesgevende trajecten te bedienen (…).”67  
 

In zijn open brief aan de Tweede Kamer ontvouwt Reitsma een doorwrocht voorstel om de 
situatie op het gebied van verkeer en vervoer te verbeteren. Interessant is zijn “eerste stap in 
de goede richting”, namelijk de instelling van een “Verkeersministerie, waar het verkeer in 
zijn eenheid kan worden bestudeerd en geregeld (…). Dit Ministerie zou behoorlijk 

                                                 
63 Reitsma, 1932. 
64 Reitsma, 1933 b. 
65 Ibid.: 3, 4. De gecursiveerde woorden zijn conform de publicatie. 
66 Ibid.: 4. 
67 Reitsma, 1933 a: 14. 
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geoutilleerd moeten zijn en een verkeerseconomische afdeeling moeten bezitten (…)”.68 Het  
voorstel is zijn tijd ver vooruit. De outillage van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal 
in de jaren ’60 een belangrijk punt voor de Tweede Kamer worden. Reitsma noemt ook het 
idee van een Verkeersfonds, dat bij wet in 1934 wordt ingevoerd (zie hierboven) en waarvan 
het wegenfonds deel uitmaakt.69 Aan het eind van de jaren ’30 mengt Reitsma  zich (met een 
naamgenoot) ook in het lopende discours over de belastingen op rijwielen en 
motorvoertuigen.70 
 
De Meester 
De verkeerschaos in de jaren ’30 is ook een vraagstuk voor de wetenschap. De Meester wijdt 
zijn proefschrift aan het onderwerp “coördinatie der verkeersbedrijven”. Het verschijnt in 
1935. Hij signaleert een tweespalt in het verkeer over de weg:  
 

“Velen zijn er die zozeer eenzijdig voor het motorvervoer geporteerd zijn dat zij in blinde 
verafgoding uitsluitend nog de toekomst van deze soort vervoer zien, en aangetast door de 
koorts ‘to go on rubbers’ de technische nadelen die het motorvervoer onder bepaalde 
omstandigheden heeft onderschatten. Anderen zijn er die à tors et à travers de belangen van de 
oudere vervoerbedrijven blijven voorstaan: die wijzen op de geïnvesteerde kapitalen, de 
belangen van de aandeelhouders en het algemeen belang dat een vernietiging van deze 
kapitalen niet gedoogt.” 71 
 

De Meester ziet de wetenschap als instrument om in deze situatie richting te bieden, door het 
concretiseren van het begrip “verkeerscoördinatie”. Een belangrijk onderdeel in de 
verkeerscoördinatie is het onderzoek (vooraf) naar de rentabiliteit van investeringen in 
infrastructuur, waarbij hij betoogt “dat niet mag worden overgegaan tot verbetering van 
bestaande en aanleg van nieuwe verkeerswegen en -werken, tenzij vooraf een behoorlijke 
rentabiliteitsberekening is opgezet  en daarbij tevens rekening is gehouden met het nadeel, dat 
voor andere verkeersmiddelen uit de nieuwe werken kan voortvloeien”.72 Hij noemt dit een 
“commercieel beginsel”.73 Coördinatie betekent voor De Meester “het scheppen van zodanige 
concurrentievoorwaarden voor alle verkeersbedrijven zonder onderscheid, dat geen 
kunstmatige bevoorrechting transporten trekt naar bedrijven die in wezen die transporten niet 
met voor de volksgemeenschap minst mogelijke kosten uit kunnen voeren”. En coördinatie 
betekent ook een “wijze van ordening”.74 Het doel van die coördinatie “berust op het 
algemeen verlangen een vervoersapparaat te bezitten, dat zoveel mogelijk alle verlangde 
diensten kan verrichten, zonder nochtans grotere kosten te vergen dan strikt noodzakelijk 
is”.75 Een kernpunt van de gewenste politiek van coördinatie is daarmee het vermijden van 
verspilling van kapitaal.  
   In zijn slotbeschouwing komt De Meester tot uitspraken gericht op het vervoer over de weg. 
Hij stelt dat “deze (nieuwe) soort verkeer in principe zijn eigen kosten moet kunnen dragen; 

                                                 
68 Reitsma 1932: 32. 
69 Ibid.: 35. Het  instrument van het algemene ‘verkeersfonds’, waaruit investeringen worden gedaan voor de 
verschillende vervoerswijzen, zal decennialang een politiek geschilpunt zijn. Over de werking van het 
Verkeersfonds is een kritisch geluid te lezen in een nationaal-socialistisch geschrift uit 1942 getiteld: 
“Democraten staan de automobiel in de weg” . Mussert, 1942. 
70 Het betreft publicaties in “De Economist”, te weten: “De druk der personeele belasting, inzonderheid die op 
motorrijtuigen”van Ir. J.M.I. Reitsma, september 1937, en “De rijwielbelasting als bestemmingsheffing voor het 
motorsnelverkeer” van S.A. Reitsma, juni 1938. 
71 De Meester, 1935: 1. 
72 Ibid. : 119. De Meester citeert hier met instemming een uitspraak van de regering en een tweetal commissies. 
73 Ibid. : 415. 
74 Ibid. : 122.  
75 Ibid. : 126. 
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dat geen nieuw kapitaal in wegen en bruggen behoort te worden gestoken zonder 
rentabiliteitsberekening”.76 Hij verwacht dat automobilisten een verhoging van de belasting 
op benzine indien nodig zullen aanvaarden, als dat leidt tot een versnelde bouw van wegen en 
bruggen.77.  
   Evenals Reitsma bepleit ook De Meester voor het streven naar een evenwicht in vraag en 
aanbod op het terrein van verkeer en vervoer:  
 

“Wij concluderen dat, nu het moderne wegverkeer de oudere verkeersbedrijven hun 
monopolie heeft ontnomen (...) men er voor zal hebben te waken dat de uitbreiding van het 
verkeersapparaat niet zodanig geschiedt dat ieder verband tussen vervoerbehoefte en 
vervoercapaciteit verloren dreigt te geraken; waardoor lang voor de tijd, kapitaal dat nog zeer 
goede diensten zou kunnen bewijzen, onbruikbaar wordt.” 78  
 

De Meester kiest voor de invoering van een concessiestelsel om de totale vervoercapaciteit 
aan banden te leggen, met een grote vrijheid van de vervoerders om hun tarieven te bepalen 
“opdat de regulerende krachten die nog in prijsvorming aanwezig blijven, zoveel mogelijk de 
richting te kunnen aangeven waarin het verkeersapparaat zich zal hebben te ontwikkelen”.79 
Het particuliere autoverkeer, dat in de jaren ’30 nog zeer beperkt is (72.000 auto’s in 1932)80, 
zou moeten worden vrijgelaten. Het idee van verkeerscoördinatie zal tot in de jaren ’60 
doorwerken in het parlementair discours. 
 
Mussert 
Een andere bijdrage aan het debat in de jaren ’30 over het vraagstuk van verkeer en vervoer 
komt van Mussert (die hier louter als ingenieur ten tonele wordt gevoerd).81 Hij stelt de 
infrastructuur voor het autoverkeer aan de orde. Anno 1931 staat de generatie bestuurders en 
politici volgens Mussert voor het vraagstuk van de noodzakelijke investeringen ten behoeve 
van het autoverkeer, hetgeen hij vergelijkt met de generatie die in de periode 1840-1860 
verantwoordelijk was voor het vraagstuk van de opbouw van het spoorwegnet.82  
   Het Rijkswegenplan 1932 biedt naar zijn mening niet datgene wat vertrouwen geeft voor de 
toekomst. Het ontbreekt aan beginselen, aan richtlijnen voor de toekomst en er mist een 
urgentieprogramma, aldus Mussert.83 De volgende overweging bij zijn oordeel over het 
Rijkswegenplan 1932 is vermeldenswaard:  
 

“Laat ons niet vergeten, dat wij zeer vermoedelijk pas aan het begin staan van het tijdperk van 
ontwikkeling van het personen- en goederenvervoer per motorrijtuig. Dat het er slechts zeer 
weinig toe doet, wat wij, die geboren zijn in de vorige eeuw, goed genoeg vinden. De werken, 
die nu gemaakt zullen worden, moeten zodanig zijn, dat ten minste de twee volgende 
generaties daarmee genoegen nemen en, als het kan, dat die generaties zullen getuigen, dat het 
huidige geslacht blijk heeft gegeven van een behoorlijke visie op de toekomst.” 84  
 

Hij geeft aan wat er gedaan moet worden om te komen tot een stelsel van autowegen dat 
geschikt is voor de generaties van de toekomst. Zijn voorstellen vormen – in modern 
                                                 
76 Ibid. : 416. 
77 De Meester wijst er op, dat zo’n extra belasting op brandstof  in verhouding staat tot de mate van het 
weggebruik. 
78 Ibid. : 418. 
79 Ibid. : 419. 
80 Bron: Reitsma, 1932: 69. Het aantal bussen bedraagt in 1932 in totaal 3520, het aantal vrachtauto’s  is 43215. 
81 Mussert, 1931. Zie voetnoot 117. 
82 Ibid. Hij beschrijft dit in het voorwoord van zijn publicatie. 
83 Ibid.: 28. 
84 Ibid. 
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taalgebruik – een ‘integrale’ benadering van het verkeersvraagstuk. Ook kan het een ‘plan’ 
voor automobiliteit worden genoemd. Maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening, 
belastingwetgeving, financiering, bestuurlijke organisatie, scheiding van de verkeerssoorten 
en het technisch ontwerp van de autoweg komen aan de orde mét een schema voor een 
“snelverkeerwegennet” plus bijbehorend urgentieprogramma.85 Voor Mussert is de meest 
volmaakte vorm van de autosnelweg een weg die is uitgevoerd als viaduct van gewapend 
beton.86 Een idee dat ook in de jaren ‘80 en ’90 zo nu en dan opduikt om de congestie in de 
Randstad het hoofd te bieden.87 
 
Box 2.2  Discours over de “personeele belasting” op auto’s 
Gedurende de jaren ’30 groeit het ongenoegen over de personele belasting op motorvoertuigen. Die 
belasting wordt door de grote veranderingen in het wagenpark sinds 1909 (toen de belasting is 
ingevoerd) steeds meer als onbillijk en onrechtvaardig gezien. In een publicatie van de Algemene 
Nederlandsche Vervoersfederatie  (ANVF), gedateerd 3 oktober 1936, wordt de personele belasting 
als “steen des aanstoots” beschouwd. Volgens de ANVF is de reden dat in 1909 de grondslag 
“motorrijtuig” is toegevoegd aan de personele belasting achterhaald. Anno 1936 is “nog slechts sprake 
van een zeer gering aantal luxe auto’s”.  
   De ANVF vindt het onbillijk dat ook voor autobussen, touringcars, taxi’s en huurauto’s deze 
belasting moet worden betaald, terwijl vrachtauto’s zijn vrijgesteld (terecht, vindt de ANVF). Het 
motorrijtuig is voor de federatie geen “welstandsobject” meer, maar een nuttig vervoermiddel: “Het 
gebruik voor genoegen is geheel bijkomstig, het gebruik voor beroep, voor zaken of voor den verhuur 
is hoofdzaak”, aldus de AVNF.88  
   Het is een kenmerkend geluid in een situatie, dat de personenauto voor particulier gebruik een 
relatief klein aandeel heeft in het totaal aantal motorvoertuigen. In een kwart eeuw tijd is inderdaad de 
argumentatie achter de personele belasting voor motorvoertuigen achterhaald. (Bijkomend punt van 
onbillijkheid is overigens, dat gemeenten opcenten boven de wettelijk bepaalde hoofdsom van de  
belasting mogen heffen. Zo heft de gemeente Hengelo door de opcenten voor iedere f. 100,- aan 
waarde van de auto een bedrag van f. 15,-.) 89 
 
Tot slot 
Om de thematiek van het politiek discours van vóór 1940 te illustreren kan een aantal 
passages worden geciteerd uit een debat in de Tweede Kamer anno 13 december 1938 over de 
begroting van het Verkeersfonds.90 Hier volgen eerst enkele citaten van kamerlid De 
Marchant et d’Ansembourg: 
 

“Het verkeersvraagstuk behoort ongetwijfeld, met de bestrijding van de werkloosheid, de 
activering van onzen handel en andere punten tot die problemen, die het meest om oplossing 
in dezen tijd vragen. (...) Wij beleven heden een soortgelijke revolutie op verkeersgebied als 
ze zich in den tijd van 100 jaren geleden heeft voorgedaan toen de spoorweg begon te vechten 
voor zijn recht op bestaan tegen de vijanden van den vooruitgang. (…) Welnu, Mijnheer de 
Voorzitter, het moderne vervoermiddel van onzen tijd is de auto, zoowel voor personen, 

                                                 
85 Opvallend is het punt van het openbaar bestuur, waar hij het volgende oordeel over geeft: “Veel in ons land is 
tot stand gekomen op een wijze, welke eenvoudiger, goedkoper en doeltreffender had gekund. Als een sterk 
Rijksgezag het roer had omklemd, in plaats van de koers te laten bepalen door het spel van dikwijls elkaar 
tegenwerkende of zelfs bestrijdende lokale krachten. Dit heeft de gehele waterstaatkundige toestand, het 
wegennet en de volkshuisvesting veel ingewikkelder en duurder gemaakt dan nodig was”. Ibid. : 53. 
86 Ibid.: 62. 
87 Westerterp, voormalig Minister van Verkeer en Waterstaat, is eind jaren ’90 mede-oprichter van de Stichting 
Hoge Snelweg. 
88 ANVF, “De personeele belasting op motorrijtuigen”, 1936: 19. Van deze federatie maken ook de ANWB en 
de KNAC deel uit. 
89 Reitsma, 1937: 1. 
90 Tweede Kamer, 29e vergadering d.d. 13 december 1938: 952 e.v. 
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alsook voor goederenvervoer; het is dus een bewijs van ware Staatsmanswijsheid, wanneer 
men dit vervoermiddel met alle denkbare middelen bevordert.” 
 

Het kamerlid beticht de minister van Waterstaat ervan zich vooral in te zetten om één 
onderdeel van het vervoersstelsel, de spoorwegen, te beschermen. Minister Van Buuren 
antwoordt als volgt: 
 

“Ik kan verzekeren, dat noch bij mijn voorgangers, noch bij mij, de bescherming van een 
onderdeel richtsnoer is geweest of zal zijn van de verkeerspolitiek. Integendeel. De 
verkeerseconomische politiek is er op gericht te trachten voor elk onderdeel van het 
verkeerswezen de geëigende plaats in de volkshuishouding zoo goed mogelijk te verzekeren.” 
91 
 

Het denkbeeld, dat er een “geëigende” plaats van vervoerssystemen bestaat en dat die plaats 
via coördinatie geregeld en verzekerd kan worden zal nog vele jaren in de politiek worden 
aangehangen. 
 
Slotbeschouwing en conclusie 
De wijze waarop Nederland in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw is omgegaan met het 
accommoderen van de auto (en de autobus) als vervoermiddel heeft, mede door de 
ingrijpende gevolgen van WO II, de situatie gecreëerd die in de jaren ’50 en ’60 tot een groot 
verkeersvraagstuk leidt. De overheid heeft in de vooroorlogse jaren niet vermoed dat er ooit 
sprake zou kunnen zijn van massamotorisering. Pas in de jaren ’60 zal het besef doorbreken  
dat het autobezit doordringt tot alle lagen van de bevolking.92 
   Door de opkomst van de auto, met name in de vorm van autobus en vrachtauto, is een strijd 
ontstaan tussen spoor en auto – tussen star en flexibel. Deze strijd zal zich decennia later 
opnieuw afspelen cq. voortzetten in de strijd tussen het particulier en het openbaar vervoer. 
   Het betoog van Reitsma en Mussert om bij nieuwe investeringen in infrastructuur het 
economisch principe van rentabiliteit te hanteren en het commerciële principe van eerlijke 
concurrentie (dus het betalen voor de “eigen” infrastructuur) vertegenwoordigt met de kennis 
en inzichten van nù een statische benadering van de vraagstukken rond mobiliteit. Deze twee 
principes, die ertoe dienen om te komen tot de toen zo wenselijk geachte coördinatie in het 
“verkeerswezen”, staan los van de eigen dynamiek die mobiliteit genereert in de samenleving. 
Een dynamiek die tot maatschappelijke verandering leidt in sociaal, economisch en cultureel 
opzicht, waardoor er in feite een ander type samenleving ontstaat. Mobiliteit is dan geen 
functie meer van de samenleving die met enkele gerichte maatregelen beheersbaar is te 
maken. Het tegenovergestelde is aan de hand: de samenleving is een functie van mobiliteit 
geworden, waarbij mobiliteit de samenleving beheerst.  
   De toename van het aantal auto’s in de jaren voorafgaand aan WO II leidt tot gewenning 
van de samenleving aan de auto én tot een breed ervaren wens om een auto te bezitten. Aan 
die wens kan in Nederland pas ver na WO II worden voldaan, als met de algemene stijging 
van de welvaart de ‘massamotorisering’ een aanvang neemt. De auto wordt dan een 
‘gedemocratiseerd’ vervoermiddel; door de ontwikkeling van betaalbare auto’s en de 
voortdurende welvaartsgroei zal een steeds groter deel van de volwassen bevolking in staat 
zijn een auto (nieuw of gebruikt) aan te schaffen. Is vóór 1940 het bezitten van een auto nog 
onderscheidend, in de periode van grote welvaartsgroei na de oorlog zal dat onderscheid 
verdwijnen. Nagenoeg iedereen wil een auto of heeft er al een. De overgrote meerderheid van 

                                                 
91 Het genoemde kamerlid behoort tot de NSB-fractie. 
92 Zelfs Mussert komt nog niet toe aan een reële inschatting als hij stelt: Vier verkeersstroken zijn in staat het 
grootste verkeer te verwerken, dat zich in der verre toekomst voor ons land denken laat”. Mussert, 1931: 60. 
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de Nederlanders heeft dus belang bij de auto. Wat dat voor ‘dramatische’ gevolgen zal hebben 
voor het openbaar vervoer enerzijds en het autoverkeer anderzijds blijkt in de volgende 
periode. 
 
 
2.3  De jaren 1945-1965 in een drieluik: het maatschappelijk discours 
 
Inleiding  
In de oorlogsjaren loopt het discours over de ontwikkeling van de automobiliteit (en de kosten 
daarvan) gewoon door, maar is sterk ‘gekleurd’ door het regime dat in Nederland aan de 
macht is. Vanuit de kringen van de NSB wordt ten strijde getrokken tegen het Verkeersfonds, 
tegen oliemaatschappijen en tegen de belangenorganisaties, met name de BOVAG en de RAI. 
De daarbij gebruikte teksten zijn niet ‘mals’; de titel Democraten staan de automobiel in de 
weg!, die prijkt op een pamflet van automobieltechnici, spreekt boekdelen.93  
   In de jaren ‘40-’45  is er een poging van de nationaal-socialisten om de autobranche op een 
nieuwe leest te schoeien. De auto en de autosnelweg zijn belangrijke elementen in het 
nationaal-socialistisch denken over economie en welvaart. BOVAG, RAI, ANWB en KNAC 
worden getypeerd als “democratische instellingen” die zo spoedig mogelijk moeten worden 
opgedoekt, want “het verkeer wordt door hen tegengehouden. Ze kletsen en zwetsen en staan 
onze toekomst en dat van het hele Nederlandse volk in de weg”.94  
   Blijkens een citaat uit een dagblad van 20 juli 1940 is de voorzitter van de BOVAG  positief 
gestemd over de nieuwe situatie in Nederland: “hij verklaarde optimistisch te zijn gestemd ten 
aanzien van de komende nieuwe ordening, welke meer perspectief voor de automobielhandel 
zal openen dan voorheen onder een regime, dat het motorwegverkeer slechts als een 
belastingobject  beschouwde, mogelijk was”.95  
   Feit is dat de bezetter in 1941 de belastingmaatregel voor rijwielen heeft afgeschaft (het tot 
dan verplichte rijwielplaatje); in 1942 volgt de afschaffing van de personele belasting op 
motorvoertuigen. Deze voor de portemonnee van de burger gunstige zaken vallen volledig in 
het niet bij de verwoesting en de rampspoed van de oorlogsjaren. 
 
Na 1945 komt geleidelijk aan een Nederlandse samenleving tot ontwikkeling waarin 
mobiliteit steeds belangrijker wordt. De massamotorisering luidt in de loop van de jaren ’50 
een tijdperk in van individuele mobiliteit; men is voor vervoer over grotere afstanden niet 
meer afhankelijk van het openbaar vervoer.  
   De toename van het autobezit leidt tot nieuwe vraagstukken, die in de periode 1945 - 1965 
een breed discours genereren over de automobiliteit: een discours in de samenleving, in de 
wetenschap en in de politiek en het openbaar bestuur. Dat discours is te presenteren als een 
drieluik, dat aan de hand van een aantal saillante publicaties en documenten in beeld wordt 
gebracht. 
   De eerste paragraaf is gewijd aan het maatschappelijk discours over automobiliteit. In de 
volgende paragraaf wordt het wetenschappelijk discours onder economen belicht; het drieluik 
wordt afgesloten met een beschouwing over het discours in de politiek. 
    

                                                 
93 “Democraten staan den automobiel in den weg” is een uitgave van Het Nederlandsch Gilde van automobiel-
technici en verkeerskundigen, april 1942. 
94 Ibid: 29. 
95 Ibid.: 18. Overigens vermeldt het gedenkboek “25 jaar, mr. A.F.H. Jansen en de BOVAG”, gepubliceerd in 
1964: “Reeds in november 1940 bleek wel dat het gehele Nederlandse bedrijfsleven en haar bonden onder 
controle van de bezetter  zouden komen”(47). Feit is, dat per 1 mei 1941 de verfoeide Rijwielbelastingwet  is 
afgeschaft. Grapperhaus, 2006. 
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Krachtige belangenbehartigers 
Het maatschappelijk discours over de auto is via de organisaties van de ANWB (opgericht in 
1883), de RAI-Vereniging (opgericht in 1893)96 en de KNAC (opgericht in 1898) vanaf de 
intrede van de auto in de samenleving sterk georganiseerd. Genoemde organisaties zijn mede-
oprichter van, of deelnemer in, meerdere ‘dwarsverbanden’ tussen de vele organisaties die 
belangen hebben bij de auto en het autoverkeer.97 Zij pakken na de oorlog hun rol als 
belangenbehartiger voor de automobilist met verve op. 
   De ANWB en de KNAC bieden in de door hen uitgegeven tijdschriften een platform voor 
maatschappelijk discours, dat ook intensief wordt gebruikt voor het presenteren van eigen 
standpunten. Het beleid van de overheid ten aanzien van de auto wordt door beide 
organisaties kritisch en op de voet gevolgd en becommentarieerd. De frequentie van de 
tijdschriften de Autokampioen en de Auto draagt daaraan bij; het zijn dan nog weekbladen. 
   Nu volgt een chronologische impressie van zaken die in het maatschappelijk discours van 
de jaren ’50 en ’60 aan de orde zijn, waarbij de ‘uitingen’ van de ANWB, de KNAC en de 
RAI een centrale plaats innemen. 
 
De  automobilist voelt zich achtergesteld 
De wederopbouw van Nederland eist zijn tol, dat geldt ook voor de automobilist. Kort na de 
oorlog – in 1946 – wordt het Verkeersfonds ‘tijdelijk’ buiten werking gesteld, want de 
inkomsten die naar dit fonds vloeien worden bestemd voor de algemene middelen.98 Er is dus 
geen geld beschikbaar voor uitbreiding van het wegennet en daarbij verhoogt de regering nog 
eens de accijns op benzine. Alle reden voor de belangenorganisaties die opkomen voor de 
automobilist om zich  te roeren. In 1949 geeft het Centraal Overleg van samenwerkende 
wegverkeers- en vervoersorganisaties, waarin ook de ANWB en de KNAC zijn 
vertegenwoordigd,  een fel protest af over het voornemen van de regering tot verhoging van 
de accijns op benzine. Het volgende citaat uit de protestnotitie illustreert de (slechte) 
verhouding die er dan is tussen de overheid en de belangenorganisaties die de automobilist 
vertegenwoordigen: 
 

“De tot 1942 bestaande onzinnige personele belasting op motorrijtuigen bestemd voor 
personenvervoer werd eerst door de bezetter afgeschaft, maar in 1948 kwam de regering op dit 
verouderde en onzalige belastingsysteem terug door het invoeren van een weeldebelasting op 
personenauto’s en motorrijwielen met een totale opbrengst van f. 10 millioen d.i. het dubbele 
van de vroegere personele belasting.” 99 
 

In de Kampioen van oktober 1949 voegt de ANWB daar nog iets aan toe. De overheid krijgt 
het verwijt, het openbaar vervoer te begunstigen ten koste van het wegverkeer: 
 

                                                 
96 De afkorting “RAI-Vereniging” staat hier voor:  “Nederlandse Vereniging de Rijwiel- en Automobiel-
Industrie”. In de navolgende tekst wordt ook de afkorting “RAI” gebruikt om deze vereniging te benoemen. 
97 In de jaren ’30 van de vorige eeuw zijn twee andere samenwerkingsverbanden actief op het gebied van 
mobiliteit, de ANVF (Algemeene Nederlandsche Verkeersfederatie) en het Centraal Overleg (van 
samenwerkende verkeers- en vervoersorganisaties). Beide samenwerkingsverbanden bepleiten de belangen van 
de automobilist en van de autobranche bij de overheid. Zij mengen zich in het discours over de 
belastingwetgeving met betrekking tot de auto. In de eerstgenoemde federatie zijn (onder meer) de ANWB, de 
KNAC en de RAI vertegenwoordigd; van het Centraal Overleg maken van de drie genoemde verenigingen alleen 
de ANWB en de KNAC deel uit. In 1966 wordt de Stichting Weg in het leven geroepen, waar ook de ANWB en 
de RAI aan deelnemen. 
98 Deze regeling zal duren tot 31 december 1960. 
99 Centraal Overleg, “Enige vrijmoedige opmerkingen over het wetsontwerp benzinebelastingverhoging c.a.”, 
1949: 21. 
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“De verkeershistorie der laatste 15 jaar toont een systematische achteruitzetting van het 
wegverkeer. De overheid heeft een zodanig financieel belang bij de uitkomsten van de 
exploitatie der spoorwegen, dat zij niet een onbevooroordeeld standpunt kan innemen ten 
opzichte van de andere verkeerssoorten.” 
 

In het artikel wordt het beperken van de concurrentie van de spoorwegen genoemd als motief 
voor de verhoging van de accijns op benzine. De regering voedt dit standpunt door in drie jaar 
tijd de accijns op benzine te verhogen van f. 7,78 (in 1947) naar f. 16,65 per 100 liter (in 
1950)100.  
 
De auto krijgt kritiek 
In 1953 verschijnt een kritische beschouwing over automobiliteit van de Nederlandse 
ingenieur Valderpoort met de veelzeggende titel De zelfzuchtige personenauto. Hij stelt de 
problematiek van het groeiende autoverkeer op indringende wijze aan de orde en spreekt over 
“de autocratie”.  
   Valderpoort bouwt voort op de ‘nuttigheidsbenadering’ van de jaren ’30. Autogebruik is 
naar zijn oordeel geoorloofd als het economisch gemotiveerd is, dat wil zeggen: “of het 
economisch voordeel voor de gemeenschap van een bepaald gebruik van een personenauto 
opweegt tegen de nadelen, welke dat gebruik voor de gemeenschap als geheel tot gevolg 
heeft”.101 Valderpoort veronderstelt, dat bij zo ongeveer de helft van het aantal gereden 
kilometers per personenauto, de gemakzucht een grotere rol speelt dan de dringende 
economische of andere noodzaak.102 Hij beschouwt de auto als een “sterk egocentrisch 
ingesteld vervoermiddel”:  
 

“Het plaats vinden van deze ‘luxe’ vervoermethode zou slechts dan aanvaard kunnen worden, 
indien dit verkeer zich zou kunnen afspelen zonder lasten en offers van anderen te vorderen. 
Of wel indien de mogelijkheid van dit ‘luxe’ vervoer voor ieder, die hieraan behoefte zou 
hebben, binnen een niet te lange tijd zou openstaan. Deze laatste mogelijkheid is echter niet 
reëel en reeds hierdoor is het ‘luxe’ vervoer dan veroordeeld.” 103  
 

Het is in het begin van de jaren ’50 voor velen niet voor te stellen, dat er binnen tien jaar meer 
dan een miljoen auto’s in Nederland zouden rondrijden.  
   Valderpoort is met zijn kijk op de auto zijn tijd ver vooruit als hij stelt, dat het “zeer 
binnenkort noodzakelijk zal blijken om in bepaalde gevallen over te gaan tot het weren van 
elk verkeer per personenauto in de centra van grote steden”.104 Hij verwacht dat men zich gaat 
realiseren, dat het verkeer per personenauto in “economisch opzicht niet voldoende 
gemotiveerd is” en dat men er van overtuigd zal raken dat de “volksauto” in Europa een 
utopie zal blijven. Dat zal volgens Valderpoort leiden tot toenemend verzet tegen het 
autoverkeer van “een kleine minderheid”.105 De volksauto blijkt echter al snel geen utopie te 
zijn maar werkelijkheid te worden.  
   De analyse van Valderpoort wordt gekenmerkt door moralisme; hij spreekt veelvuldig van 
“gemakzuchtig” gebruik van de personenauto. Met zijn kijk op de auto geeft hij het gevoel 

                                                 
100 Zoals aangegeven in een artikel over de belastingen op auto’s in de Kampioen van oktober 1970. 
101 Valderpoort, 1953: 9. 
102  Ibid.: 11. Andere motieven dan economische noodzaak en gemakzucht voor autogebruik die hij noemt zijn 
ontspanning en aanzien. Wat dat laatste betreft legt hij een verband tussen de auto en de status van ambtenaren. 
De auto is een belangrijk onderscheidingsmiddel. Zonder regelmatig autogebruik heeft de ambtenaar wellicht 
niet voldoende haast en dus niet voldoende werk. (Ibid.:15) 
103 Ibid.: 30,31. 
104 Ibid.: 39. 
105 Ibid.: 44. 
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van een deel van de natie in het begin van de jaren ’50 weer, maar het is het gevoel van een 
minderheid. Zijn kritiek op de auto zal nog doorklinken in politieke standpunten tot in de 
jaren ’70 en zelfs daarna. De ‘aanhang’ van de auto blijft ondanks kritiek van een minderheid 
gestaag groeien, mede dankzij haar sterke belangenbehartigers. 
 
De overheid als probleem: niet competent en niet te vertrouwen 
De onrustbarende verkeersonveiligheid, de trage uitvoering van het Rijkswegenplan, de 
afkondiging van nieuwe verkeersmaatregelen en de belastingmaatregelen rond de auto krijgen 
veel aandacht in het maatschappelijk discours van de jaren ’50. De ANWB voegt aan deze 
vraagstukken nog één probleem toe, namelijk de overheid zelf. Zo citeert de ANWB in de 
Autokampioen uit haar jaarverslag 1955:  
 

“Stormachtig is ook de ontwikkeling van het verkeer. Een toeneming van het aantal 
personenauto’s met 50.000 in één jaar en van het aantal bromfietsen en motorrijwielen met 
135.000 in één jaar, plaatst èn de weggebruiker èn de overheid voor nieuwe problemen. Deze 
ontwikkeling vergt met name van de overheid een aanpassing, welke haar krachten min of 
meer te boven gaat. Een uitbreiding van het wegennet in dezelfde mate als het verkeer groeit, 
kan de overheid, blijkens herhaalde verklaringen, niet verwezenlijken; dus zit het wegverkeer 
met een onvoldoende aangepast wegennet, met alle narigheid en risico’s van dien.” 106  
 

De ANWB laat ook blijken dat zij twijfel heeft over de prognoses van het Rijk (i.c. 
Rijkswaterstaat) over de groei van het autoverkeer. De werkelijke groei in de afgelopen jaren 
is namelijk hoger dan de prognoses hebben aangegeven. De bond gaat in het jaarverslag over 
1955 in op het (eind 1955) verschenen rapport van het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
over een onderzoek naar het vraagstuk van de kosten van de weg. Het onderzoek betreft 
alleen het bedrijfsmatig vervoer van de spoorwegen, het wegvervoer en de binnenvaart. De 
ANWB zegt hierover:  
 

“Het personenvervoer per personenauto (en per motorrijwiel) wordt daartoe niet gerekend, 
omdat het gebruik van de personenauto meer wordt bepaald door vervoerskwalitatieve 
overwegingen en welvaartsaspecten (hier komt het z.g. luxe-karakter van de personenauto 
weer om de hoek kijken), dan door de verhouding tussen de tarieven van het 
beroepspersonenvervoer en de exploitatiekosten van de personenauto. Wij delen deze mening 
niet en menen integendeel, dat de personenauto en het motorrijwiel niet te verwaarlozen 
concurrenten van het beroepspersonen-vervoer zijn.” 107  

 
Wat de ANWB hier signaleert is een ‘fixatie’ van de rijksoverheid op het zakelijke en 
beroepsmatige verkeer en het nog niet onder ogen zien van de toenemende maatschappelijke 
betekenis van de personenauto als vervoermiddel voor de massa. De grote concurrent van de 
spoorwegen is in de jaren ’50 niet meer de busonderneming, maar de particuliere 
personenauto. De overheid wordt in feite als niet competent beschouwd om de nieuwe 
werkelijkheid onder ogen te zien en daarnaar te handelen. 
Het vertrouwen in de overheid is medio jaren ’50 niet groot als het om de auto gaat; 
wantrouwen lijkt te overheersen. De hoofdredacteur van de Autokampioen spreekt in 1956 
van “de diepgewortelde argwaan”, die automobilisten jegens de overheid hebben vanwege 
maatregelen die het “geld uit de zak kloppen”. De hoofdredacteur betoogt:  
 

“Laten we nooit vergeten, dat de wegenbelasting in 1926 is gepropageerd door de 
weggebruikers zelve, die begrepen, dat voor een snelle aanleg van goede wegen en een snelle 

                                                 
106 Autokampioen,  48e jrg., nr.29: 1294 e.v. 
107 Ibid.: 1295. 



Beknopte geschiedenis van de ontwikkeling naar automobiliteit: 1895-1965 

 65

bruggenbouw méér fondsen nodig zouden zijn dan uit de algemene middelen konden worden 
geput. Zodoende werd de wegenbelasting een èchte bestemmingsbelasting: alleen voor wegen- 
en bruggenbouw zou die heffing mogen worden aangewend. Bovendien zou telkenjare een 
bedrag van circa f. 4 miljoen uit de algemene middelen in het Wegenfonds worden gestort. 
Bovendien garandeerde de regering, dat er géén andere heffingen op het wegverkeer zouden 
worden ingesteld! En binnen de tien jaren… was die uitkering uit de algemene middelen 
verdwenen. Binnen de tien jaren was het Wegenfonds onthalsd. Binnen de  tien jaren kwam er 
een nieuwe heffing (op de benzine). Binnen de tien jaren werd een extra halve cent 
benzinebelasting ingesteld voor versnelde bouw van o.a. de brug over de Merwede bij 
Gorinchem (...) Van een Wegenfonds is geen sprake meer, zelfs het gedenatureerde 
Wegenfonds, dat Verkeersfonds heette, bestaat niet meer… Als dit allemaal het wantrouwen 
van het wegverkeer in overheids-‘garanties’ niet zou motiveren, zouden wij ons niet kunnen 
voorstellen, wat er dan wèl nodig is om zulk een wantrouwen te rechtvaardigen!”108  
 

Het gevolg van deze zienswijze op het handelen van de overheid is, dat de Autokampioen zich 
bij monde van zijn hoofdredacteur Peppink tégen de invoering van parkeermeters uitspreekt, 
omdat hij er niet op vertrouwt dat na invoering daarvan de tarieven na verloop van tijd niet 
zullen stijgen. “Nieuwe regeringen achten zich immers niet gebonden aan hetgeen thans wordt 
gegarandeerd”, aldus Peppink, die met zijn stellingname ook wil uitsluiten dat via de  
parkeermeter als “achterdeurtje” de afgeschafte parkeerbelasting opnieuw wordt ingevoerd.  
   Kritiek op de rijksoverheid is bijna standaard in de vele artikelen die de Autokampioen in de 
jaren ’50 wijdt aan het wegenbeleid en aan de kosten van het autorijden. De ANWB is een 
uitermate kritische belangenbehartiger van de automobilist, die een scherpe tong niet schuwt. 
Zij heeft daarin de KNAC als vaste ‘partner’. In haar orgaan de Auto krijgt de rijksoverheid de 
wind van voren. Motorwegverkeer opnieuw het kind van de rekening luidt de kop van zo maar 
een artikel uit 1959, dat de verlenging van ‘tijdelijke’ belastingverhogingen aan de kaak 
stelt.109  
   Hoe de automobilist het ‘kind van de rekening’ wordt is te illustreren met een pleidooi in de 
Auto van 4 december 1959 vóór de parkeerschijf en tégen de parkeermeter: “De 
automobilisten hier, voelen er niets voor om via de parkeermeter ten tweede male te betalen 
voor het gebruik van de openbare straat, voor welk privilege zij reeds zulke overdadige 
bedragen aan belastingen opbrengen.”110  
 
De democratisering van de auto 
Ondanks de weinig stimulerende houding van de overheid ten aanzien van de automobiliteit 
in de jaren ’50 staat Nederland aan de vooravond van de massamotorisering. Dankzij de 
stijging van de koopkracht komt eind jaren ’50 de aanschaf van een auto binnen het bereik 
van veel Nederlandse huishoudens, al gaat de ‘motorisering’ nog niet zo snel als in andere 
Europese landen.  
   In de Auto van 22 januari 1960 wordt geciteerd uit de visie van de auto-importeurs op de 
massamotorisering. De RAI vindt massamotorisering slechts een kwestie van tijd en stelt 
daarbij, dat deze ontwikkeling een duidelijk beleid vereist, “een beleid op lange(re) termijn, 
een continu bestuur zonder tussentijdse wisselingen en afwijkingen van de eenmaal getrokken 
lijn”. Maar de RAI bespeurt daar nog niet veel van, met name niet in de overheidssfeer. “De 
overheid bepaalt er zich vooral toe, de motorisering zoveel mogelijk tegen te werken, door 
steeds weer nieuwe lasten op te leggen”, aldus het citaat in de Auto.111  

                                                 
108 Autokampioen 23 juni 1956, 48e jrg., nr. 25: 1090 e.v. 
109 De Auto, 23 juli 1959, 56e jrg., nr.30: 657. 
110 De Auto, 4 december 1959, 56e jrg., nr. 49: 1039. 
111 De Auto, 22 januari 1960, 57e jrg., nr. 4: 67. 
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   Een aantal weken later geeft de hoofdredacteur van dit tijdschrift zijn eigen kijk op de 
ontwikkelingen: 
 

“Zeer weinigen konden er tot voor kort over denken om voor louter particulier gebruik een 
auto aan te schaffen. Voor minstens negen van de tien automobilisten gold, dat hun autokosten 
geheel of ten dele ten laste kwamen van het bedrijf. Hierin komt nu verandering. (….) Deze 
democratisering van het autobezit heeft gewichtige consequenties. Een totaal andere instelling 
tegenover het verschijnsel “verkeer” wordt erdoor noodzakelijk. Zo zal bijvoorbeeld het 
doordringen van de auto tot bredere lagen van de bevolking de regering noodzaken een 
mildere belastingpolitiek ten opzichte van de auto te gaan volgen. Politieke groeperingen, die 
handhaving of zelfs verzwaring van de huidige belastingdruk op het automobielverkeer 
accepteren, zullen dan immers bij tè veel kiezers goodwill verspelen.” 112  
 

Het vertrouwen dat de democratisering van het autobezit zal doorzetten heeft naast de stijging 
van de welvaart ook te maken met een belangrijke verandering in de fiscale positie van de 
auto. Die fiscale positie wordt in 1958 fors verbeterd door een arrest van het Gerechtshof te 
Den Haag. De reiskosten voor woon-werkverkeer die fiscaal aftrekbaar zijn worden tot dan 
toe bepaald aan de hand van de kosten die voor het openbaar vervoer zouden gelden. In feite 
een beperking van de vergoeding van de werkelijke onkosten; het gebruik van een auto kost 
per kilometer meer dan het openbaar vervoer. Een werknemer die zijn auto gebruikt voor 
woon-werkverkeer gaat daar tegen in beroep en krijgt van het gerechtshof gelijk. Hij mag bij 
zijn belastingaangifte de volledige autokosten opvoeren. Het Gerechtshof oordeelt onder meer 
dat “een auto naar wijd verbreide maatschappelijke opvattingen geldt als een normaal 
gebruiksvoorwerp en niet als iets, welks bezit het gewicht van iemands positie tot uiting 
brengt”. De KNAC is hier juichend over, want de auto is nu in fiscaal opzicht geen ‘luxe-
artikel’ meer.113  
 
Conclusie 
Als het maatschappelijk discours over de automobiliteit in de jaren ’50 en ’60 met één zin 
moet worden gekenschetst, dan kan daarvoor een citaat uit het gedenkboek van het 100-jarig 
bestaan van de KNAC worden gebruikt. Daar staat het aldus: “Hét thema voor de KNAC in 
de jaren vijftig en zestig bleef: waarom een hoge belasting op autobezit en -gebruik en toch 
een trage vooruitgang in de wegenbouw?”  
   De toenemende belastingdruk op autobezit en autogebruik hebben in de jaren ’50 en ’60 het 
beeld opgeleverd van de auto als ‘melkkoe’. Het gevoel is gecreëerd dat de automobilist veel 
betaalt maar daarvoor weinig terug krijgt. Daar komt bij, dat de belangenorganisaties zich 
inspannen om regulering van overheidszijde zoveel mogelijk tegen te gaan. Voorbeelden zijn  
het verzet tegen de invoering van de parkeermeter en van de maximumsnelheid voor het 
autoverkeer. 
 
 
2.4  De jaren 1945-1965 in een drieluik: het discours onder economen  
 
Inleiding 
Het vraagstuk van prijsvorming in het verkeer is reeds in de jaren ’30 een belangrijk punt in 
het verkeer- en vervoerbeleid van de rijksoverheid. Eerlijke concurrentie tussen de 
spoorwegen, het wegvervoer en de binnenvaart is het centrale vraagstuk. Dat vraagstuk krijgt 
in de loop van de jaren ’50 een extra dimensie vanwege de Europese Economische 

                                                 
112 De Auto, 4 maart 1960, 57e jrg., nr. 10:  227. 
113 De Auto, 6 november 1958, 55e jrg., nr. 45: 961. 
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Gemeenschap (EEG). Het EEG-verdrag verplicht de zes aaneengesloten landen om te komen 
tot een gecoördineerde vervoerpolitiek. Er is dus werk te doen voor vervoerseconomen.  
   Het feit dat het vraagstuk van de prijsvorming vanuit verschillende economisch-theoretische 
invalshoeken kan worden geanalyseerd is een coördinatiepunt op zich. Hierna volgt (in 
chronologische volgorde) een aantal saillante bijdragen aan het wetenschappelijk discours 
onder Nederlandse economen, met name over toepassing van een prijsmechanisme voor het 
gebruik van de weg. Daarbij komt ook een belangrijk rapport uit Groot-Brittannië aan de 
orde, dat een impuls heeft gegeven aan het discours in Nederland. Tot slot wordt aandacht 
besteed aan statistiek en prognoses met betrekking tot de ontwikkeling van het autobezit. 
 
Oort 
De Nederlandse econoom Oort heeft begin jaren ’60 al meerdere publicaties doen verschijnen 
over toepassing van het prijsmechanisme bij het verkeer en vervoer.114 Het vraagstuk van 
prijsvorming neemt daarin een belangrijke plaats in. Oort benadert dat vraagstuk vanuit de 
welvaartseconomie en het marginale evenwichtsbeginsel. Uitgangspunt hierbij is de 
economische doelstelling, dat met een gegeven productiepotentieel een zodanig pakket 
consumptiegoederen moet worden geproduceerd, dat de behoeftebevrediging van de 
consumenten maximaal is. Dat kan het beste worden bereikt door de consument zijn keuze te 
laten bepalen aan de hand van marktprijzen, die de kostenverhoudingen tussen de 
verschillende consumptiegoederen correct weergeven. Daarbij komt de vraag centraal te staan 
welk kostenbegrip in dat verband relevant is. Een prijzenstelsel moet de werkelijke 
kostenverhoudingen tot uitdrukking brengen.  
   De analyse van Oort is ook gericht op het aloude vraagstuk van de ‘vervoerscoördinatie’. 
Daarbij is de vraag, aldus Oort, “op welke wijze de vervoersmarkt moet worden 
georganiseerd, teneinde te bewerkstellingen dat elk transport voor zover mogelijk plaatsvindt 
door het vervoermiddel, dat dit tegen de laagste maatschappelijke kosten kan uitvoeren”. 
Toepassen van het prijsmechanisme (de vrije markt) is één manier, een andere manier is 
regulering van bovenaf door een systeem van toewijzing (bijvoorbeeld een 
vergunningenstelsel). In een studie uit 1960 formuleert hij de tweeledige kernfunctie van het 
prijsmechanisme:  
 

“Het dient in de eerste plaats evenwicht tussen vraag en aanbod tot stand te brengen bij een 
optimale omvang van de productie. Dit wordt bereikt door toepassing van het marginale 
evenwichtsbeginsel, dus door consumenten met een prijs te confronteren die gelijk is aan de 
marginale kosten.115 Het prijsmechanisme moet echter tegelijkertijd antwoord geven op de 
vraag, of de waardering van consumenten voor de productie als geheel wel ten minste even 
groot is als de totale daaraan ten grondslag gelegde kosten. Integrale kostendekking is 
noodzakelijk, wil men niet het risico lopen dat bepaalde activiteiten door middel van 
subsidiëring in stand worden gehouden, terwijl zij in feite hun maatschappelijke kosten niet 
waard zijn, in de zin dat de betrokken productiefactoren elders een meer gewaardeerde 
bijdrage tot de welvaart kunnen leveren. Teneinde haar economische raison d’être te bewijzen 
dient elke vervoersonderneming dus de totale kosten van productie uit de eigen opbrengsten te 
financieren.” 116  
 

Concreet vertaald betekent deze benadering van prijsvorming onder meer dat het openbaar 
vervoer in Nederland kostendekkend zou moeten zijn. De studie van Oort geeft vanuit de 

                                                 
114 In 1959 geeft hij met een artikel in De Economist commentaar op een rapport over coördinatie van het 
Europese vervoer. De Economist, jrg.107, maart 1959. In 1960 verschijnt een studie van Oort over prijsvorming. 
115 De definitie die Oort hanteert voor marginale kosten luidt: “de additionele kosten veroorzaakt door de 
produktie van één additionele eenheid produkt” (Ibid.: 13).  
116 Ibid.: 84 e.v. 
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welvaartseconomie in 1960 een ‘state of the art’-analyse van het vraagstuk van de 
prijsvorming in het verkeer en vervoer. Een aantal jaren later, in 1964, verschijnt in het 
tijdschrift Verkeer een volgende publicatie van hem over ‘beprijzing’ in het verkeer.117 Oort 
stelt daarin het actuele vraagstuk van congestie aan de orde en verwoordt hier het vraagstuk 
van beprijzing aldus:  
 

“Nadert de verkeersintensiteit echter de capaciteitsgrens van de weg, dan gaan de marginale 
kosten van het weggebruik een element inhouden dat samenhangt met het capaciteitsbeslag. 
De capaciteit krijgt dan namelijk een economische waarde, een schaarsteprijs (“rent”) die men 
ook kan zien als de kosten, die een extra weggebruiker voor alle weggebruikers veroorzaakt: 
tijdverlies door congestie, e.d.” 118  
 

Oort noemt dus congestie als factor voor prijsstelling bij het doorberekenen van kosten naar 
de weggebruiker. 
 
Hartog 
Hartog besteedt in een publicatie van 1963 over toegepaste welvaartseconomie aandacht aan 
coördinatie op het gebied van verkeer en vervoer. Hij komt tot de stelling dat voor elke 
nieuwe infrastructurele investering moet worden nagegaan, of deze zijn kosten van aanleg en 
onderhoud waard is. Voor het betalen van die investering door de weggebruikers onderscheidt 
hij een drietal mogelijkheden.119 De eerste is tolheffing. Die wijst hij af, omdat de prijs dan 
wordt vastgesteld boven de marginale kosten waardoor de betreffende weg niet optimaal 
wordt gebruikt. Als tweede mogelijkheid ziet hij een “vastrecht”. De motorrijtuigenbelasting 
(mrb) komt daarbij dicht in de buurt.  
   Hartog ziet de mrb als een vergunning tot het berijden van wegen en tevens als een 
belasting met het karakter van een prijs, omdat er een verband is tussen die belasting en de 
overheidsprestatie welke door de belasting wordt gefinancierd. Hij noemt een dergelijke 
belasting een bijdrage, omdat deze kan worden ontlopen door van de overheidsprestatie geen 
gebruik te maken.120 
   Als derde mogelijkheid om voor weggebruik te betalen ziet Hartog de brandstofaccijns. 
Deze houdt veel meer verband met de mate waarin van de weg gebruik wordt gemaakt en 
leidt daardoor tot een minder optimale benutting. Hij vindt deze vorm van belastingheffing 
veel dichter bij tol liggen, als een prijs die boven de marginale kosten uitgaat. Hartog gaat er 
in zijn analyse van uit, dat bij collectieve goederen als bruggen en wegen prijsvorming wel 
mogelijk is maar anti-optimaal zou werken, omdat de marginale kosten nul zijn.121  
In 1964 geeft Hartog een beschouwing over de toepassing van de markteconomie in de 
vervoersector.122 Daarin ziet hij “discriminerende belastingheffing” op het wegvervoer en op  
de binnenvaart als een mogelijkheid om het feit te compenseren, dat de spoorwegen hun eigen 
infrastructuur moeten bekostigen en het weg- en watervervoer kunnen profiteren van de door 
de overheid aangelegde infrastructuur. Hij ziet dit als “een nabootsing van het 
prijsmechanisme, daar de desbetreffende belastingen gezien kunnen worden als prijzen die in 
rekening worden gebracht voor het gebruik van de infrastructuur”.123  

                                                 
117 C.J. Oort, “Prijsdifferentiatie en kostentoerekening in het vervoerwezen”, Verkeer 1964, 5e jrg.: 22 e.v. 
118 Ibid.: 29. 
119 Hartog, 1963: 129 e.v. 
120 In de jaren ’60 is er geen plicht om motorrijtuigenbelasting te betalen als de auto niet gebruikt wordt, ook al 
staat deze op de openbare weg geparkeerd. 
121 Ibid.: 162. 
122 “Mogelijkheden tot toepassing van de beginselen der markteconomie in de vervoersector”, in: Verkeer, 1964, 
5e    jrg.: 217 e.v. 
123 Ibid.: 229. 
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   Hartog beschouwt de mrb als een geschikt instrument om het gebruik van infrastructuur in 
rekening te brengen, zolang er geen sprake is van verkeerscongestie. “Wanneer daarentegen 
de infrastructuur zo intensief gebruikt wordt dat er regelmatig verkeerscongesties optreden, 
zijn de marginale kosten hoog. De nadruk zou dan veeleer moeten liggen bij marginale 
belastingen, i.c. op benzine en dieselolie”, stelt Hartog. Dat de omvang en ontwikkeling van 
het vraagstuk van de verkeerscongestie nog niet volledig wordt ingeschat blijkt als Hartog aan 
het slot van zijn beschouwing zegt:  
 

“Het lijkt gerechtvaardigd, te stellen dat zelfs in de hoog-geïndustrialiseerde en dichtbevolkte 
landen verkeerscongesties beperkt zijn tot betrekkelijk kleine gebieden, en dan nog op enkele 
uren van de dag. In deze gedachtegang kan men zich afvragen of het wenselijk is, het systeem 
der verkeersbelastingen in belangrijke mate af te stemmen op een situatie die slechts voor 
enkele procenten van de infrastructuur opgaat, en of er dus niet te veel nadruk wordt gelegd op 
de benzine- en dieselaccijns en te weinig op de motorrijtuigenbelasting.” 124 

 
De Ingenieur  
De toerekening van de kosten van infrastructuur aan weggebruikers is een onderwerp dat ook 
aandacht krijgt in het tijdschrift De Ingenieur. In 1963 verschijnt een artikel van Walter en 
Geerlings over de “toerekening van de kosten van de weg in Nederland aan enkele groepen 
weggebruikers”. Zij bestuderen de materie met het doel na te gaan, “of de afzonderlijke 
weggebruikers of groepen van weggebruikers een met de door hen veroorzaakte wegkosten 
evenredig aandeel in de heffingen betalen”. Een van de conclusies is, dat personenauto’s 
(evenals bestelauto’s en lichte vrachtauto’s) aanzienlijk te veel belasting betalen. Dat artikel 
leidt tot een korte polemiek.125 
 
Wolfson 
In 1964 besteedt Wolfson aandacht aan de toenemende problematiek van de 
verkeerscongestie. In een artikel in De Economist geeft hij een analyse van die problematiek 
vanuit de welvaartstheorie.126 Wolfson pleit voor “eerherstel” van het prijsmechanisme in het 
verkeer. Hij stelt dat de sociale gevolgen van het gedrag van automobilisten niet zonder meer 
op de gemeenschap kunnen worden afgewenteld. Er is voor het gratis beschikbaar stellen van 
overbelaste stadsstraten geen economische grondslag meer, aldus Wolfson. Hiermee voegt hij 
een nieuw element toe aan het discours. Prijszetting ofwel het prijsmechanisme is voor hem 
een belangrijk instrument, omdat het de voorkeuren van consumenten blootlegt.  
   Geïnspireerd door het rapport van de Britse commissie-Buchanan (waarover later meer)  
schetst hij de ingrediënten van een verkeersplan, waarin het prijsmechanisme voor parkeren 
én voor rijden een van de instrumenten is. “Wie niets of nauwelijks iets over heeft voor het 
parkeergemak van zijn auto laat haar thuis”, is zijn opvatting. Wolfson pleit voor een meer 
gedifferentieerde benadering van de lump sums van wegenbelasting en benzineaccijns. Hij 
ziet een dubbele functie van het prijsmechanisme voor het verkeer in de stad. De eerste is het 
op korte termijn scheppen van orde in de verkeerschaos, het tweede is het op langere termijn 
gezond houden van de stad. 
 
Box 2.3  De invloed van wetenschappelijk discours op het parlement 
De wetenschappelijke aandacht voor de kostentoerekening van infrastructuur beïnvloedt inmiddels het 
parlementair discours. In 1964 is het ontwerp van Wet op het Rijkswegenfonds ingediend bij de 
Tweede Kamer. Voor de noodzakelijke uitbreiding van het rijkswegennet is veel geld nodig. Dat leidt 

                                                 
124 Ibid.: 230. 
125 De Ingenieur, jrg.75, nr.41, 11-10-1963; jrg.76, nr.4, 24-1-1964; jrg. 76, nr.8. 
126 De Economist, jrg.112, nr.10, 1964. 
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tot een diepgaande behandeling van het vraagstuk van de kosten van aanleg en gebruik van 
infrastructuur.  
   Een aantal fracties vraagt zich af, of de door de regering voorgestelde verzwaring van de lasten op 
het wegverkeer wel nodig en aanvaardbaar is. Een andere vraag is hoe buitenlanders kunnen 
meebetalen. Diverse varianten voor het vullen van het Rijkswegenfonds passeren de revue, waaronder 
het introduceren van weggeld en verhoging van de benzineaccijns. De verslaglegging van de Vaste 
Commissie voor Verkeer en Waterstaat uit de Tweede Kamer geeft blijk van een grondige 
behandeling van de materie.127 
 
Opnieuw: De Ingenieur 
In 1965 wordt in De Ingenieur een lans gebroken voor een (beter) prijsbeleid voor het gebruik 
van de weg.128 Een (sub-)werkgroep van de sectie Verkeerstheorie van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs heeft zich gebogen over de problemen die de massamotorisering met 
zich mee brengt.129 Het is wellicht de eerste multi-disciplinaire analyse van de mogelijkheden 
voor, en de concrete toepassing van, ‘prijsbeleid’ in het autoverkeer. Het is tevens een analyse 
die ter kennis is gebracht van leden van de Tweede Kamer. Een en ander is reden om wat 
ruimer aandacht te besteden aan deze bijdrage aan het discours. De openingspassage van het 
artikel is veelzeggend:  
 

“De Westerse samenleving wordt sedert enige decennia in toenemende mate geconfronteerd 
met een probleem, waarvoor zij nog geen bevredigende oplossing heeft gevonden. Het 
probleem – de motorvoertuigen die ieder jaar in grotere aantallen op de samenleving komen 
aanstormen – moet echter niet onoplosbaar worden geacht; die motorvoertuigen zijn immers 
door haarzelf voortgebracht. De samenleving moet leren, met haar eigen producten om te gaan 
door het gebruik, in dit geval de bewegingen, van die producten te beheersen. Er zal dus, bij 
wijze van spreken, een handleiding moeten worden samengesteld over ‘Het gebruik van de 
auto’ opdat van het bestaan van de auto zo groot mogelijk nut en zo min mogelijk schade 
wordt ondervonden. (...) Het gebruik van de auto zal nl. verschillende maatregelen nodig 
maken, die op het eerste gezicht wellicht als minder plezierig worden beschouwd. Om de 
gehele bevolking vertrouwd te maken met die maatregelen en daardoor haar medewerking te 
verkrijgen, zal dus een zeer goede voorlichting nodig zijn.” 130  
 

De werkgroep presenteert de problematiek van verkeerscongestie als een economisch 
probleem, dat zich in wezen niet onderscheidt van hetgeen zich voordoet bij andere producten 
en diensten. Via het prijsmechanisme regelt zich (in belangrijke mate) de omvang van de 
productie en de verdeling van goederen en diensten. De werkgroep vindt het opmerkelijk dat 
aan de mogelijkheden van de toepassing van het prijsmechanisme in het verkeer zo weinig 
aandacht is besteed; hij beschouwt verkeerscongestie als “een uitermate ondoelmatige 
rantsoenering van een schaars goed”.131  
   De werkgroep behandelt twee manieren van prijsvorming. De ene vorm is gebaseerd op het 
precies in rekening brengen van de kosten van infrastructuur, maar dat neemt de congestie 
niet weg. De andere manier van prijsvorming heeft als uitgangspunt, dat niet alleen de kosten 
van de weg in rekening worden gebracht, maar ook – in geval van overbezetting van de weg – 
een schaarstepremie: “Deze schaarstepremie moet zo hoog zijn, dat een voldoende aantal 
aspirant weggebruikers wordt afgeschrikt, zodat de vraag naar infrastructuur gelijk wordt aan 
het aanbod ervan.” 132  
                                                 
127 TK zitting 1964-1965, kamerstuk 7813, nrs. 5 en 6. 
128 De Ingenieur, jrg.77, nr.45, 5-11-1965. 
129 De eerder genoemde Geerlings maakt deel uit van deze werkgroep. 
130 De Ingenieur, jrg.77, nr.45, 5-11-1965: A 669. 
131 Ibid.: 669. 
132 Ibid.: 670. 
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   In de uitwerking van een mogelijk prijsbeleid komt de werkgroep tot een differentiatie naar 
plaats, tijdstip en voertuigsoort. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de Randstad 
en het landelijk gebied. Omdat een kilometer weg in de Randstad in aanleg en onderhoud 
doorgaans duurder is dan een kilometer weg in overig Nederland en de tarieven voor de mrb 
en de brandstofaccijns in het hele land gelijk zijn, betaalt de automobilist die in de Randstad 
woont te weinig en de automobilist in overig Nederland teveel, is de conclusie. Daarom doet 
de werkgroep de suggestie de mrb van gewest tot gewest te laten variëren. Ook bij het 
parkeren moet het prijsmechanisme worden ingezet voor de afstemming van vraag en aanbod. 
   Wat betreft de praktische realisatie van een prijsbeleid verwijst de werkgroep naar de ideeën 
die in Groot-Brittannië zijn ontwikkeld omtrent het inzetten van elektronische hulpmiddelen. 
De werkgroep sluit af met een belangrijke aanbeveling: “Vanzelfsprekend dienen wijzigingen 
in de bestaande situatie slechts geleidelijk te worden aangebracht teneinde abrupte 
veranderingen in de factoren, die de vestigingsplaatsen bepalen, te vermijden.”133  
   In deze publicatie vanuit de wereld van de ingenieurs komen meerdere belangrijke zaken 
aan de orde die vijfenveertig jaar later nog actueel zijn.134  
 
De commissie-Buchanan 
Het rapport van de Britse commissie-Buchanan is een belangrijke stimulans geweest voor het 
discours in Nederland. Begin jaren ’60 geeft de Britse minister van Transport de opdracht aan  
Mr. Colin D.Buchanan om een onderzoek te doen naar de lange termijn ontwikkeling van het 
autoverkeer in stedelijke gebieden. Binnen drie jaar rondt Buchanan zijn opdracht af, 
bijgestaan door een speciale commissie. In 1963 verschijnt zijn rapport, Traffic in Towns. Het 
rapport geeft een compleet, integraal beeld van de problematiek van het autoverkeer in 
stedelijke gebieden. Het krijgt snel internationale bekendheid en wordt ook in Nederland vaak 
geciteerd. Anno 2012 oogt het rapport nog steeds als een herkenbare beschrijving van de 
problematiek van het massale autoverkeer en de achtergronden daarvan. In het voorwoord van 
de Penguin-editie wordt de problematiek scherp onder woorden gebracht; het mechanisme 
van de massamotorisering wordt weergegeven als een te voorspellen ‘natuurramp’ die echter 
te vroeg komt om afdoende maatregelen te treffen:  
 

“One of the peculiarities of the motor car is that virtually everybody want to have one. Here 
and there, exceptions no doubt exist, but for all practical purposes it can be assumed that every 
family that can afford a motor-car – or thinks it can afford one – will buy one, new or second-
hand. This means that it is possible to predict how many cars there will be at different dates in 
the future by estimating how many families will have incomes that will bring them into the 
car-affording category. And car-affording has worked itself down the pyramid of incomes 
until there is now an enormous group of them just coming into range. It is estimated that, in 
forty-six years’ time, there will be four times as many cars in Britain as there are today. This is 
a very impressive figure - but the year 2010 is still very remote. What is more frightening is 
that in 1980 – only sixteen years off – there will be three times as many cars as there are 
today. That is why I call it a national emergency. It will be on top of us almost before we can 
think what to do about it.”135 
 

Een niet te onderschatten aspect van massamotorisering – de electorale dimensie – verwoordt 
Buchanan als volgt: 
 

                                                 
133 Ibid.: 675. 
134 Twee elementen ‘ontbreken’ nog in deze publicatie, namelijk de privacyproblematiek bij elektronische 
dataverzameling en de invoeringskosten van een systeem van beprijzing. 
135 The specially  shortened edition of the Buchanan Report “Traffic in Towns”, 1964: 10 e.v. 
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“One consequence of this flood of cars is worth singling out for mention, since it will have a 
direct bearing on government policy. A majority of the voters in this country will soon be car-
owners. Moreover, a car-owner takes his car-owning seriously – it becomes one of the major 
interests in life. The politicians will take notice of this. They will be anxious to please the 
motorist, and frightened of annoying him. This may greatly complicate the problem, as it will 
make drastic action politically difficult if it appears likely to meet with opposition among car-
owners.” 136  
 

Buchanan adviseert het opstellen van verkeersplannen om het autoverkeer in goede banen te 
leiden. Daarmee moet de vraag naar en het aanbod van wegcapaciteit worden afgestemd. Hij 
onderscheidt een aantal instrumenten om de vraag te beïnvloeden: a. een systeem van 
vergunningen voor toegang tot een bepaald gebied; b. een systeem voor het beprijzen van het 
gebruik van wegcapaciteit; c. parkeerbeleid, en d. het subsidiëren van openbaar vervoer. Voor 
het beprijzen van het gebruik van de weg kan computertechniek worden ingezet. Buchanan 
zegt daarover:  
 

“One scheme which has been suggested relies upon the use of electronic apparatus. At all 
points of entry into the defined zone an electronic detector linked to a central computer would 
be set into the road surface. The computer would note the entry and exit of every vehicle into 
and out of the zone, it would record the length of time stayed by each vehicle, it would price 
the stay according to the demand for road space prevailing at the time, and once a month (or as 
desired) would prepare the bills.” 137   
 

Het idee van beprijzen van het gebruik van de weg is dus al in de beginfase van het (na-
oorlogse) internationale discours verbonden met computertechniek. Overigens is het advies 
van Buchanan gericht op het accommoderen van de niet te stuiten groei van het autoverkeer.   
Ook de ‘aanbodzijde’ komt in het rapport uitgebreid aan de orde, waaronder uitbreiding van 
infrastructuur en stedelijke reconstructie.  
   Het rapport van Buchanan is eenvoudig gezegd te beschouwen als een ‘deltaplan’ voor het 
aanstormende autoverkeer. Kort na publicatie van dit rapport verschijnt van het Ministry of 
Transport in Groot-Brittannië een rapport over roadpricing.138 Dat rapport krijgt ook in 
Nederland aandacht. Het onderwerp van het prijsmechanisme is in Nederland vooral vanuit 
Groot-Brittannië in discours gebracht. 
 
Statistiek en prognoses   
Bij een impressie van het wetenschappelijk discours onder economen behoren ook statistiek 
en prognoses met betrekking tot de ontwikkeling van het autobezit. Vele wetenschappers, 
(overheids)organisaties en mensen uit de autobranche wagen zich aan voorspellingen.139 Het 
doen van uitspraken over de omvang van het Nederlandse personenautopark lijkt in de jaren 
’50 en ’60 op een gezelschapsspel. 
   De directeur van Rijkswaterstaat voorspelt in 1953 een aantal van zevenhonderdduizend 
motorvoertuigen (inclusief vrachtauto’s en bussen) in 1970. Dat aantal wordt al behaald in 
1962. Er worden véél meer personenauto’s verkocht dan velen voor mogelijk houden.  
   In 1956 signaleert de Autokampioen dat er mensen zijn “die menen, dat de auto’s te duur 
worden en dat er daarom wel een grens aan het aantal auto’s zal komen”.140 Maar zelfs de 
pleitbezorgers voor de auto en de automobilist zijn niet in staat een goede inschatting te 

                                                 
136 Ibid.: 11. 
137 Ibid.: 239. 
138 Ministry of Transport, “Road pricing”, 1964 (dit rapport wordt ook wel het ‘Smeed-rapport’ genoemd). 
139 R. Bakker geeft in het tijdschrift ESB van 29 juli 1964: 675 e.v.  een overzicht van diverse prognoses.                 
140 Autokampioen, 11 februari 1956, 48e jrg., nr. 2355, blz.188. 
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maken van de massamotorisering die Nederland zal treffen. De hoofdredacteur van het  
tijdschrift van de KNAC – de Auto – betwijfelt in 1960141 of het autoverkeer nog een halve 
eeuw lang zal blijven groeien: 
 

“In de eerstkomende tijd is ongetwijfeld een versnelde toeneming van het aantal auto’s te 
verwachten, naar de op welvaartsstijgingen gebaseerde prognoses ook aangeven. Maar er 
komt uiteraard ook een verzadigingspunt – en dat zal zonder oorlog vèr voor het jaar 2000 
liggen. In Amerika, met één personenauto op elke drie inwoners, is dat verzadigingspunt al 
wel bereikt.”  

 
Eén van de eerste ‘officiële’ prognoses van de rijksoverheid is opgenomen in de (eerste) Nota 
inzake de ruimtelijke ordening uit 1960. Daarin wordt de verwachting uitgesproken, dat voor 
een “te overziene periode” wellicht 1 op de 6 inwoners een auto zal bezitten.142 De 
voorspellingen van overheidswege zitten er in de jaren ’50 en ’60 bijna altijd ver naast. 
   De jaren 1960-1964 blijken een cruciale periode te zijn in de groei van de automobiliteit. In 
1960 is het aantal personenauto’s 522.000, vier jaar later is dat aantal toegenomen tot 
1.059.000. Een verdubbeling in vier jaar tijd. De volgende verdubbeling neemt ook ca. vier 
jaar in beslag: in 1968 staat de teller op 1.952.000, in 1969 op 2.212.000.143 Weinigen hadden 
dat begin jaren ’60 voor mogelijk gehouden. 
 
Goudappel doet in opdracht van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en 
Volkshuisvesting in 1964 onderzoek naar de (geschiedenis van de) verkeersprognoses in 
Nederland. Zijn inleidende woorden geven helder aan wat de sfeer is rond deze thematiek: 
“Wie het verzoek krijgt om in de geladen sfeer rond de verkeerssituatie in Nederland te 
rapporteren over de verkeersprognose, heeft een ondankbare taak. Hij moet het verhaal 
schrijven van een spel van vergissingen.”144  
   De rapportage van Goudappel bevat enkele belangwekkende feiten. Op basis van de 
gegevens over autobezit en autoverkopen concludeert de onderzoeker dat 1964 wel eens het 
“keerpunt” kan zijn in de verkeersontwikkeling van Nederland: 
 

“Was voor gedurfde prognoses in de afgelopen jaren een toenemingspercentage van 15% al 
aan de hoge kant, we zien thans, mede ten gevolge van de loonexplosie in de eerste maanden 
van 1964, dat wij mogen verwachten dat de toeneming van het autobezit over 1964 niet ver 
van de 30% af zal liggen. Eveneens moet het waarschijnlijk worden geacht dat reeds 
omstreeks 1970 een autobezit van 2.500.000 motorvoertuigen in Nederland zal worden 
bereikt. Deze aantallen staan in schrille tegenstelling tot alles wat aan schattingen voor de 
toekomstige motorisering in Nederland ooit is gepubliceerd. Het is dus niet zo verwonderlijk 
dat motoriseringsprognoses voorbestemd schijnen te zijn om tot de belachelijke zaken te 
behoren.” 145 
 

De rapportage van Goudappel bevat een overzicht van tientallen gepubliceerde prognoses in 
de periode 1947-1964.146 
 
                                                 
141 De Auto, 25 maart 1960, 57e jrg., nr.13, blz.288. Het betreffende artikel is een commentaar op het artikel 
genoemd in de volgende voetnoot. 
142 Nota inzake de ruimtelijke ordening in Nederland, 1960: 103. 
143 Gegevens overgenomen van Van der Vinne, 2010: 151. Hij baseert zich op gegevens van het CBS. De 
volgende verdubbeling, van 2 naar 4 miljoen personenauto’s, vergt meer dan 10 jaar. 
144 Ir. H.M. Goudappel, “De motorisering van Nederland. Prognoses in verleden en heden en hun consequenties 
voor de ruimtelijke ordening”, 1965. 
145 Ibid.: 2. 
146 Ibid.: 20-22. 
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Tot slot: het ontbreken van ‘beleidsonderzoek’ 
Ter afronding van deze paragraaf  is een kanttekening op zijn plaats wat betreft het fenomeen 
‘beleidsonderzoek’. Niet alleen statistiek en prognostiek staan in de periode 1945-1965 in de 
kinderschoenen; van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van beleid is in die jaren amper 
sprake. De zienswijze van economen op de mobiliteitsproblematiek is in die tijd dan ook 
primair gebaseerd op theorie en niet op uitgevoerd (beleids)onderzoek. Dat zal in de jaren ’70 
veranderen, zoals Hoesel cs. beschrijven: 
 

“Eind jaren ’70 ontstond met name in kringen van (para-)universitaire contract-onderzoekers 
het bewustzijn dat zij een professie aan het ontwikkelen waren waarvoor niet alleen kennis en 
methoden uit de gammawetenschappen nodig waren, maar ook meerdere professionele 
vaardigheden die niet vanzelfsprekend voortkwamen uit de wetenschapsbeoefening. 
Samenhangend met dit gegroeide bewustzijn heeft zich vanaf die tijd in Nederland een 
commerciële branche voor beleidsonderzoek ontwikkeld naast de vele instituten uit de non-
profitsector die zich al langer bezig hielden met beleidsonderzoek.” 147 
 

Deze ontwikkeling in het beleidsonderzoek loopt in grote lijnen gelijk op met het ontstaan van 
de eerste ‘grote’ beleidsplannen van de rijksoverheid, waaronder het eerste Structuurschema 
Verkeer en Vervoer dat eind jaren ’70 het licht ziet. De professionalisering van 
beleidsonderzoek is een voorwaarde voor het kunnen presenteren van omvangrijke 
beleidsplannen.  
   Zo wordt de mobiliteitsproblematiek op den duur een omvangrijk werkdomein voor vele 
andere wetenschappers, naast de economen van het eerste uur. Die professionalisering heeft 
onbedoelde gevolgen. Zo wijzen Mom en Filarski op het feit, dat de verkeerskunde die in de 
jaren ’70 “het toppunt van haar bloei beleefde”, niet een synthese van kennis tot gevolg had, 
maar “een kakafonie van verkeerskundige adviezen en opinies”.148 
 
Conclusie 
Nederlandse economen hebben in de eerste helft van de jaren ’60 een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de (economische) analyse van de problemen die inherent zijn aan 
massamotorisering en automobiliteit.149 Analyse van het vraagstuk van de congestie staat in 
die jaren nog in de kinderschoenen, het probleem is nieuw. Economen hebben daarin een 
voortrekkersrol op zich genomen.150 Het ligt voor de hand dat economen daarbij de 
pleitbezorgers zijn voor het (economische) instrument van het prijsmechanisme, vanwege de 
‘schaarste’ aan wegcapaciteit.  
   Het tweede belangrijke thema van discours over verkeer en vervoer onder economen betreft 
de coördinatie tussen de verschillende vervoerstakken: de spoorwegen, het wegvervoer en de 
binnenvaart. Die coördinatie is door de snelle verbreiding van de particuliere auto ná 1957 in 

                                                 
147 Van Hoesel, 2005: 1.  
148 Mom en Filarski, 2008: 353. 
149Overigens houden ook juristen zich met vraagstukken van automobiliteit bezig. De motorisering van 
Nederland (auto’s, motoren en bromfietsen) leidt in de periode van herstel en wederopbouw  tot een dramatische 
stijging van verkeersslachtoffers. Verkeerswetgeving en het bevorderen van verkeersveiligheid zijn belangrijke 
thema’s voor juristen. Vanuit deze betrokkenheid worden soms ideeën naar voren gebracht die raken aan de 
verkeerscongestie en massamotorisering, waar economen zich primair mee bezig houden. In 1960 wordt door 
Mr. P. s’Jacob in het Nederlands Juristenblad een pleidooi gehouden voor het invoeren van een vergunning-
stelsel om het autoverkeer te beperken en in evenwicht te brengen met de beschikbare wegcapaciteit. Hij gaat er 
daarbij van uit, dat er veel autoverkeer is dat eigenlijk niet nodig is dan wel vervangen kan worden door een 
andere vervoerwijze. Het vergunningstelsel dat hij voorstelt kan betrekking hebben op het bezit of gebruik van 
de auto. Het betreft een tweetal artikelen in het Nederlands Juristenblad van 1960, resp. nr. 7, 13-2-1960 en nr. 8, 
20-2-1960. In nr. 22 van 28 mei 1960 geeft mr. J.C. Hooftman een reactie op de zienswijze van s’Jacob. 
150 Het is een rol die economen de volgende decennia nog enkele malen zullen vervullen. 
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politieke zin een ‘oud’ vraagstuk geworden, omdat in de analyse van de kosten van het 
gebruik van de weg geen rekening was gehouden met de snelle opkomst van het massale 
particuliere autogebruik. De auto is de nieuwe, onverwachte concurrent van de spoorwegen.  
   Zo is het politiek geladen coördinatievraagstuk in de loop van de jaren ’50 ingehaald door 
het vraagstuk van de massamotorisering en de verkeerscongestie; een vraagstuk waar de 
politiek niet op was voorbereid. 
 
 
2.5  De jaren 1945-1965 in een drieluik: het discours in de politiek 151 
 
Inleiding 
Wat de ontwikkeling van de automobiliteit inhoudt voor politici kan met statistische gegevens 
in beeld worden gebracht. Deze illustreren de nieuwe beleidsvraagstukken die de politieke 
agenda gaan beheersen. De kern van de beleidsproblematiek is de onverwacht snelle toename 
van het autobezit in de jaren 1950-1965, zoals onderstaande tabel toont. 
 
Tabel 1. Toename autobezit in relatie tot aantal inwoners en aantal km autosnelweg 152 
 
Jaar  Aantal auto’s Aantal inwoners 

in mln. 
Aantal auto’s 
per 1000 inw. 

Km autosnelweg 

1950      139.000 10,0     13,8 121 
1960      522.000 11,6     46 351 
1965   1.273.000 12,2   104 584 
 
Het aantal personenauto’s stijgt in vijftien jaar met een factor 9; het aantal km autosnelweg 
stijgt in de periode met (bijna) een factor 5. De groei van het autobezit heeft dramatische 
gevolgen voor het openbaar vervoer, zoals onderstaande tabel laat zien. 
 
Tabel 2. Procentueel aandeel vervoerssoorten in de totale vervoersprestatie 1950-1965 153 
 
Jaar Openbaar 

vervoer 
Personen-
auto 

Overig Totaal 

1950 53 31 16 100 
1955 41 36 23 100 
1960 34 39 27 100 
1965 21 61 18 100 
 
De toename van het aantal auto’s betekent ten eerste dat fors moet worden geïnvesteerd in het 
uitbreiden en aanpassen van de infrastructuur voor het autoverkeer; ten tweede dat de 
overheid voorzieningen moet gaan treffen om de relatieve leegloop van het openbaar vervoer 
te compenseren. Een kostendekkend openbaar vervoer is niet meer haalbaar.  
   Het volgende majeure beleidsvraagstuk is de verkeersveiligheid. De toename van het aantal 
verkeersslachtoffers in de loop van de jaren ’50 is rampzalig te noemen. In tien jaar is er bijna 
een verdubbeling van het aantal verkeersslachtoffers, zo blijkt uit de volgende tabel.  

                                                 
151 Het woord politiek heeft in deze paragraaf uit praktische overwegingen een brede betekenis; het discours 
betreft uitingen van politieke partijen, regering en parlement. 
152 Deze tabel is samengesteld uit gegevens van Harms (2008: 68), Pröpper (1996: 55) en De Wit & Van Gent 
(1986: 29). 
153 Bron: Rapport van de algemene Rekenkamer inzake openbaar stads- en streekvervoer, TK verg.jr. 1985-1986, 
19234, nrs. 1-2. NB. In deze gegevens zijn fietser en voetganger niet meegeteld. 
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Tabel 3. Verkeersslachtoffers in de periode 1950-1960 154 
 
Jaar Verkeersdoden   
1950 1082 
1951 1202 
1952 1163 
1953 1474 
1954 1611 
1955 1645 
1956 1726 
1957 1803 
1958 1701 
1959 1821 
1960 2012 
 
De volgende grafiek visualiseert de toename van het autogebruik in vergelijking met de 
ontwikkeling van het gebruik van andere vervoerwijzen. 
 
Grafiek 1.  De massamotorisering in beeld 155 
 

 
 

                                                 
154 Bron: www.rijksoverheid.nl , document “Daling verkeersdoden sinds 1950. Overigens is het ‘topjaar’ 1972 
met 3460 verkeersdoden. Daarna zet een geleidelijke daling in tot 640 doden in 2010, 11% minder dan in 2009. 
155 In de decennia die volgen zal de hegemonie van de auto zich consolideren. Het aandeel van de auto in de 
totale vervoersprestatie bedraagt in 1980 74%, het aandeel van het openbaar vervoer nog slechts 10%. Bron: 
Rapport van de algemene Rekenkamer inzake openbaar stads- en streekvervoer, TK verg.jr. 1985-1986, 19234, 
nrs. 1-2. Bij  de opbouw van deze jaarcijfers zijn de fietser en voetganger wel betrokken. 
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De grafiek is in 1968 gepresenteerd in de Memorie van Toelichting van de begroting 1969 
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De teloorgang van de dominante rol van het 
openbaar vervoer in de personenmobiliteit is onmiskenbaar. De statistieken tonen de 
‘revolutionaire’ rol van de auto in de ontwikkeling van de Nederlandse mobiliteit en de 
gevaren die dat met zich brengt. 
   Medio jaren ’60 dringt de tijd voor regering en parlement om de vraagstukken van de 
automobiliteit aan te pakken. Er moet snel beleid worden gemaakt, maar het proces van 
beleidsvorming verloopt echter zeer geleidelijk. Een belangrijke eerste stap in dat proces is, 
dat politici in de loop van de jaren ’50 lokale verkeersproblemen zijn gaan beschouwen als 
politieke problemen van landelijke aard. Ze ‘sluipen binnen’ in de verkiezingsprogramma’s in 
het begin van de jaren ’60.  
   Nu volgt een beknopte genealogie van de politieke en bestuurlijke formulering van de 
‘autoproblematiek’, die ontstaat in een periode waarin een beïnvloedingsmoment is gelegen 
om automobiliteit (nog) te kunnen sturen.156 
 
Verkiezingsprogramma’s  
De problemen rond de auto en het autoverkeer zijn lange tijd geen thema bij de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer. In de verkiezingsprogramma’s van 1959 is er niets over opgenomen; 
in vier van de zeven verkiezingsprogramma’s van 1963 zijn wel teksten opgenomen over het 
verkeer.157  
   Voor de KVP is het duidelijk dat de maatschappij van morgen behoefte zal hebben aan 
“zeer ruime verkeersmogelijkheden”; verkeersveiligheid is daarbij een belangrijk thema. De 
KVP kiest voor een bepaald beleid en voor planvorming. “De snelle ontwikkeling van het 
verkeer vraagt dringend om een beleid, waarbij de zwakste schakels in ons wegennet zo snel 
mogelijk worden verbeterd en tegelijk, met een van durf en visie getuigend plan, ver vooruit 
wordt gezien”, aldus de KVP.  
   Ook voor de VVD is het wegennet een speerpunt. “Veel geld zal beschikbaar moeten 
worden gesteld voor investeringen in wegen, bruggen, tunnels en viaducten, willen de 
verkeersmogelijkheden kunnen medegroeien met de snelle uitbreiding van het aantal 
personen- en vrachtauto’s ”, vermeldt het verkiezingsprogramma van de VVD in 1963. Voor 
de financiering van het wegnemen van knelpunten in het wegennet, met name de aanleg van 
bruggen en tunnels, denkt de partij aan tolheffing als een vorm van “afbetaling”. Zodra de 
kosten zijn betaald moet die tolheffing worden beëindigd. De VVD spreekt (als enige partij) 
ook over het “systematisch” hanteren van het prijsmechanisme bij het parkeren. 
   De PvdA pleit onder het motto “naar een veiliger verkeer” voor “opvoering van het tempo 
van wegenaanleg en wegenverbetering overeenkomstig de toenemende verkeersdrukte”. 
Daarnaast pleit de PvdA als enige van de grote partijen voor verbetering van het openbaar 
vervoer.158  
   De ARP is in haar verkiezingsprogramma van 1963 kritisch en stelt het verkeer aan de orde 
als een “vijand” die veel slachtoffers maakt. Verkeersveiligheid moet worden bevorderd, 
onder meer door “moderne wegenaanleg”. Andere partijen, met name de CHU, de PSP en het 
GPV hebben in 1963 (nog) geen teksten over het verkeer in hun programma opgenomen.159  
                                                 
156 In termen van Kingdon (1995) ontstaat in deze periode de ‘stroom van problemen’. Bak (1979) stelt dat in de 
jaren ’60 het optimale beïnvloedingsmoment ligt. 
157 De verkiezingsprogramma’s in de jaren ’60 zijn zeer summier vergeleken met de uitgebreide teksten van 
tegenwoordig.  
158  Hier kiest de PvdA voor een beleid dat later als ‘en-en’ beleid zal worden aangeduid. 
159 Vier jaar later is er niet veel veranderd in de teksten van de verkiezingsprogramma’s. Ook bij de verkiezingen 
van 1967 staan de verkeersveiligheid en de uitbreiding van het wegennet centraal. Meerdere partijen noemen in 
het verkiezingsprogramma de bevordering van het openbaar vervoer, met name de PSP, de PvdA, de ARP en de 
VVD. 
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Het ‘ontluiken’ van het parlementair discours over automobiliteit 
Geleidelijk aan wordt automobiliteit een beleidsvraagstuk voor het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, veelal in termen van vooroorlogs verkeer- en vervoerbeleid.160 Met de toename 
van het aantal auto’s ontstaat een grote onevenwichtigheid tussen het autopark en de 
capaciteit van het wegennet. Dat leidt tot (hernieuwde) aandacht voor de vraag, hoe het zit 
met de relatie tussen het gebruik van de weg en de wijze waarop voor dat gebruik moet 
worden betaald. 
   Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt begin jaren ’50 een onderzoek in naar de 
kosten van de weg. Daartoe wordt een ambtelijke commissie in het leven geroepen met de 
opdracht “na te gaan, in hoeverre de door de Overheid veroorzaakte inkomensoverdrachten 
repercussies teweeg brengen in de concurrentieverhoudingen tussen rail- en wegvervoer, 
welke in beginsel niet in overeenstemming zijn met het uitgangspunt van de Nederlandse 
vervoerpolitiek.” 161 
 
Het onderzoek is tevens gericht op “het onderkennen van de invloed van de aan het 
motorwegverkeer toe te rekenen kosten van het wegennet en de specifiek aan dat verkeer 
opgelegde heffingen op de concurrentieverhoudingen in het binnenlandse vervoer”.162  
   Het (ambtelijk) onderzoeksrapport verschijnt in 1955.163 Het inzichtelijk maken van de 
kosten van de weg blijkt een lastige materie. Het rapport geeft niet een volledige analyse van 
de problematiek van kostentoerekening, want het onderzoek is vastgelopen in de problematiek 
van de verdeling van kosten over de verschillende categorieën in het motorwegverkeer.164  
 
Het vraagstuk van kostentoerekening krijgt weinig aandacht van het parlement. De behoefte 
aan uitbreiding van het wegennet en de problemen met de verkeersveiligheid zijn voor het 
parlement belangrijker zaken. In het kamerdebat over de begroting 1956 van het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat wordt door Lemaire (KNP)165 opgemerkt, dat een wegennet méér 
is dan een zaak die vanuit zuiver economisch oogpunt in verband moet worden gebracht met 
de verhoudingen tussen vervoerstakken. Hij beschouwt een goed wegennet als een zaak van 
algemeen belang, met name voor de verdere ontwikkeling en industrialisatie van 
Nederland.166  
   KVP-kamerlid Maenen heeft kritiek op de laatste versie van het Rijkswegenplan die dateert 
van 1938 en in 1948 ongewijzigd is vastgesteld. Hij vindt het plan achterhaald en daarmee is 
het een “stagnerend” plan voor gemeenten en provincies geworden.167   
                                                 
160 Het belangrijke politieke onderwerp van de jaren ’30, de kostentoerekening en financiering van infrastructuur, 
keert door het economisch herstel van Nederland terug als belangrijk punt van parlementair discours. 
161 Citaat uit het tweede rapport “Kosten van de weg”, 1970: 7. 
162 TK zitting 1955-1956, 4100 IX B,  nr. 15: 3 (Memorie van Antwoord, begroting 1956, ministerie van  
Verkeer en Waterstaat). 
163 Tijdens de schriftelijke behandeling van de begroting 1956 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
krijgt de Tweede Kamer de beschikking over het rapport. 
164 Pas 15 jaar later, in 1970, verschijnt een tweede rapport over de kosten van de weg. In dat rapport wordt als 
volgt teruggeblikt op 1955: “De in Nederland gangbare vervoerpolitiek is erop gericht een redelijke en duurzame 
vervoervoorziening te bereiken. Aangezien vele vervoeren kunnen worden verricht door gebruik te maken van 
verschillende vervoertechnieken (binnenvaart, weg- en railvervoer), tracht men dit streven te verwerkelijken 
door middel van de zogenoemde vervoercoördinatie. Naar Nederlandse opvatting bestaat de meest doelmatige 
methode van vervoercoördinatie hierin, dat uitgaande van een privaat-economische beschouwingswijze, de 
verdeling van het vervoer over de verschillende vervoertakken geschiedt via de werking van het 
prijsmechanisme in de vervoermarkten. Daartoe is nodig, dat de gebruikers van de vervoerdiensten een zo groot 
mogelijke vrijheid wordt gelaten bij de keuze van de vervoertechniek”. Kosten van de weg. Tweede rapport: de 
methode van de verdeling van de kosten van de weg over de categorieën motorvoertuigen, 1970: 7. 
165 Katholieke Nationale Partij. 
166 TK zitting 1955-1956, 39e verg. 20-12-1955: 3601. 
167 Ibid.: 3571. 
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   PvdA-kamerlid Bommer houdt tijdens deze begrotingsbehandeling een kritisch betoog over 
de toename van het aantal auto’s, waarin de problematiek van die tijd pregnant in doorklinkt: 
 

“Het aantal auto’s blijkt in een jaar tijds met een kwart omhoog te zijn gelopen. Het 
automobielverkeer neemt sneller toe dan op grond van de prognoses verwacht mocht worden. 
Er is bovendien een grote drang onder de bevolking om auto te rijden. Het aantal 
rijbewijshouders is 2,5 maal zo groot als het aantal aanwezige auto’s. Iedere week melden zich 
bij de rijscholen een 7000 nieuwe liefhebbers voor een rijbewijs aan. Blijft de economische 
welvaart stijgen, dan zal het aantal auto’s belangrijk verder stijgen en lijkt de dag in het 
verschiet te liggen, dat er in Nederland gemiddeld per gezin één motorvoertuig (auto, 
motorrijwiel of bromfiets) aanwezig zal zijn. Daarmee zouden wij dan bij Amerikaanse 
verhoudingen zijn aangeland. Ik vind dit een schrikbeeld, omdat ons dichtbevolkte land, waar 
wij met iedere vierkante meter ruimte moeten woekeren, met zijn voor de voetganger 
gebouwde steden, zulk een verkeersstroom eenvoudig niet kan verzwelgen. (...) U zult 
begrijpen, dat ik gespannen ben ten opzichte van de vraag, wat de overheid ook in ander 
opzicht dan de op zichzelf noodzakelijke verbetering van het wegennet en het aanpassen van 
onze verouderde verkeerswetgeving denkt te doen om deze ontwikkeling de baas te blijven. 
Van mijn kant mag ik er dan wel op wijzen, dat het uitgangspunt van het beleid in dit opzicht 
zal moeten zijn gelegen in het streven om, waar mogelijk, de personenauto en het eigen 
motorrijwiel overbodig te maken, in plaats van, zoals in Amerika is gebeurd, de personenauto 
tot een onmisbaar attribuut te maken.”168  
 

Bommer stelt dat een deel van de oplossing van de te verwachten verkeersproblemen ligt in 
het beperken van de afstand tussen wonen en werken en door gebruik te maken van het 
openbaar vervoer. Hij beveelt een onderzoek aan naar de mogelijkheden om het openbaar 
vervoer te stimuleren. De minister steunt het idee voor dat onderzoek.169  
    
Bij de behandeling van de begroting 1956 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in de 
Tweede Kamer komen vier zaken ter sprake, die de centrale onderwerpen zullen worden in 
een ‘ontluikend’ parlementair discours over mobiliteit, namelijk: 
 

� de aanstormende massamotorisering; 
� de uitbreiding van het wegennet; 
� de positie van het openbaar vervoer; 
� het in rekening brengen van de kosten van het gebruik van de weg (dan nog specifiek      
gericht op het beroepsvervoer). 
 

Van een samenhangende kijk op deze zaken is nog geen sprake; het jaar 1955 kan wel worden 
aangemerkt als een tijdsgewricht waarin de verschillende problemen rond automobiliteit zich 
(bij monde van verschillende woordvoerders) aandienen. Het inzicht en de regie ontbreken 
nog om die problemen in onderling verband te bezien. Het jaar 1955 illustreert de 
complexiteit van de problematiek die de automobiliteit creëert. 
 
Zorgen over het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
De fracties van de politieke partijen in de Eerste en Tweede Kamer maken zich een aantal 
jaren achtereen zorgen over het ministerie van Verkeer en Waterstaat.  
   Bij de behandeling van de begroting voor 1959 wordt een aantal kritische vragen gesteld 
over het beleid van de minister ten aanzien van het verkeer en vervoer. De Tweede Kamer 
vraagt of de minister wel voldoende is toegerust “voor het van economisch oogpunt uit bezien 

                                                 
168 Ibid.: 3581, 3582. 
169 Ibid.: 3636. 
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van de tot zijn terrein behorende problemen”. Het antwoord van de minister luidt 
bevestigend.170 De Kamer vraagt ook naar de vordering met het vervolg op het eerste rapport 
over de kosten van de weg. De werkzaamheden aan het vervolgrapport vorderen langzaam, 
vanwege “de ingewikkeldheid van de materie en de weinige ervaring, die zowel hier te lande 
als in het buitenland bij de behandeling van de aan de orde komende problemen en het 
verkrijgen van de noodzakelijke feitelijke gegevens bestaat”, aldus de minister.171  
   Bij de behandeling van de begroting voor 1960 wordt door de Tweede Kamer opnieuw een 
vraag gesteld met betrekking tot de deskundigheid. De Kamer wil weten of de minister de 
“huidige situatie met betrekking tot een verantwoorde wetenschappelijke studie van 
vervoerseconomische vraagstukken” bevredigend vindt. In Nederland zijn er twee instituten 
op dat terrein werkzaam. De minister vindt dat “niet onbevredigend”.172  
   De Kamer stelt bij deze begrotingsbehandeling het vraagstuk van de ‘verkeerscongestie’ aan 
de orde. De grotere gemeenten zijn aan de slag met plannen om de verkeersproblemen het 
hoofd te bieden en de Kamer vraagt  of de minister daarin niet moet coördineren. De minister 
is van mening, dat “de grote steden in ons land onderling sterk verschillen”. Die 
verscheidenheid “maakt coördinatie van maatregelen ter opheffing van verkeersproblemen 
wel bijzonder moeilijk”. De minister vindt dat de problematiek bij de gemeenten in goede 
handen is en ziet geen aanleiding tot een coördinerende rol.173  
   Een jaar later, bij de behandeling van de begroting voor 1961, vraagt de Tweede Kamer 
zich af of het ministerie van Verkeer en Waterstaat op een bevredigende wijze beheerd en 
geleid wordt. De Kamer wil opnieuw weten hoe het staat met de aanpak van het vraagstuk 
van de kosten van de weg en met de plannen van de regering om de verkeerscongestie in de 
grote steden het hoofd te bieden. De Kamer heeft de indruk dat elke stad hierbij zijn eigen 
gang gaat, al dan niet bijgestaan door buitenlandse deskundigen. De vraag aan de minister is, 
of in Nederland niet meer aandacht moet worden geschonken aan de verkeerswetenschap.174 
De minister meldt niet bezorgd te zijn over het beheer en de leiding van zijn departement, 
maar moet wel melden dat het tweede rapport over de kosten van de weg traag voortgang 
maakt.175  
   Over de aanpak van de stedelijke verkeerscongestie zegt de minister, dat naar zijn mening 
een algemene oplossing slechts “in zeer beperkte mate als doel” gezien kan worden. Alleen 
met specifieke kennis van het verkeersbeeld kunnen de juiste maatregelen worden genomen. 
Wat betreft de ontwikkeling van de verkeerswetenschap heeft de minister het alleen over de 
verkeersveiligheid. Daarmee zijn al enkele instellingen aan de slag (waaronder de ANWB).176  
   Ook leden van de Eerste Kamer uiten bij de behandeling van de begroting voor 1961 hun 
zorgen over het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Men is met name bezorgd over het feit, 
“dat de ontwikkeling op vervoers- en verkeersgebied zich in een zo snel tempo voltrekt, dat 
het h.i. twijfelachtig blijft, of ons land deze vaart wel bijhoudt”. De kamerleden vinden, dat 
het beleid van de minister “rekening moet houden met de omstandigheid, dat er op 
verkeersgebied als het ware een schaalvergroting plaatsvindt, welke in nauw verband staat 
met de betekenis die Nederland zal krijgen in het kader van de Europese integratie”. Zij 
voegen daar aan toe: “Ook de ontwikkeling van de techniek speelt h.i. te dezen een rol. Zij 
                                                 
170 TK zitting 1958-1959, 5300 IXB, nr. 14:1.  
171 Ibid.: 5,6. Het zal nog 15 jaar duren voordat het tweede rapport verschijnt, nl. in 1970. 
172 TK zitting 1959-1960, 5700 IXB, nr. 13: 2.  
173 Ibid.: 34, 35. 
174 TK zitting 1960-1961, 6100 IXB, nr.11. 
175 Ibid. De minister geeft daarvoor als verklaring “dat nog niet voldoende inzicht kan worden verkregen in 
bepaalde noodzakelijke verbanden. Dit geldt in het bijzonder voor de toerekening van die kosten, welke verband 
houden met het beslag dat de verschillende categorieën motorvoertuigen op de capaciteit van de weg leggen en 
voor de invloed van het gewicht van de voertuigen op de kosten van aanleg en onderhoud van de wegen”.    
176 Ibid.: nr. 13. 
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hadden de indruk, dat men in het algemeen in ons land mentaal nog niet voldoende rijp is 
voor het bewust aanvaarden van de consequenties van een en ander.”177  
   In zijn antwoord aan de Eerste Kamer beaamt de minister dat de snelle ontwikkeling van het 
verkeer en vervoer een probleem vormt. Hij zegt dat de ernst daarvan nauwelijks onderschat 
kan worden en stelt daarbij, dat de schaalvergroting in het verkeer van invloed is op de 
regelingen betreffende het gebruik van verkeersmiddelen.178 
 
De ruimtelijke ordening als ‘aanjager’ van de problemen met de automobiliteit 
In 1960 krijgt de ruimtelijke ordening een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de 
automobiliteit met het verschijnen van de eerste Nota inzake de ruimtelijke ordening in 
Nederland (nota RO).179 De nota meldt dat er “bijzondere problemen” voor de deur staan op 
het gebied van verkeer en vervoer, met name in de Randstad.180 Door het gemotoriseerd 
verkeer is de actieradius van de mens sterk vergroot: “Het snellere verkeer heeft de afstanden 
doen ineenschrompelen. Het motorverkeer heeft allerlei gebieden opengelegd die vroeger 
buiten beschouwing moesten blijven”, zo beschrijft de nota RO de nieuwe mobiliteit.181 De 
toenemende pendel en forensisme worden onderkend als verschijnselen die in de toekomst 
“grotere vormen zullen gaan aannemen”. 182 Verkorting van de werkweek, de toename van de 
verstedelijking en de industrialisatie worden gezien als oorzaken van een “massale behoefte 
aan recreatie” buiten de steden. Ontwikkelingen in de Verenigde Staten worden hierbij 
gehanteerd als referentiepunt.183  
   De snelle toename van mobiliteit wordt anno 1960 nog als een positieve ontwikkeling 
gezien. Dat is af te leiden uit de opvatting, dat “een evenwichtige spreiding van de 
bestaansbronnen en bevolking niet alleen wenselijk is, maar ook – dankzij de vooruitgang op 
het gebied van verkeer, energie en allerlei moderne voorzieningen – in de lijn van de 
mogelijkheden ligt”.184  
   Deze tekst zal mede zijn ingegeven door de toenmalige gedachten over de te verwachten 
ontwikkeling van het autobezit in Nederland. De nota RO geeft een voorzichtige, behoudende 
inschatting van de groei van het autobezit: “Voor een te overziene periode zou men wellicht 
aan een verhouding van omstreeks 1 auto op 6 inwoners kunnen denken”, luidt de 
voorzichtige prognose.185 De opstellers melden dat voor de groei geen betrouwbare prognose 
te geven is; de explosieve toename van het autobezit in de loop van de jaren ’60 ziet men dan 
ook niet aankomen.  
   Realisatie van verbeteringen van bestaande en aanleg van nieuwe wegen wordt beschouwd 
als “de centrale voorwaarde voor het welslagen van het spreidingsbeleid”. De grote 
problemen die dit spreidingsbeleid in enkele jaren zal creëren, met name de congestie rond de 
grote steden en de files, worden niet voorzien. 
    Opvallend is dat het kabinet beleid wil realiseren door “maatregelen met een positief 
karakter”; “Prohibitief optreden zou de Regering zoveel mogelijk willen vermijden”, aldus de 

                                                 
177 EK zitting 1960-1961, 6100 IXB, nr. 75: 2.  
178 Ibid.: nr.75a: 1, 2. 
179  Op 27 september 1960 biedt de minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid de nota aan de Tweede 
Kamer aan.  De nota is opgesteld n.a.v. een motie van de Tweede Kamer uit 1957, waarin gevraagd wordt om 
meer inzicht in de problemen die aan de orde zijn op  het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. 
De nota heeft geen Kamerstuknummer en wordt in de tekst verder aangeduid als de eerste nota RO. 
180 Ibid.: 31. 
181 Ibid.: 43, 44. 
182 Ibid.: 46. 
183 Ibid.: 76. 
184 Ibid:  54. 
185 Ibid.: 103. 
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nota RO.186 Het kabinet kiest voor een in hoge mate stimulerend beleid. Daarbij wordt het 
decongestiebeleid met “prohibitieve maatregelen” dat in Engeland wordt gevoerd afgewezen; 
het kabinet acht dergelijke maatregelen niet nodig in de ruimtelijke context van Nederland.  
   In lijn met de keuze voor een stimulerend beleid vermeld de nota, dat met het oog op de 
verdere ontwikkeling van Nederland vooral de “uitbouw van het grote wegennet van belang 
is. De voornaamste vraag zal zijn, hoe binnen de grenzen van het financieel mogelijke de 
prioriteiten van deze omvangrijke en kostbare wegenplannen dienen te worden gelegd 
(…).”187 Opvallend is het ontbreken van aandacht voor het openbaar vervoer in de eerste Nota 
inzake de ruimtelijke ordening. Een blinde vlek met grote gevolgen, zoals zal blijken.  
 
Een fundamentele keuze voor de auto  
Met de nota RO kan het jaar 1960 worden gemarkeerd als het moment waarop in Nederland 
de fundamentele keuze wordt gemaakt vóór de auto; een keuze die is gebaseerd op een louter 
positief oordeel over het autoverkeer. Automobiliteit wordt ingezet om werkgelegenheid en 
wonen over Nederland te spreiden. Het is een beleid waarvan de consequenties niet zijn te 
overzien, omdat wetenschappelijke kennis of onderzoek grotendeels (nog) ontbreken.  
   Het gebrek aan kennis over de impact van automobiliteit op de samenleving gaat gepaard 
met een zekere naïviteit. Nadat de nota RO vermeldt dat Nederland in 1959 met een aantal 
van 39,6 personenauto’s per 1000 inwoners “nog een grote achterstand heeft” bij andere 
West-Europese landen, volgt de uitspraak: 
 

“Naar het zich thans laat aanzien, zal in het algemeen niet behoeven te worden  gedacht aan 
extra voorzieningen buiten hetgeen thans geprojecteerd is, resp. reeds wordt overwogen. De 
voornaamste vraag zal zijn, hoe binnen de grenzen van het financieel mogelijke de prioriteiten 
van deze omvangrijke en kostbare wegenplannen dienen te worden gelegd (…).” 188   

 
Het beleid is daarmee samen te vatten als ‘meer automobiliteit bij gelijkblijvende uitgaven’. 
De nota RO geeft daarbij veel ruimte aan de ontwikkeling van de automobiliteit zonder dat er 
een beleid is om die ontwikkeling in goede banen te leiden. 
 
De behoefte aan visie en beleid 
In de loop van de jaren ’60 komt het politiek en parlementair discours over het verkeer- en 
vervoerbeleid tot wasdom; dat gaat gepaard met een voortdurende vraag naar visie en beleid. 
   Bij de behandeling van de begroting 1963 vraagt de Tweede Kamer de minister, “welke 
visie hij voor de toekomst heeft op de ontwikkeling van de verkeersstructuur en de 
infrastructuur van ons land ” en in welke richting die ontwikkeling door de overheid moet 
worden gestuurd. De Kamer is ontstemd over de mededeling van de minister, dat het nog 
tenminste drie jaar zal duren voordat het rapport over de kosten van de weg gereed is.189  
   De minister gaat uitgebreid in op de vraag naar zijn visie. Hij is van mening “dat het 
verkeersbeeld voor de eerstkomende tijd bepaald zal worden door verschijnselen van groei, 
van onderlinge verschuivingen en van technische perfectionering. Aanpassing van de 
infrastructuur is daarbij in vele gevallen nodig”. Hij hanteert daarbij als uitgangspunt “dat tot 
verbetering of aanleg van werken wordt overgegaan, waar het verkeer, zoals dat zich in een 
vrije economische samenleving ontwikkelt, er om vraagt”. De voorwaarde is wel, dat de 
investering economisch gerechtvaardigd moet zijn. De minister vindt het “een zaak van 

                                                 
186 Ibid.: 113. 
187 Ibid.: 117. 
188 Ibid. 117. Het is naïef, omdat de nota ook meldt dat de Nederlandse bevolking kan toegroeien naar 20 miljoen 
inwoners (blz. 131). 
189 TK zitting 1962-1963, 6900 XII, nr. 9: 1, 3. 
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nationaal belang om ook de verdere uitbouw van het net van autowegen met kracht voort te 
zetten”. Hij besluit zijn visie met op te merken dat: 
 

“het overheidsbeleid er op gericht moet zijn de ontplooiing van de verschillende verkeers- en 
vervoerssoorten te bevorderen, mede door in een zo groot mogelijke vrijheid gelegenheid te 
geven tot toepassing van de steeds voortschrijdende technische ontwikkelingen, teneinde 
daardoor op optimale wijze in de vervoersbehoefte te voorzien.” 190 
 

Een jaar later toont de Tweede Kamer opnieuw zijn ongenoegen over het gebrek aan beleid en 
visie in de Memorie van Toelichting (MvT) van de begroting 1964. De Kamer vraagt de 
minister, of door een bredere en op het te voeren beleid gerichte MvT niet een betere publieke 
discussie bevorderd zou worden; de minister is het niet eens met deze kritiek. De Kamer stelt 
ook kritische vragen over het Rijkswegenplan 1958 vanwege de forse toename van het 
autoverkeer.191 De minister beaamt dat het nodig is het Rijkswegenplan te herzien, vanwege 
de “nog snellere toeneming van het verkeer dan een aantal jaren geleden verwacht werd ”.192  
   Het jarenlange aandringen van het parlement om beleid te ontwikkelen voor de 
vraagstukken van de automobiliteit resulteert in eerste instantie in onderzoek. Op 19 maart 
1964 installeert de minister van Verkeer en Waterstaat de Commissie Bevordering Openbaar 
Vervoer Westen des Lands. In zijn installatierede spreekt de minister de verwachting uit dat 
bevordering van het gebruik van het openbaar vervoer zal leiden tot een vermindering van het 
gebruik van de eigen vervoermiddelen, in het bijzonder van de auto. Misschien kunnen 
daardoor de maatregelen en investeringen die noodzakelijk zijn om de sterke groei van het 
autoverkeer op te vangen worden beperkt, aldus de minister.193  
   De Tweede Kamer blijft ontevreden. Bij de behandeling van de begroting 1965 stelt PvdA-
kamerlid Posthumus: “Wij hebben in toenemende mate een sterke behoefte aan een visie van 
de minister op de totale verkeersproblematiek. Het wordt elk jaar bij de behandeling van deze 
vraagstukken duidelijker, dat, wanneer wij dat niet hebben, wij steeds weer achter de 
ontwikkeling aanlopen (...).”194  
   Posthumus stelt de ‘oude’ vraag, of de minister wel beschikt over een adequate ambtelijke 
ondersteuning en wil weten “op welke manier de minister zich nu zal voorzien van een 
apparaat, van een orgaan dat voor hem en met hem denkt en een planning voor de toekomst 
opstelt”.195 Volgens Posthumus hebben de ambtenaren op het departement nauwelijks 
gelegenheid om fundamenteel over de toekomstige ontwikkeling na te denken.  
   Belangrijk is de dialoog van Posthumus met de minister over het (dan nog actuele) 
vraagstuk van de eerlijke concurrentie tussen vervoerwijzen, omdat daarin de overgang van 
‘oude’ naar ‘nieuwe’ beleidvraagstukken helder naar voren komt.  Posthumus stelt:  
 

“Zo is het steeds de Nederlandse these geweest, dat in de grondslag van de bestaande nationale 
vervoerswetgeving er een mededinging moet zijn tussen de vervoerstakken op basis van 
commerciële exploitatie, waarbij de juiste calculatie van de kosten van de weg een essentieel 
punt vormen. (...). Hieraan wordt naar het schijnt bijzonder weinig gedaan. De Nederlandse 

                                                 
190 Ibid., nr. 11: 1, 2. 
191 TK zitting 1963-1964, 7400 XII, nr. 12: 1,15.  Merkwaardig is de verdediging van de minister van de 
summiere MvT als hij stelt “dat de werkzaamheden van dit departement uit de aard der zaak een zeer dynamisch 
karakter dragen, hetwelk zich moeilijk leent voor het vastleggen in een toelichting, die geruime tijd na het 
tijdstip waarop zij werd geschreven nog haar actualiteit zou hebben behouden, weshalve de toelichting zich tot 
de grote lijnen moet beperken”. 
192 Ibid.: nr. 15: 1, 34. 
193 Rapport van de Commissie Bevordering Openbaar Vervoer Westen des Lands, 1972: 10. Het onderzoek blijkt 
overigens een lastige materie. Het eindrapport van de commissie verschijnt pas op 29 februari 1972. 
194 TK zitting 1964-1965, Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. 1e vergadering 4 november 1964: C347. 
195 Ibid. 
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vervoersthese wordt doorkruist, in steeds sterkere mate, door de moeilijkheden die ontstaan 
met betrekking tot het wegenvraagstuk en het vervoersvraagstuk in het algemeen.” 196  

 
De kernvraag voor Posthumus is “in hoeverre men (...) op het ministerie gedacht heeft aan het 
financiële offer dat men enerzijds moet brengen om het openbaar vervoer te bevorderen en 
anderzijds voor het in zeer snel tempo uitbreiden van het wegennet en het aanbrengen van 
voorzieningen in en rond de grote steden”.197  

 
Partijen als de KVP en de ARP zijn nog steeds voorstander van het principe van de “eerlijke” 
of  “zuivere” concurrentie tussen vervoerswijzen; het bevorderen van het openbaar vervoer is 
voor deze partijen nog geen beleidsdoel. De spanning die in de jaren ’60 groeit tussen het 
openbaar vervoer en het particuliere autoverkeer, door de substitutie van het openbaar vervoer 
door met name de auto, noodzaakt echter tot het zoeken naar nieuwe uitgangspunten voor 
nieuw beleid. 
   Overigens mengt de Eerste Kamer zich nadrukkelijk in het discours over verkeer en 
vervoer. Deze Kamer stelt ook de vraag, of het ministerie van Verkeer en Waterstaat en 
Rijkswaterstaat wel voldoende doelmatig zijn georganiseerd en voldoende zijn toegerust voor 
hun taken op het terrein van verkeer en vervoer. In zijn antwoord meldt de minister dat de 
oprichting van een afdeling Economisch Onderzoek een punt van overleg is met het 
ministerie van Binnenlandse Zaken.198   
 
Paradigmawisseling 
Het blijkt voor parlementariërs moeilijk onder ogen te zien, dat de oude verkeerspolitiek geen 
oplossing meer biedt in het tijdperk van massamotorisering. Dat kan worden geïllustreerd met 
de volgende uitspraak van KVP-kamerlid Van den Heuvel, die de voortzetting bepleit van 
beleid dat steunt op het hanteren van het aloude concurrentiebeginsel:  
 

“Immers, het zou naar mijn mening toch niet juist zijn, kunstmatig de vervoersvraag te 
verleggen naar de een of andere bepaalde vervoerstak. Het moet mogelijk zijn, wanneer er 
ergens een problematische situatie ontstaat, die situatie op te lossen door maatregelen, 
waardoor toch andere vervoerstakken niet belemmerd worden in hun natuurlijke expansie.” 199 
 

In het politiek discours tekent zich geleidelijk aan een bewustwording af van de noodzaak van 
een nieuwe kijk op de samenleving en op mobiliteit. Verouderde inzichten blijken niet meer 
te sporen met de actuele problemen van verkeer en vervoer; die problemen vereisen een visie 
en nieuw beleid. Het kernthema van de coördinatie der vervoerstakken uit de jaren ’20 en ’30 
klinkt echter nog door in dit parlementair discours van begin jaren ’60, terwijl nieuwe 
mobiliteitsvraagstukken zich aandienen.  
   Het beeld van een samenleving waarin het openbaar vervoer de dominante vervoerwijze is, 
met daarnaast beperkt gemotoriseerd particulier verkeer, kantelt geleidelijk naar het beeld van 
een samenleving die gekenmerkt wordt door massamotorisering en automobiliteit.  
   In het parlementair discours botst het trouw willen blijven aan oude principes met nieuwe 
vraagstukken, zienswijzen en oplossingen. Ter illustratie daarvan kan een aantal voorbeelden 
worden gegeven uit het discours over het openbaar vervoer bij de behandeling van de 
begroting 1965. Posthumus vraagt om een standpunt van de regering ten aanzien van de rol 
van het openbaar vervoer in de vervoersvraag en de compensatie van de verliezen van het 

                                                 
196 Ibid.: C347, 348. 
197 Ibid.: C348. 
198 TK zitting 1964-1965, 7800 XII, nr. 117: 2. 
199 Ibid.: C351. 
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openbaar vervoer.200 Van de kant van de VVD wordt het standpunt ingenomen “dat het 
spoorwegbedrijf beslist een commercieel bedrijf moet zijn, waar dus ook winst gemaakt 
wordt”.201  
   Staatssecretaris Keijzer zegt in reactie daarop dat “een van de beginselen van de 
Nederlandse vervoerspolitiek” is, dat de spoorwegen dienen te streven naar een rendabele 
exploitatie. Hij voegt daaraan toe, dat hij het niet juist vindt “dat de spoorwegen 
verliesgevende tarieven gingen invoeren om te komen tot vermindering van het 
autovervoer”.202 Daarmee geeft de staatssecretaris antwoord op het voorstel van de PSP voor 
lagere openbaar vervoertarieven in de stedelijke centra, om met parkeervoorzieningen bij 
stations de forens uit de auto te krijgen.203 
   Uit een mededeling van de bewindslieden van Verkeer en Waterstaat aan de Eerste Kamer 
blijkt, dat medio jaren ’60 de stap naar een nieuwe vervoerspolitiek gemaakt wordt. Minister 
en staatssecretaris stellen dat “het wenselijk zou zijn, dat het openbaar vervoer een groter 
aandeel in het totale vervoer verkrijgt dan thans het geval is”. Zij voorzien een probleem met 
het onbelemmerd gebruik van de auto in de grote steden:  
 

“De beschikbare, en zo mogelijk nog te creëren ruimte is schaars en zal derhalve zo efficiënt 
mogelijk dienen te worden benut. De wijze van vervoer welke naar in beslag genomen ruimte 
de meest efficiënte benutting vormt van de beschikbare verkeersruimte verdient daarom te 
worden bevorderd. Het lijdt geen twijfel, dat uit dien hoofde het openbaar vervoer (...) de 
voorkeur verdient boven de particuliere auto. Det geldt met name in de spitsuren (...).” 204 
 

In 1965 geeft de minister van Verkeer en Waterstaat gehoor aan de wens van de Tweede 
Kamer om een begroting met een brede, inhoudelijke toelichting op het beleid te ontvangen; 
de begroting voor 1966 is de eerste begroting van dit ministerie met een beleidstoelichting. 
 
Het prijsmechanisme in beeld 
In november 1965 wordt voor het eerst in de Tweede Kamer het idee van toepassing van het 
prijsmechanisme voor het autogebruik te berde gebracht. PvdA-woordvoerder Schilthuis 
maakt melding van het feit, dat aan kamerleden het artikel uit De Ingenieur over het 
prijsmechanisme in het wegverkeer is toegezonden. Zij zegt daarover:  
 

“Nog afgezien van de problemen met betrekking tot de praktische uitvoerbaarheid van het 
inschakelen van het prijsmechanisme, opdat alleen de meest urgente auto’s van de wegen 
gebruik maken, lijkt mij het ook, dat een dergelijk distributiestelsel via de portemonnaie toch 
wel wat bijzonder onsociale resultaten zal komen, terwijl bovendien een planologisch 
verantwoord wegenbouwprogramma mij daarin moeilijk lijkt onder te brengen.”205  

 
Het idee van het prijsmechanisme krijgt geen parlementaire bijval. Het feit dat een 
prijsmechanisme onderscheidend werkt - doordat het de verschillen in preferenties van 
consumenten blootlegt op basis van financiële draagkracht - is politiek moeilijk te hanteren; 
de naoorlogse democratie is gebouwd op waarden van gelijkheid en rechtvaardigheid. Toch 
markeert deze eerste uitspraak in het parlement over het prijsmechanisme de start van het 
Nederlandse discours over het betalen voor automobiliteit (dat in de delen II t/m VI voor het 
voetlicht zal worden gebracht).  

                                                 
200 Ibid.: C354. 
201 Ibid.: C355. De woordvoerder is Zegering-Hadders. 
202 Ibid.: C356. 
203 Ibid.: C354. De woordvoerder is Lankhorst. 
204 TK zitting 1964-1965, 7800 XII,  nr. 117a.  
205 TK zitting 1965-1966, 18e verg. 30 november 1965: 667. 
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   In korte tijd neemt de aandacht voor het prijsmechanisme een grote vlucht; 
‘prijsmechanisch rijden’ wordt een veel gehoorde uitdrukking. Een kort overzicht illustreert 
die aandacht voor het prijsmechanisme:   
 

� prijsmechanisch rijden wordt in 1965 behandeld in het tijdschrift De Ingenieur; 206 
� het is in 1966 onderwerp van een proefschrift over ‘het interlokale personenautoverkeer 
in Nederland’;207 
� de Stichting Weg wijdt er in 1967 een studiedag aan ( PvdA-kamerlid Van Thijn is daar 
een van de sprekers);208   
� het wetenschappelijk bureau van de VVD  presenteert in 1967 het prijsmechanisch rijden 
in het rapport Ruim Baan;209  
� in de Autokampioen van 11 mei 1968 wordt er een artikel aan gewijd, geschreven door 
een oud-ANWB directeur.210 

 
In deel II komt het tijdperk aan de orde, waarin het idee van toepassing van het 
prijsmechanisme bij automobiliteit een wezenlijk onderdeel gaat vormen van het politiek en 
parlementair discours in Nederland.  
   Dat discours zal in de loop van vier decennia een variëteit aan ideeën opleveren voor een 
prijsmechanisme dat het autogebruik zou kunnen beïnvloeden. Deze variëteit is weergegeven 
in schema 3, op de volgende pagina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
206 P. Breedveld e.a.,’Beter weggebruik door beter prijsbeleid’. De Ingenieur, nr.45, november 1965. 
207 J.W.H. Geerlings, ‘Het interlokale personenautoverkeer in Nederland’, 1966. 
208 De Stichting Weg is in de jaren ’60 opgericht als belangenbehartiger voor de aanleg van weginfrastructuur. 
Ook hierin is de ANWB partij. De eerste voorzitter is voormalig staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat 
Keyzer. 
209 “Ruim Baan. Meer wegen en doelmatiger weggebruik door prijsmechanisch rijden en parkeren”, Prof.mr. 
B.M. Telderstichting, 1968.  VVD-woordvoerder De Koning noemt het rapport op 31 oktober 1967 in de 
vergadering van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer (zitting 1967-1968) 
L14). 
210 Autokampioen, 11 mei 1968, 60e jrg. nr. 19, blz. 1244 e.v. 
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Schema 3.  Opties voor het toepassen van het prijsmechanisme bij automobiliteit 211                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
211 Ter toelichting dient het volgende: a. wat betreft de mogelijke doelen zijn er ook achterliggende doelen te 
onderscheiden. Zo kan het beperken van investeringen in infrastructuur reden zijn om de groei van automobiliteit 
te willen beperken of de milieuvervuiling tegen te gaan; b. wat betreft de verschillende varianten kunnen de 
tarieven mede worden gebaseerd op een berekening en ‘internalisering’ van de maatschappelijke kosten van het 
autogebruik. 

Mogelijke doelen: 
� financiering aanleg van infrastructuur 
� ‘verdelen’ schaarse capaciteit van de weg 
� omvang automobiliteit reguleren of beperken 
� ‘eerlijk’ betalen voor automobiliteit 
� ‘vergroenen’ van het wagenpark

betalen voor het gebruik van de weg,  met de  
volgende opties: 

1. betalen naar de mate van 
gebruik van de weg op basis 
van de gereden afstand  
(de kilometerheffing); 
met 2 opties: 
 

2. betalen naar de mate 
van brandstofgebruik, 
via de accijns  
(de zogenaamde 
“variabilisatie van 
autokosten") 

3. betalen voor toegang 
tot een weg of een 
bepaald territoir (tol-
heffing of rekeningrijden) 
eventueel afhankelijk van 
tijdstip (spitsvignet) 

1 a. betalen met 
een vast tarief  
(de ‘platte’ 
kilometer-
heffing) 

1 b. betalen met een  
gedifferentieerd 
tarief naar tijdstip, 
plaats en milieu-
kenmerken van de 
auto (o.a. gediff. 
kilometerheffing) 

Belangrijke gestelde 
voorwaarden: 
� eerst bewegen, dan 
  beprijzen (m.n. CDA) 
� eerst voldoende 
  alternatieven (o.a. 
  goed openbaar  
  vervoer; (VVD, CDA 
  e.a.) want de 
  automobilist moet  
  kunnen kiezen 
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Box 2.3  De Troonrede van 1965 
De problematiek van de verkeerscongestie komt zelfs in de Troonrede aan de orde. De Koningin 
spreekt in haar Troonrede van 21 september 1965 over de verkeersonveiligheid die krachtig moet 
worden bestreden en over de problemen die het verkeer in en nabij de steden oproept. De regering 
“tracht spoedig oplossingen te vinden. Zij zal vooral nagaan welke bijdrage het openbaar vervoer 
daarbij kan leveren”, zo luidt de Troonrede.212  
   In retrospectief een welhaast tijdloze uitspraak. In ieder geval staat medio 1965 de problematiek van 
de toenemende automobiliteit hoog op de agenda en zal daar nooit meer van verdwijnen. 
 
De problematiek van het verkeer in en rond de steden die in de jaren ’60 het verkeer- en vervoerdebat 
in Nederland gaat domineren is een probleem van alle tijden. Het doet zich al in de Oudheid voor. Zo 
kent Rome, ten tijde van het Romeinse Rijk, al een ‘fileproblematiek’ vanwege de verkeersdrukte.213 
 
Conclusie 
Het discours in de politiek en in het parlement in de periode 1945-1965 laat zien, dat  pas in 
de jaren ‘60 een ontwikkeling naar een nieuw verkeer- en vervoerbeleid ontstaat waarin de 
automobiliteit een belangrijk thema vormt. Het nieuwe beleid is in eerste instantie volgend, in 
de geest van de eerste nota over de ruimtelijke ordening. Aanleg van nieuwe en verbetering 
van bestaande infrastructuur staat voorop. Met de explosieve toename214 van het particuliere 
autobezit en autogebruik tussen 1960 en 1970 (van 522.000 naar 2,405 miljoen 
personenauto’s215) wordt de politiek zich snel bewust van de gevolgen van 
massamotorisering. Er ontstaat een nieuw discours rond de auto.  
   Opvallend in het politiek discours is de gedachte over de mogelijke betekenis van het 
openbaar vervoer voor de beperking van het autoverkeer en de veronderstelling dat het 
openbaar vervoer en het particulier autoverkeer communicerende vaten zijn. Nog niet wordt 
onderkend dat de massamotorisering een kracht is met een geheel nieuwe logica: die van de 
democratisering van mobiliteit, waarbij mobiliteit een consumptieve besteding wordt.  
   Landelijke politici zijn er aan het begin van de jaren ’60 nog niet aan toe, om de 
toenemende problemen met de groei van de automobiliteit onder ogen te zien. Die houding 
heeft wellicht iets te maken met de gedachte dat er vanzelf een rem ontstaat op het aantal 
auto’s en het autogebruik. Bakker wijst hierop in een artikel in het tijdschrift ESB in 1964:  
 

“Door sommigen wordt wel de mening verkondigd dat het probleem zichzelf t.z.t. oplost. ‘De 
auto vermoordt de auto’, zeggen zij. (...) Inderdaad kan er een situatie ontstaan waarin de 
verkeersopstoppingen en de parkeermoeilijkheden dermate groot worden dat een aantal 
automobilisten erover gaat denken voortaan de auto thuis te laten. Dat zij zulks ook zullen 
gaan doen is niet waarschijnlijk, omdat het alternatief – het openbaar vervoer – dan even 
slecht is en in ieder geval minder comfortabel.”216  
 

Bakker heeft overigens de indruk, dat de overheid de mening is toegedaan zo min mogelijk in 
te grijpen in de consumptievrijheid van de burgers op het gebied van het verkeer. Dat blijkt in 
retrospectief een juiste indruk te zijn.  
 
De doorwerking van de nieuwe, economische inzichten over prijsbeleid in het politiek 
discours is nog beperkt. In november 1964 komt het vraagstuk van ‘de kosten van de weg’ 

                                                 
212 Deze tekst is overgenomen uit de publicatie: “Leden van de Staten Generaal. Nederland onder Juliana. De 
Troonredes met commentaar van Jan Blokker”, 1981: 108. 
213 Van Tilburg, 2005.  
214 Het woord ‘verkeersexplosie’ treedt binnen in het in het politieke discours in de jaren ’60. 
215 Bron: Stichting BOVAG-RAI, “Mobiliteit in cijfers. Auto’s 2010/2011”. 
216 Waarheen met ons stedelijk verkeer?, ESB, 29-7-1964: 677. 
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nadrukkelijk aan de orde bij de behandeling van de begroting 1965 van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat. Dan blijkt dat de minister een eerste prioriteit legt bij het versterken 
van kennis op het gebied van verkeer en vervoer.217 De minister initieert onderzoek dat jaren 
in beslag zal nemen en pas het volgende decennium een afronding krijgt. 
   Anno 1965 is Nederland in de ban van de auto. De lonen stijgen fors en de autoverkopen 
zijn ‘booming’, maar de infrastructuur is bij lange na niet berekend op die ongekende 
toename van automobiliteit. De minister van Verkeer en Waterstaat spreekt in de Memorie 
van Toelichting bij het wetsontwerp tot instelling van een Rijkswegenfonds over de 
problemen die zijn ontstaan “door de onvoorzien snelle toeneming van het motorisch 
verkeer”. Maar wat is sinds 1896 onvoorzien te noemen? Feit is dat de minister meldt dat het 
noodzakelijk is evenwicht te brengen tussen de verkeersintensiteit en de 
verkeersvoorzieningen, zowel binnen de steden als daarbuiten. De uitvoering van het 
Rijkswegenplan heeft door geldgebrek achterstand opgelopen; het Rijkswegenfonds moet de 
vernieuwing en uitbreiding van het rijkswegennet mogelijk maken.218  
 
 
2.6  Balans van de jaren 1895-1965: een nabeschouwing        
 
Van de geschiedenis van de ontwikkeling naar automobiliteit tot 1965 kan de volgende 
chronologische ‘balans’ worden opgemaakt:  
 

� al ver vóór de komst van de auto is een (internationaal) discours gaande over de juridisch 
en economisch gerechtvaardigde vorm van betalen voor het gebruik van de weg; 
� Nederland is, in vergelijking met andere landen, traag in het regelen van zaken rond de 
auto. Er is verzuchting en verbazing over deze traagheid219;  
� er is door de opkomst van de auto – in de vorm van autobus en vrachtauto – in de jaren 
’20 een strijd ontstaan tussen spoor en auto, een strijd tussen star en flexibel.220 Het 
centrale vraagstuk voor de overheid is dan het bevorderen van eerlijke concurrentie (of 
“coördinatie”) tussen de vervoerstakken waarbij de aandacht is gericht op het betalen voor 
de “eigen” infrastructuur;  
� de keuze die in 1926 in de Wegenbelastingwet 221 wordt gemaakt om belasting te heffen 
op basis van het gewicht van de auto is in essentie tot vandaag de dag ongewijzigd;  
� al spoedig na de ‘start’ van de massamotorisering (in 1957) zijn er in Nederland 
onderbouwde en uitgewerkte ideeën voor het hanteren van prijzen voor het autoverkeer; 
� in Nederland zijn wetenschappers, met name economen, zich gaan richten op de 
maatschappelijke problematiek van het autoverkeer. De welvaartseconomie biedt 
mogelijkheden voor een oplossing door het ‘prijsmechanisch’ afstemmen van vraag en 
aanbod op het gebied van wegcapaciteit en het zichtbaar maken van de preferenties van 
automobilisten; 
� in het beginstadium van de massamotorisering in Nederland lijkt invoering van een 
prijsmechanisme in praktische zin haalbaar te zijn geweest, gelet op het aantal 
personenauto’s dat pas in 1960 het half miljoen is gepasseerd; 

                                                 
217 De minister komt hiermee tegemoet aan vragen vanuit de Tweede Kamer over het gebrek aan visie en twijfels 
over de kennis bij het departement t.a.v. de verkeer- en vervoersproblematiek. 
218 TK zitting 1964-1965, 7813, nr.3: 4. 
219 Overigens is hierop een belangrijke uitzondering te noemen en dat is het Rijkswegenplan. Dit plan is een 
kenmerk van vooruitstrevendheid, dat Nederland in de jaren ’20 van de vorige eeuw met Duitsland en Italië  in 
de voorhoede plaatst van Europees autobeleid  volgens Buiter (1995), maar een plan is nog geen wegennet. 
220 Deze strijd zal zich decennia later opnieuw afspelen cq. voortzetten in de strijd tussen het particulier en het 
openbaar vervoer. 
221 In de jaren ’30 is de naam gewijzigd in Motorrijtuigenbelastingwet. Zie paragraaf 2.2. 
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� regering en parlement zijn lange tijd – tot in de jaren ’60 – blijven varen op het oude 
kompas van een vooroorlogs verkeer- en vervoerbeleid: de vooroorlogse problematiek van 
de “coördinatie der vervoerstakken” en de problematiek van de aan het wegverkeer toe te 
rekenen kosten van de infrastructuur bepalen lange tijd het discours.222 Dat is deels te 
verklaren vanuit de oude generatie politici die in de jaren ’50 geconfronteerd wordt met de 
aanstormende automobiliteit. Het doorzien van de impact van deze ‘technologische’ 
ontwikkeling in de mobiliteit is een probleem op zich. Pas laat is de problematiek van het 
snel groeiende personenautobezit en autogebruik onderkend; 
� als de massamotorisering van de grond komt is er amper kennis en kunde bij de 
rijksoverheid (het ministerie van Verkeer en Waterstaat en Rijkswaterstaat) om een beleid 
gestalte te geven. Een visie van de regering op de gewenste maatschappelijke ontwikkeling 
rond het autoverkeer ontbreekt223; 
� na enkele decennia van belastingmaatregelen ten aanzien van individuele mobiliteit 
(rijwielen, motorfietsen en auto’s) is sprake van een toegenomen wantrouwen in de 
samenleving ten aanzien van het beleid van de overheid. Dat wantrouwen heeft zijn 
oorsprong in de beginjaren van de individuele (auto)mobiliteit.224 Het bewerkstelligen van 
draagvlak voor een geheel nieuwe manier van betalen voor automobiliteit zal naar alle 
waarschijnlijkheid al in de jaren ’60 niet makkelijk zijn geweest; 
� begin jaren’60 vindt een kentering plaats in het parlementair discours over de 
automobiliteit. Met name de verdubbeling van het aantal auto’s binnen vier jaar tijd - van 
een half miljoen in 1960 naar een miljoen in 1964 - heeft indruk gemaakt. De politiek voelt 
zich overrompeld door de opmars van de auto en is gedwongen stelling te nemen ten 
aanzien van de nieuwe vraagstukken die zich presenteren. De politieke zorgen over het 
beperkte weggennet en de verkeersonveiligheid wegen begin jaren ’60 zo zwaar, dat de 
uitbreiding en verbetering van het wegennet voorop staat.  

.  
Wat er in deze lange voorgeschiedenis uitspringt is dat er tot ver in de jaren ’60 een politieke 
stroming in Nederland is die denkt dat het met het particuliere autobezit zo’n vaart niet zal 
lopen. Daarmee is wellicht een historische kans op beheersing van automobiliteit aan de 
politieke waarneming ontsnapt. In 1979 stelt Bak in een analyse van ruimtelijke mobiliteit en 
beleid:  
 

“Decennialang heeft men geweigerd te geloven dat een massamotorisatie, zoals in de 
Verenigde Staten, zich ook in Nederland kon voltrekken. De prognoses voor het toekomstig 
autobezit waren dan ook bezijden de werkelijke aanwas. Toen, speciaal in de jaren ’60, 
duidelijk werd dat Nederland wél het Amerikaanse voorbeeld ging volgen, was het optimale 
beïnvloedingsmoment reeds gepasseerd.” 225 

 
Het is een constatering die wordt onderschreven door Jones in zijn analyse van de rationaliteit 
in het politieke proces van beleidsvorming: 

                                                 
222 Zo wordt aan de minister bij de schriftelijke behandeling van de begroting van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat voor 1961 de vraag gesteld, of hij van mening is “dat de gezondmaking der verhoudingen tussen de 
vervoerstakken voldoende behartigd is, wanneer de gezonde structuur binnen elk der vervoerstakken op 
bevredigende wijze geregeld is”. Het antwoord van de minister is bevestigend. Zitting 1960-1961, 6100 IX B, nr. 
19: 2. 
223 Dat is overigens een internationaal verschijnsel. Zie Tengström, 1993. 
224 Hierbij dient nog te  worden gewezen op het feit, dat de overheid door haar fiscale beleid heeft bijgedragen 
aan de trage verbreiding van de auto in Nederland. Zie Van der Vinne, 2006. 
225 L. Bak in: Het stuur uit handen? Redactie. P. Nijkamp en P. Rietveld, 1979, blz.36. Reeds in haar jaarverslag 
1955 signaleert de ANWB over de groei de verkeersintensiteit, dat de prognoses van Rijkswaterstaat 
vermoedelijk te laag zullen zijn. (Zoals opgenomen in: Autokampioen 21 juli 1956, 48e jrg., nr. 2378, blz.1295. 
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“Public problems are hard problems: by the time government gets around to examining them, 
the easy solutions have all been used up. A hard problem is one that has lots of underlying 
attributes, such that any attempt to address one attribute invariably affects others. So it is 
difficult to achieve consensus on the nature of the problem and on the effectiveness of 
proposed solutions since different solutions (...) address different problem-space attributes.” 226 

 
De overheid onderkent dus medio jaren ’60 dat het onontkoombaar is de auto(mobiliteit) 
serieus te nemen, er is geen ontkomen aan. Nederland wordt een autoland met alle problemen 
van dien. Waar komt die ontwikkeling uit voort? Welke maatschappelijke processen spelen 
daarin een rol? Daarover gaat het volgende hoofdstuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
226 Jones, 2001: 76. 
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3  
 
 
Theoretische reflectie op automobiliteit: 
institutionalisering, schaarste en het prijsmechanisme 
 
 
“The car’s significance is that it reconfigures civil society involving distinct ways of dwelling, 
traveling and socialising in, and through, an automobilised time-space.” 
 
Urry 1 
 
 
“Als zo’n institutie als autovervoer er eenmaal is (met alles erop en eraan: wegen, benzinestations, 
rijscholen, ambulances, reisbureaus, verkeersregels enz.) wordt iedereen geweldig ontlast omdat de 
verplaatsing nu beter gaat. En niemand hoeft ook meer het wiel opnieuw uit te vinden.” 
 
Van de Braak 2 
 
 
3.1 Inleiding 
 
Voor het verkrijgen van inzicht in de maatschappelijke betekenis van de auto en van 
automobiliteit – en in de ‘mechanismen’ die daarbij aan de orde zijn – staan ontelbare 
wetenschappelijke publicaties ter beschikking, van een groot aantal disciplines. Wereldwijd 
hebben filosofen, historici, economen, sociologen, psychologen, politicologen en 
bestuurskundigen gewerkt aan het doorgronden van het fenomeen van ‘de auto’.3 In 
Nederland (en het Nederlands taalgebied) is de wetenschappelijke aandacht opvallend minder 
breed en pas laat op gang gekomen. Het is bijzonder, dat juist op het punt van het betalen voor 
mobiliteit reeds in 1966 een proefschrift verschijnt van Geerlings. Het is ongetwijfeld één van 
de allereerste Nederlandse wetenschappelijke publicaties over automobiliteit in het algemeen 
en over het idee van het prijsmechanisme in het bijzonder.  
   Pas in de jaren ’90 van de vorige eeuw komt in Nederland een (kortstondige) stroom van 
publicaties op gang, die de geschiedenis en de maatschappelijke rol en betekenis van de auto 
tot onderwerp hebben. Het betreft de geschiedschrijving van Mom cs., de sociologische 
analyse van Van de Braak en de filosofische analyse van Achterhuis.4 Ook op het gebied van 
de psychologie is er veel gepubliceerd. Hier kan met name de vakgroep Sociale Psychologie 
van de Rijksuniversiteit Groningen worden genoemd. Deze is gedurende vele jaren in de rol 
van adviseur betrokken bij de beleidsontwikkeling van de rijksoverheid; met name Vlek en 
Steg hebben veel publicaties op hun naam staan.  
   Het zijn vooral economen die de afgelopen twee decennia het wetenschappelijk discours 

                                                 
1 Urry, 2000: 59. 
2 Van de Braak, 1995: 179, 180. 
3 Zie de literatuurlijst voor een selectie van deze publicaties. Overigens valt op, dat vanuit de rechtswetenschap 
weinig aandacht is voor het thema automobiliteit. 
4 Achterhuis, 1988 en 1998; Van de Braak, 1991, 1995 en 1996; Mom (e.a.) 1997 en 2008. 
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over automobiliteit hebben gedomineerd met het onderzoek naar roadpricing.5 Met name kan 
een ‘Amsterdamse School’ worden onderscheiden, die gezicht heeft gekregen met de 
economen Rietveld en Verhoef.6 Tot slot dient te worden vermeld, dat het vakgebied van 
verkeerskunde en mobiliteitsmanagement heeft bijgedragen aan het wetenschappelijk discours 
over (het reguleren van)  automobiliteit. Van Wee en Immers zijn deskundigen die hier 
genoemd moeten worden.  
   Deze beknopte impressie leidt tot de vraag, of de relatief beperkte wetenschappelijke 
aandacht in de periode 1960-1990 voor de auto en voor automobiliteit in Nederland misschien 
onderdeel is van, en heeft bijgedragen aan, een mogelijke ‘blinde vlek’ in het politiek en 
maatschappelijk discours over de auto. Wellicht is er een verband met de trage wijze waarop 
het openbaar bestuur in de jaren ’50 en ’60 de problemen, die inherent verbonden zijn met 
massaal gebruik van de particuliere auto, onder ogen heeft willen zien. Deze blinde vlek is 
herkenbaar in het decennialang blijven denken, dat automobiliteit met praktische maatregelen 
te reguleren en te beheersen is; dat de automobilist zich van het autogebruik laat afhouden 
door accijnsverhogingen, parkeertarieven en reclamespotjes van Postbus 51. Aan het eind van 
de jaren ’90 zal dat tij overigens keren. 
 
De betekenis die de auto de afgelopen eeuw in het dagelijks leven heeft gekregen, is een 
belangrijke factor bij de politieke weging van het idee om het prijsmechanisme toe te passen 
bij automobiliteit. In dit hoofdstuk zal worden verkend op welke wijze de auto ‘doorwerkt’ in 
de samenleving. Vanuit een drietal invalshoeken vindt die verkenning plaats.  
   De eerste invalshoek is het probleem dat schaarste heet. Het nationale ‘wagenpark’ neemt 
veel ruimte in. Als bijna iedere volwassene over een auto beschikt overtreft ‘de vraag’ naar 
wegcapaciteit (en parkeerruimte) op vele momenten van dag en week de beschikbare 
capaciteit. Tot op heden is deze inherente problematiek van massaal individueel autogebruik 
niet opgelost (en is ook niet oplosbaar).  
   De tweede invalshoek is de maatschappelijke werking van automobiliteit, ofwel 
institutionalisering en disciplinering. De auto is alledaags en vanzelfsprekend geworden. Dat 
leidt tot een soort dwang tot autogebruik die zich niet zomaar laat beheersen met ‘beleid’. 
   De derde invalshoek is die van de definiëring van de kosten van infrastructuur. Het is een 
eeuwenoud vraagstuk, dat reeds vanuit een economisch-historisch perspectief aan de orde is 
geweest. Hier gaat het om de politieke definiëring van die kosten. Op grond van welk 
uitgangspunt moet worden betaald voor het gebruik van de weg? Moet de weg worden 
beschouwd als een collectief goed of als een ‘product’ of ‘dienst’, zoals in de vrije markt? 
Nederlandse automobilisten kunnen nu het idee hebben dat de weg ‘gratis’ is; de overheid 
heeft altijd zorg gedragen voor de beschikbaarheid van infrastructuur. Sinds 1931 heeft 
Nederland een fiscaal stelsel voor het bezit en gebruik van de auto dat in de kern ongewijzigd 
is. Wat betekent dan een eventueel  prijskaartje voor het weggebruik, als we zo afhankelijk 
zijn geworden van de auto? Een ander prijskaartje is in feite een vorm van institutionele 
verandering, een verandering in het instituut automobiliteit. 
   Tot slot een opmerking over de relatie – of band – die de mens heeft met de auto. Die band 
zal in dit hoofdstuk primair vanuit een maatschappelijke, sociologische en filosofische 
invalshoek worden behandeld. Wat ‘ontbreekt' is dus de psychologische en sociaal-
psychologische invalshoek. Dat deze van grote invloed is op het fenomeen automobiliteit 
blijkt onder meer uit de marketing en reclame voor auto’s. “De rationele benadering die de 
overheid kiest, staat in schril contrast met de op emoties gerichte aanpak van de 
reclamewereld”, stellen de sociaal-psychologen Tertoolen en Vlek in 1999. Zij geven aan, dat 
                                                 
5 Hier wordt de schrijfwijze gebruikt van het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal. 
6 Verhoef en Rietveld hebben regelmatig in de media gepleit voor ‘beprijzing’. Zie daarvoor de delen III, IV en 
V. Zie ook de publicaties van Verhoef: 1996, 2003. 
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wetenschappelijke ondersteuning is gevonden voor het belang van emotionele aspecten bij (de 
waardering van) het autogebruik. Tertoolen en Vlek doen de beleidsaanbeveling, de 
emotionele drijfveren nader te analyseren alvorens bepaalde beleidsmaatregelen inzake het 
autogebruik in te voeren.7  
   Vanaf het eind van de jaren ’90 is in Nederland veel onderzoek verricht naar onder meer die 
emotionele aspecten van het autogebruik.8 De ‘voorsprong’ die de auto-industrie op de 
overheid heeft bij het bespelen van de emotie van de mens ten aanzien van de auto lijkt echter 
niet in te halen. In 2010 bedroeg het mediabudget van de autosector in Nederland in totaal 
310 miljoen euro. Per verkochte auto is dat een gemiddeld bedrag van 643 euro.9  
   De psychologische aspecten van de auto zijn een boeiend veld van onderzoek, met name 
wat betreft de effecten die de autoreclame heeft voor het overheidsbeleid. Maar voor het 
onderzoek naar het politiek discours over het prijsmechanisme en automobiliteit is deze 
invalshoek niet van grote betekenis. 
 
 
3.2  Het maatschappelijk probleem van automobiliteit: keurslijf én schaarste 
 
Zienswijzen en inzichten van filosofen zijn een vruchtbare bron voor het inschatten van de 
betekenis van de auto. Zij overstijgen het alledaagse en hun kijk op de materie kan worden 
gebruikt om de denkpatronen die (mede) dankzij de auto zijn ontstaan te onderkennen. Dat 
biedt kansen om greep te krijgen op het fenomeen van de auto en de mobiliteit die deze 
teweegbrengt. Hierbij leg ik mij wel enige beperking op. Filosofische betogen over de auto 
zijn vaak verbonden met andere, fundamentele zaken die van grote invloed zijn op de 
ontwikkeling van de menselijke beschaving.  
   Denk bijvoorbeeld aan de introductie van de klok. Die heeft het leven van alle dag 
gestructureerd en heeft geleid tot een ‘dictatuur’ van tijd in ons leven. In de 21e eeuw is de 
maatstaf ‘tijd’ belangrijker dan ooit. Het motto van de Nota Mobiliteit die de Tweede Kamer 
in 2005 heeft aanvaard, is: “naar een betrouwbare en voorspelbare bereikbaarheid”. Het gaat 
daarbij vooral om het realiseren van  betrouwbare reistijd. Informatieborden boven snelwegen 
geven dan ook de (resterende) reistijd aan in minuten en niet een (nog af te leggen) afstand in 
kilometers.  
   Een ander voorbeeld is de mechanisatie van het bestaan. Voor bijna alles zijn er machines 
en apparaten beschikbaar en er komen steeds nieuwe bij. De introductie van de huisrobot is 
niet ver meer. De auto is één van die machines. De mens wordt een fascinatie, zelfs een 
obsessie voor de machine en de kracht daarvan toegedicht, die hem als het ware tot slaaf 
maakt van zijn eigen uitvinding.10  
   Tot slot kan de voortdurende ‘versnelling’ van het leven worden genoemd. Door de 
beschikbaarheid van alle techniek – auto, vliegtuig, internet, mobiele telefonie – gaat het 
leven steeds sneller. Wachttijden worden veelal niet meer geaccepteerd, het moet nú (in 
realtime) gebeuren, omdat men het steeds meer gewoon vindt dat het kan óf omdat men vindt 
dat het ‘moet kunnen’. Daarom is de onvoorspelbare file zo vervelend: automobilisten hebben 
er moeite mee onverwacht in een rij te moeten staan. Het is aan de andere kant weer niet zó 

                                                 
7 Gerard Tertoolen en Linda Steg, “Psychologische motieven voor autogebruik. Wie zegt dat liefde niet te koop 
is?”, Verkeerskunde, januari 1999. 
8 Twee voorbeelden zijn: Linda Steg e.a., “Maatschappelijke en individuele determinanten van autogebruik”, 
1997 (SCP-publicatie); Linda Steg e.a., “Diepere drijfveren van het autogebruik in de spits”, 2000 (publicatie 
van Rijkswaterstaat; Adviesdienst Verkeer en Vervoer). 
9 Bron: De website van het vakblad Automobielmanagement: www.automobielmanagement.nl. In 2011 zal dat 
bedrag worden overtroffen. 
10 Zie bijvoorbeeld over de obsessie van de mens met technologie in: Van de Braak, 1995. 
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erg dat files door de particuliere automobilist als groot probleem worden ervaren, zo wijst 
onderzoek uit.11 
 
De auto als factor in het civilisatieproces 
De auto heeft zich meester gemaakt van ‘ons’ verplaatsingsgedrag.12 Het voertuig maakt 
onderdeel uit van een voortschrijdend civilisatieproces, een proces waarin momenteel 
beweging en mobiliteit centraal staan. Sloterdijk noemt dit kinetiek en geeft een kritische 
analyse van het politieke karakter van deze ontwikkeling. De file (en vooral de extreem lange 
vakantiefile zoals in Zuid-Duitsland en op de Route du Soleil)  is voor Sloterdijk de metafoor 
voor een moderne tijd die op de klippen loopt.13  
   Wereldwijd is een politiek proces aan de slag met het creëren van voorwaarden ten behoeve 
van beweging en mobiliteit. Wil je mee in de ‘vaart der volkeren’, dan moet je bereikbaar zijn 
met de modernste en snelste vormen van mobiliteit. Of het nu gaat om mensen, goederen of 
informatie. Het is de onontkoombaarheid van het mobiel en bereikbaar moeten zijn, dat is 
geworden tot een keurslijf waarbinnen ook de Nederlandse samenleving is gevangen. Dat 
keurslijf geldt ook voor automobiliteit. Al is de auto een zeer individueel en flexibel 
vervoermiddel, het collectieve gebruik creëert vele beperkingen. Die tegengestelde 
kenmerken van automobiliteit zijn een structurele bron van politiek discours.  
   Hoe kan een ‘hard’ verschijnsel als de dagelijkse files worden opgelost met een ‘zachte’ 
maatregel als een prijsmechanisme dat zinspeelt op een ander gedrag van de automobilist? In 
een tijdperk van voortdurende versnelling lijkt elke maatregel die het individu in zijn gedrag 
‘afremt’ ongewenst en zonder draagvlak. Het pleidooi van minister De Boer in de jaren ‘90 
voor ‘onthaasting’ is in volstrekt onvruchtbare bodem gevallen.14 En een in de jaren ’90 veel 
uitgezonden Postbus 51-reclamespotje met als boodschap “de auto kan best een dagje zonder 
u” heeft elk effect gemist.15 De maatschappij beweegt zich voort in een continue versnelling; 
het aantrekken van een politieke handrem werkt niet. Pleidooien om de ‘hypermobiliteit’ in 
onze samenleving een halt toe te roepen vinden totaal geen gehoor (maar dat is niet alleen een 
verschijnsel van deze tijd).16  
   Elke nieuwe generatie blijkt zich in de afgelopen eeuwen, zonder veel problemen, aan de 
algemene versnelling van het leven aan te kunnen passen, aldus Achterhuis.17 Die aanpassing 
lijkt een wetmatigheid te zijn die niet onderschat moet worden. Wat voor de oudere generaties 
een probleem is (want het veranderen van bepaalde gewoonten – dus ‘afleren’ – is vaak 
moeilijker dan iets nieuws aanleren), is voor de jongeren geen punt. Die pikken het als het 
ware vanzelf op; het gevolg is dat sommige ontwikkelingen wél problematisch zijn voor de 
oudere generaties, maar niet voor jongeren. Een voorbeeld is de houding ten aanzien van 
privacy. Voor de jongere generaties is dat amper een belangrijk onderwerp, gelet op het feit 

                                                 
11 Zoals mobiliteitsexpert Lucas Harms aangeeft in een interview met Trouw op 1 september 2008. Uit 
onderzoek blijkt dat forensen berusten in hun lot en zelfs voordelen zien van de file, onder meer dat het een van 
de weinige rustpunten is op een dag, aldus Harms. 
12 Een uitgebreid beeld van deze ontwikkeling wordt door Harms gegeven in zijn proefschrift over de leefsituatie 
ven de mobiliteit van Nederlanders. Harms, 2008. 
13 Sloterdijk spreekt over het “moderne activum” dat overgaat in het “postmoderne passivum”. Sloterdijk, 
1991:38, 39. 
14 Over het thema is wel gepubliceerd. Zie bijvoorbeeld het boek over onthaasting van Geldof, 2001. 
15 Bureau Goudappel Coffeng BV heeft in 1993 onderzoek gedaan naar de effecten van deze campagne, in 
opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De kern van de conclusie van het onderzoek  luidt: “Er 
lijken geen of geringe effecten te zijn opgetreden…”. 
16 Een pleitbezorger voor het bestrijden van hypermobiliteit is de Brit John Adams. Hij heeft ook in Nederland 
zijn visie gepresenteerd en in de media aandacht gekregen. Zie bijvoorbeeld zijn artikel “Hypermobility: too 
much of a good thing?”, 2001, dat is gepubliceerd op de website: www.rsa.org.uk  
17 Achterhuis, 2002: 7. 
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dat op websites als Facebook en Hyves vele persoonlijke zaken met grote aantallen personen 
worden gedeeld.  
 
De band tussen mens en auto 
Is de maatschappij gevangen in een proces van versnelde beweging, de mens is gevangen in 
een (volgens sommige filosofen) met religie te vergelijken band met zijn auto. De Franse 
filosoof Barthes vergelijkt de auto met de gotische kathedraal, in die zin dat beide een 
symbool zijn van een dieperliggende cultuur. Aan deze verafgode objecten ligt een cultureel 
plan, een culturele ambitie ten grondslag.18 Net zo min als een gotische kathedraal voor de 
gelovigen een simpele schuilplaats is tegen wind en regen, is de auto alleen maar een 
vervoermiddel.19 Een andere kijk op de relatie mens-auto is die van de symbiose of de 
versmelting. In zijn filosofische beschouwing over door de mens gecreëerde species geeft de 
econoom Boulding een bijzondere metafoor: “Als een buitenaards wezen deze planeet zou 
observeren, zou hij best kunnen rapporteren dat het evolutieproces een species had 
voortgebracht van grote vierwielige torren met zachte hersenen die eruit gehaald kunnen 
worden”.20  
 
Dit beeld ligt in de lijn van de aanduiding die Urry gebruikt. Hij spreekt over “the hybrid car 
driver” en duidt de auto aan als “a mobile semi-privatised capsule”.21 Boulding gaat zover om 
auto’s te beschouwen als een voorbeeld van door de mens gecreëerde sociale species. Het 
proces waarmee sociale species elkaar opvolgen (denk aan de auto die paard en koets heeft 
vervangen) lijkt volgens Boulding in vele opzichten op het biologische evolutieproces. Waar 
het gen het biologisch evolutieproces voortbrengt, is het idee in de menselijke geest de factor 
die een auto (of een gebouw, of de vrije markt met idee van het prijsmechanisme) 
voortbrengt.22  
   De socioloog Van de Braak heeft de band tussen mens en auto willen vatten door de auto te 
beschouwen als een lustobject en een wild dier: 
 

“De parallel tussen de symbiotische relatie die onze voorouders met dieren hadden en die wij 
met auto’s hebben, is onontkoombaar. De automobilist die een mascotte aan zijn 
achteruitkijkspiegel hangt, doet eigenlijk hetzelfde als de boer die zijn koeien van oudsher 
beschermt tegen kwade geesten door ze een bel om te binden.” 23  
 

In 1991 stelde Van de Braak, dat in de psychologie en de sociologie een blinde vlek bestaat 
voor dingen. Hij geeft aan waar dat toe leidt:  
 

“Het gevolg is dat men niet doordringt tot de kern van het autorijden. Dat heeft ook 
consequenties voor de beleidspraktijk. Wie geen zicht op de integratie van mens en ding heeft, 
krijgt ook geen greep op het proces van beschaving. Beschaving betekent in dit geval het 
(helpen) ontgroeien aan leefgewoonten die schadelijk zijn.” 24 

                                                 
18 Zoals geciteerd door Van de Braak, 1995; 99. 
19 De weergave van de vergelijking van Barthes door Achterhuis, 1995; 79. 
20 Boulding, 1973: 31. 
21 Urry, 2000: 190. 
22 Boulding, ibid. Als deze vergelijking een stapje verder gaat, kan het idee van Richard Dawkins over “the 
selfish  gene” worden toegepast op het ‘idee van de auto’, dat ook een in essentie zelfzuchtig idee. Het gaat 
immers om ‘eigen auto’,  het is een ‘particulier vervoermiddel’. Een toevallig feit: ‘De zelfzuchtige  
personenauto’ is de titel van en boekje van Ir. Valderpoort uit 1953, waarin deze kritiek heeft op de dominantie 
van de auto in het toenmalig stedelijk leven. 
23 Van de Braak, 1991: 11. 
24 Ibid.: 8. 
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Overigens is de band tussen mens en auto ook vanuit een geheel ander gezichtspunt te 
belichten, indien de genetische code als metafoor wordt gebruikt. Het verschijnsel 
automobiliteit kan een soort genetische code worden toegedicht. Daaronder wordt hier 
verstaan: alle impliciet vastgelegde ontwikkelingsmogelijkheden van automobiliteit als idee. 
Men zou de stelling kunnen verdedigen dat het idee van automobiliteit, dat heeft geleid tot de 
productie van de auto als mechanisch voortgedreven voertuig, alle ontwikkelingen in zich 
herbergt die zich vanaf 1896 in Nederland rond de auto hebben voltrokken en zich in de 
toekomst nog zullen voltrekken. Automobiliteit wordt in die zin gekenmerkt door een 
oneindig proces van ontwikkeling en aanpassing (ofwel evolutie). Aspecten als 
betrouwbaarheid, veiligheid en milieubelasting van de auto zijn de afgelopen decennia in 
belangrijke mate verbeterd. De recente ontwikkeling naar schone en zuinige motoren is zelfs 
‘revolutionair’ te noemen, dankzij nieuwe technologieën waaronder ICT.  
   De evolutie van de auto en van automobiliteit gaat nog steeds door. De uitrol van die 
‘genetische code’ is nog niet ten einde. Met name de toepassing van ICT in de auto staat nog 
in de kinderschoenen. En al naar gelang de auto evolueert, evolueert ook de band tussen mens 
en auto en de invloed van automobiliteit op de samenleving.  
   De overheid heeft bij de ontwikkeling van automobiliteit (internationaal) een belangrijke rol 
gespeeld met regelgeving ten aanzien van de productkwaliteit van de auto en regels omtrent 
het gebruik. De koers van de evolutie van de auto en van automobiliteit is daarmee echter niet 
wezenlijk beïnvloed of aangetast. Internationaal gezien is de overheid volgend ten opzichte 
van de autoproducenten en de autoconsumenten.  
 
Discours over de problematiek van de auto: een beknopte verkenning 
Al vele decennia is een internationaal discours gaande over de auto en automobiliteit. Het  
discours vangt aan met de komst van de eerste auto’s en gaat vooral over de voor- en nadelen 
van automobiliteit. De intensiteit van dat discours lijkt in de 21e eeuw in Nederland te zijn 
afgenomen, hoewel verschillende problemen die de automobiliteit veroorzaakt niet zijn 
opgelost. Wat de auto in het dagelijks leven ‘doet’ met mens en maatschappij is zowel in 
positieve als in negatief-kritische zin in een groot aantal publicaties onder woorden gebracht. 
   In de Verenigde Staten zijn wellicht de meest ‘geharnaste’ voor- en tegenstanders van de 
auto te vinden. Voorbeelden van pleitbezorgers van automobiliteit in het domein van de 
wetenschap zijn Dunn en Bruce-Briggs.25 Zij geven verweer tegen de ‘vijanden’ van de auto. 
Een meer kritische benadering is te vinden bij Paterson, Schneider en Vigar. In die kritiek is 
de relatie tussen automobiliteit en (leef)milieu een belangrijk punt.26 Vanuit de journalistieke 
hoek is een stroom van (vaak kritische) publicaties geproduceerd over de auto.27 Daarbij 
spelen ad hoc problemen zoals de ‘oliecrisis’ van de jaren ’70 en de ‘milieucrisis’ van de 
jaren ’80 (met de ‘stervende bossen’) een belangrijke rol.  
 
Dankzij de snelle technologische vooruitgang in de afgelopen twee decennia vormen de 
milieugevolgen van automobiliteit niet meer een majeur politiek vraagstuk. De aanwending 
van alternatieve brandstoffen (zoals bio-brandstoffen) en aandrijvingen (zoals gas- en 
elektromotoren) vormen een nieuwe ontwikkeling, die de auto nog ‘milieuvriendelijker’ kan 
maken. Maar voor één groot probleem van automobiliteit is er geen oplossing, namelijk het 
ruimtebeslag. Er is op dat punt sprake van een onoplosbaar probleem, dat slechts met 
regulerende maatregelen is te beheersen. Verkeersregulering en mobiliteitsmanagement 
bieden dan een ‘neutrale’, zakelijke oplossing voor het intrinsiek politieke probleem van 
schaarste aan infrastructuur. Een voorbeeld van een zakelijke benadering met een analyse van 
                                                 
25 Bruce-Briggs, 1975; Dunn 1998. 
26 Paterson, 2007; Schneider, 1971; Vigar, 2002. 
27 Voorbeelden zijn: Bendixson, 1974; Kay, 1997; Zuckermann, 1991. 
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mogelijke maatregelen is te vinden bij de econoom en bestuurskundige Downs. Hij 
inventariseert concrete maatregelen voor het sturen op zowel de vraag- als de aanbodzijde van 
wegcapaciteit.28 Eén van die maatregelen is de inzet van het prijsmechanisme. Zo’n maatregel 
lijkt, bij een nog steeds toenemende behoefte aan persoonlijke (auto)mobiliteit, 
symptoombestrijding. Is de schaarste die automobiliteit creëert wel te overwinnen? 
 
Voor een kritische analyse van het maatschappelijke vraagstuk van ‘schaarste’ is het zinvol te 
rade te gaan bij een filosofische benadering van automobiliteit, bijvoorbeeld die van Illich. 
Hoewel hij bijna vier decennia geleden zijn kijk op automobiliteit heeft verwoord, is deze 
relevant voor dit onderzoek. Illich wijst op de gevolgen van de dominantie van de auto in 
fysieke en ruimtelijke zin, geënt op de situatie in de Verenigde Staten: 
 

“Auto’s scheppen afstand. Snelle voertuigen van iedere aard maken ruimte schaars. Zij drijven 
snelwegen als wiggen door bevolkte gebieden heen, en eisen dan tolgeld voor de weg die de 
afstand tussen mensen moest overbruggen die ter wille van hen aangelegd werd. Dit 
monopolie over land verandert ruimte in voer voor auto’s. Het vernietigt de omgeving voor 
voeten en fietsen.” 29  
 

Het centrale punt in de zienswijze van Illich is, dat auto’s het verkeer kunnen monopoliseren 
en andere vervoersvormen kunnen uitsluiten. (Hij noemt Los Angeles als voorbeeld. ) Als het 
monopolie volledig is, creëert het schaarste, zo stelt Illich. Zo’n volkomen monopolie 
“weerspiegelt de industriële institutionalisering van waarden. (...) Het voert nieuwe schaarste-
categorieën in en een nieuw middel om de mensen volgens het niveau van hun consumptie te 
classificeren”.30 Toegepast op de Nederlandse situatie kan een introductie van het 
prijsmechanisme in het autogebruik worden gezien als de invoering van de schaarstecategorie 
‘wegcapaciteit’ en de institutionalisering van de waarde ‘bereikbaarheid’.  
   De particuliere auto legt ook een fors beslag op het besteedbaar inkomen. Illich maakt een 
rekensom waarin hij de gemiddelde snelheid van het autoverkeer mede baseert op het aantal 
uren dat mensen moeten werken om hun auto te bekostigen. Hij komt dan op een gemiddelde 
snelheid van minder dan 8 km/uur.31  
 
De filosoof Achterhuis geeft een variant op deze beschouwing van Illich. Hij stelt: “Een 
rijkdom aan goederen leidt zo uiteindelijk tot een armoede aan tijd.”32 Achterhuis heeft 
uitgebreid studie gemaakt van de vraagstukken van (auto)mobiliteit en schaarste. Hij komt tot 
de conclusie dat “wij als moderne mensen, ook op mobiliteitsgebied, met de schaarste zullen 
moeten leren leven. Er zou veel gewonnen zijn als een mobiliteitsbeleid deze conclusie als 
een gegeven uitgangspunt zou aanvaarden”.33 Achterhuis onderzoekt de vraagstelling hóe met 
schaarste in mobiliteit om te gaan. Hij kiest ervoor, te spreken van “een maatschappelijk 
erkende behoefte aan mobiliteit”. Het is dan wel een behoefte die de samenleving “naar 
vermogen” dient te honoreren.34  
   De maatschappelijke erkenning van een behoefte aan mobiliteit sluit volgens Achterhuis 
niet uit dat andere verdelingscriteria een rol kunnen spelen. Hij noemt marktwerking en het 
prijsmechanisme en concludeert: “Randvoorwaarde hierbij dient steeds wel te blijven dat 
mobiliteit ook een maatschappelijk erkende behoefte is en dat door de invoering van het 
                                                 
28 Downs, 1992. 
29 Illich, 1973: 83. 
30 Ibid.: 85. 
31 Illich, 1974: 31. 
32 Achterhuis, 2002: 6. 
33 Achterhuis, 1998: 163. 
34 Ibid.: 118 e.v. 
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prijsmechanisme deze behoefte niet gefrustreerd mag worden.”35  
 

In het betoog van Achterhuis komt ook het idee van een ‘recht’ op mobiliteit aan de orde.36 
Gelet op de complicaties om bepaalde zaken zoals mobiliteit als een ‘recht’ van burgers te 
definiëren kiest Achterhuis niet voor deze juridische kwalificatie van mobiliteit, hoewel hij 
onderkent dat “de idee van een recht op mobiliteit onze diepste gevoelens over vrijheid 
[raakt]”. Hij spreekt liever van “een maatschappelijk erkende behoefte aan mobiliteit”. 
   In een publicatie van later datum wijst Achterhuis op een ontwikkeling die op gespannen 
voet staat met een ‘recht op mobiliteit’: “Alle economie is fundamenteel tijdseconomie en 
draait uiteindelijk om het winnen van tijd”.37 Hij gaat in deze publicatie in op de voortdurende 
versnelling van het menselijk bestaan en houdt een pleidooi voor ‘selectieve vertraging’. 
Waar de economie de mobiliteit en de snelheid daarvan gaat dicteren, is het ‘recht op’ niet 
meer dan een afgeleide, in feite niet meer dan een ‘plicht’. 
 
Schaarste  
Het fenomeen ‘schaarste’ is in Nederland een centraal thema, maar het wordt niet als zodanig 
benoemd. In Nederland, dat internationaal vergeleken veel inwoners én auto’s per vierkante 
kilometer telt, is schaarste van ruimte en infrastructurele capaciteit een vast gegeven. In die 
conditie van het dagelijks leven is sprake van voortdurende strijd. Achterhuis formuleert dat 
scherp in een op Hobbes gebaseerde tekst: “In de oorlog van allen tegen allen die in de 
moderne maatschappijen woedt, zijn de winnaars degenen die het meest mobiel zijn, die hun 
mededingers in snelheid overtreffen, hen een slag voor zijn.”38 
   Schaarste is in die zin aan ‘macht’ gekoppeld. “Wie schaarste zegt, zegt macht”, stelt 
Achterhuis.39  En: “Voor de moderne mens is alleen wat schaars is begerenswaardig. (….) 
Wat voor iedereen vrij toegankelijk of beschikbaar is, genereert geen machtseffecten.”40 Hij 
wijst erop, dat het bij schaarste niet zozeer gaat om een gerichtheid van de mens op 
voorwerpen (of welke zaak dan ook), maar dat het vooral gaat om een gerichtheid op andere 
mensen: “Vanuit de mimetische relatie tussen mensen kan de schaarste zich in letterlijk elk 
voorwerp uitkristalliseren, waarbij we als grensgeval zelfs kunnen stellen dat het voorwerp 
dat schaars is, volledig verdwijnt.”41  
    
De Franse filosoof André Gorz heeft het mechanisme van die schaarste beeldend beschreven 
in de volgende passage:  
 

“The worst thing about cars is that they are like castles or villas by the sea: luxury goods 
invented for the exclusive pleasure of a very rich minority, and which in conception and nature 
were never intended for the people. Unlike the vacuum cleaner, the radio or the bicycle, which 
retain their use value when everyone has one, the car, like a villa by the sea, is only desirable 
and useful insofar as the masses don’t have one. That is how in both conception and original 
purpose the car is a luxury good. And the essence of luxury is that it cannot be democratized. 
If everyone can have luxury, no one gets any advantages from it. On the contrary, everyone 

                                                 
35 Ibid.: 120. 
36 Het is een idee dat ook op meerdere momenten in het parlement naar voren is gebracht. Onder anderen door 
het Tweede Kamerlid Niederer van de VVD in het jaar 2000. Er is overigens weinig literatuur over het thema 
‘recht op mobiliteit’. Een goed overzicht van mobiliteit als juridisch vraagstuk biedt Gerald L. Houseman met 
zijn publicatie “The right of mobility” uit 1979. 
37 Achterhuis, 2002: 5. 
38 Ibid.: 4. 
39 Achterhuis, 1988: 243. 
40 Ibid.: 244. 
41 Ibid.: 264. 
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diddles, cheats, and frustrates everyone else, and is diddled, cheated, and frustrated in 
return.”42  
 

De Nederlandse filosoof Claassen bouwt voort op publicaties van Achterhuis in zijn studie 
over de mechanismen van schaarste en het “eeuwig tekort” in onze maatschappij.43 Hij neemt 
hier het begrip sociale schaarste van Hirsch als uitgangspunt.44 Hirsch geeft de volgende 
omschrijving van sociale schaarste: “satisfaction that individuals derive from goods and 
services depends in increasing measure not only on their own consumption but on 
consumption by others as well”.45 Hirsch geeft daarbij congestie in het verkeer als voorbeeld: 
 

“Congestion is most apparent in its physical manifestation, in traffic jams. But traffic 
congestion can be seen as only a special case of the wider phenomenon of social congestion, 
which in turn is a major facet of social scarcity. (….) Where the social environment has a 
restricted capacity for extending use without deterioration, it imposes social limits to 
consumption. More specifically, the limit is imposed on satisfactions that depend not on the 
product or facility in isolation but on the surrounding conditions of use.” 46  
 

Sociale schaarste impliceert dat er naast de materiële economie (de productie van goederen en 
diensten waarbij kwaliteit van die producten voor de consument niet afneemt) ook een 
positionele economie bestaat: “The positional economy (...) relates to all aspects of goods, 
services, work positions, and other social relationships that are either (1) scarce in some 
absolute or socially imposed sense or (2) subject to congestion or crowding through more 
extensive use.” 47 Het kernpunt van de positionele economie is, dat het volume aan goederen 
en diensten min of meer gelijk blijft.  
   Hirsch formuleert vanuit zijn analyse van moderne, sociale schaarste een conclusie die 
relevant is voor het beleid van de overheid: 
 

“Excess competition in the positional sector has been seen to involve important external costs. 
If these costs are allowed to become large, a point will come where the damage to society 
appears too great to justify the individual freedom of action that results in such damage. The 
individual freedom will then be seen to be socially destructive and ultimately self-destructive, 
and pressure to restrict such freedom will become irresistible.” 48  
 

Het ongelimiteerde gebruik van de auto past naadloos in het beeld dat Hirsch hier oproept. 
Als iedereen op hetzelfde tijdstip van de weg gebruik wil maken dan loopt het verkeer vast, 
dan werkt het verkeerssysteem niet meer en wordt Nederland ‘onbereikbaar’. Hirsch noemt 
een aantal mogelijkheden voor het toewijzen of verdelen van positionele goederen, waaronder 
het reguleren van toelating (zoals in het onderwijs) en het hanteren van quota’s. Hij toont zich 
een realist en pragmaticus als hij de acceptatie van beleid noemt als eerste vereiste om 
beleidsmaatregelen in de positionele economie te laten werken.49 Niet de technische 
oplossingen. (zoals de ICT voor een kilometerheffing) geven de doorslag, maar 
maatschappelijk draagvlak voor te nemen maatregelen. 
 

                                                 
42 Gorz, 1973. 
43 Claassen, 2004. 
44 Hirsch,  1976. 
45 Ibid.: 2. 
46 Ibid.: 3. 
47 Ibid.: 27. 
48 Ibid.: 187. 
49 Ibid.: 190. 
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Claassen wijst in zijn uitwerking van het begrip sociale schaarste op de sociale gevolgen 
daarvan. Door de felle competitie om positionele goederen wordt tijd schaars, omdat er meer 
in dezelfde tijd moet gebeuren. Daardoor wordt ook sociabiliteit schaars; vriendschap en zorg 
voor anderen zijn immers tijdrovend.50 Claassen gaat zover, dat hij een afnemend sociaal 
vertrouwen voorziet waardoor steeds meer goederen een commodity worden, een goed dat in 
de markt kan worden verhandeld.  
   De moderne schaarste kent volgens Claassen het mechanisme van “circulaire causaliteit” 
tussen productie en consumptie:  
 

“Eerst bepaalt de vraag (behoeften) wat er geproduceerd wordt, maar de producenten zijn niet 
tevreden met deze oorspronkelijke stand van de behoeften en ontwikkelen nieuwe producten. 
Zo ontstaat een hoger niveau van productie dat aan de man gebracht moet worden. Daartoe 
moeten de consumenten het gevoel krijgen dat zij behoefte hebben aan de nieuw 
geproduceerde artikelen.” 51  
 

Deze circulaire causaliteit is herkenbaar in de productie en consumptie van auto’s.  
 
De begrippen schaarste en automobiliteit komen dus samen waar een groot aantal mensen 
eenzelfde verplaatsingsgedrag vertoont en waar – dientengevolge – ook het proces van 
institutionalisering aan de orde is. Achterhuis betoogt dat bepaalde maatschappelijke 
instituties, waaronder automobiliteit, schaarste verbreiden.52 Mensen kunnen zich volgens 
Achterhuis nauwelijks aan de werking ervan onttrekken; ze worden gedwongen mee te doen 
aan de grote concurrentieslag in het rijk van de schaarste.53 Wat dáár weer het gevolg van is, 
laat zich kernachtig samenvatten in de volgende passage van Achterhuis:  
 

“als er één moderne uitvinding de gemeenheid heeft doen verdwijnen, is het wel de auto. Het 
inclusieve recht van ieder mens om te gaan en staan waar hij wilde, heeft plaats gemaakt voor 
het exclusieve recht van de autobezitter. De straat is geen gemeenheid meer, maar een gebied 
waar niet-autobezitters, in de eerste plaats bejaarden en kinderen, voor hun leven moeten 
vrezen.” 54 
 

Zo leidt de institutionalisering van de auto tot ‘het rijk van de auto’, om de titel van een 
publicatie van Achterhuis te parafraseren. Een rijk, waarin schaarste een centraal mechanisme 
is. Het einde van dat rijk is vaak aan de orde gesteld, maar het is nog niet in zicht.55 De  
institutionalisering van de auto is nog steeds niet ten einde, dat is nog steeds een voortgaand 
proces.56  
 
Automobiliteit: een “tragedy of the commons” 
De problematiek van de schaarste die samenhangt met automobiliteit kan worden gezien als 
een voorbeeld van de tragedy of the commons, een fenomeen dat Hardin in 1968 beschreef 
met de teloorgang van gemeenschappelijke weidegrond als gevolg van het gedrag van 
                                                 
50 Claassen, 2004: 111. 
51 Ibid.: 97. 
52 In navolging van Illich. 
53 Achterhuis, 1988: 63. Deze gedachtegang is er al bij Thomas Hobbes en is herhaald door Michel Foucault, 
aldus Achterhuis. 
54 Ibid.: 210. 
55 Zie bijvoorbeeld de volgende boektitels: Instead of cars (Bendixson, 1974); Autokind vs Mankind (Schneider, 
1971); End of the Road (Zuckermann. 1991); Against Automobility (Bohm e.a., 2006); Asphalt Nation (Holtz 
Kay, 1997); Death of Motoring? (Nieuwenhuis en Wells, 1997). 
56 Jeekel  (2011) geeft in zijn onderzoek naar de afhankelijkheid van de auto en indicatie van verdergaande 
institutionalisering als hij stelt, dat de mate van autoafhankelijkheid nog zal toenemen. 
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individuele schaapherders.57 Als goederen (of diensten) gratis zijn is het voor een individu 
vaak rationeel, van dat goed zoveel mogelijk gebruik te maken. Als men dat niet doet, gaat 
het voordeel van datgene waar men van af ziet naar anderen, dan doet men zichzelf tekort. 
Het gevolg van dat rationele, individuele gedrag is echter, dat het betreffende goed en 
daarmee het belang van het collectief ten onder gaat.  
   Hendriks heeft het verhaal van de tragedy of the commons gehanteerd ter illustratie van de 
gevolgen van automobiliteit, bij zijn onderzoek van het automobiliteitsbeleid van twee steden 
(München en Birmingham). Vóór de komst van de auto was de publieke ruimte van de stad in 
feite een gemeenschappelijk goed dat voor iedereen vrij toegankelijk was.58 De komst van de 
auto heeft dat drastisch veranderd. Elke verkeerssoort – voetganger, fiets, snorbromfiets en 
auto – heeft zijn afgebakend (juridisch) domein. Met de ‘democratisering’ van de auto is het 
gebruik van de openbare weg door de automobilisten te vergelijken met het gedrag van de 
schaapherders die een weide overbegrazen. Als men eenmaal de vaste autolasten heeft betaald 
(met name de mrb en de autoverzekering)  ligt de ‘gratis’ weg in het verschiet.  
   Na alle investering in het bezit van de eigen auto is het niet rationeel die auto ongebruikt te 
laten. Die logica is meerdere malen in het Nederlandse parlement aan de orde gesteld. Het is 
ook één van de belangrijke argumenten voor het invoeren van een kilometerheffing: bij 
betalen per gereden kilometer voelt de automobilist zich niet ‘tekort’ gedaan als de auto niet 
wordt gebruikt, want de auto kost dan immers geen belastinggeld.  
 
Het bekostigen van gemeenschappelijke (collectieve) goederen of diensten is een eeuwenoud 
vraagstuk. Jones noemt twee traditionele oplossingen voor dit dilemma:  
 

“either internalize the benefits and costs or impose external sanctions. Internalization usually 
means dividing the common pool into individual ownership shares (as could be done with 
timberlands, for example, or mineral rights). External sanctions means a regulatory regime 
that specifies use patterns and punishes non-compliance.” 59 
 

De oplossing van het internaliseren van kosten en opbrengsten is duidelijk terug te zien in het 
voorbeeld van een kilometerheffing die is gedifferentieerd naar tijd, plaats en 
milieukenmerken van het voertuig. De oplossing van de externe sancties is terug te vinden in 
toeritdosering bij snelwegen en het idee om te werken met ‘kilometerquota’.  
   Massale, collectieve automobiliteit blokkeert in belangrijke mate het ‘oerbeeld’ van de auto 
als individueel vervoermiddel dat vrijheid en onafhankelijkheid brengt. Het is voor de 
autoproducenten geen enkel probleem om dat oerbeeld via reclame in stand te houden, maar 
het staat haaks op de dagelijkse ‘overbegrazing’ van de openbare weg door de miljoenen 
automobilisten. 
 
Conclusie 
Massale, individuele automobiliteit is een vorm van personenvervoer met een paradoxaal 
kenmerk. De auto kan voorzien in de bevrediging van de behoefte aan individuele mobiliteit 
die gekenmerkt wordt door vrijheid, snelheid  en onafhankelijkheid. Deze kenmerken worden 
echter automatisch teniet gedaan door schaarste aan beschikbare infrastructuur, wanneer een 
grote groep automobilisten op dezelfde tijd en plaats die behoefte heeft. In die zin is 
automobiliteit een illusie.60  
                                                 
57 Garrett Hardin, “The tragedy of the commons”, in: Science, 1968: 1243-1288.  
58 Hendriks, 1996. 
59 Jones, 2001: 124. 
60 Het is een illusie die in stand wordt gehouden door de autoreclame op de televisie, waarin normaliter de auto 
die wordt getoond de enige weggebruiker is of een van slechts weinig weggebruikers. En vaak ook nog in een 
zeer leeg en verlaten landschap. 
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   Daarbij creëert automobiliteit nog andere schaarste-effecten in de sfeer van tijd, leefmilieu 
en consumptie. Een kernvraag hierbij is, hoe in politieke zin ooit een bevredigend ‘antwoord’ 
op deze schaarsteproblematiek kan worden gegeven. Zal een prijsmechanisme kunnen leiden 
tot een werkelijke oplossing voor het probleem van de inherente schaarste van automobiliteit? 
 
 
3.3  De maatschappelijke werking van automobiliteit: institutionalisering en  
       disciplinering 
 
Box 3.3a  Uitspraken over het fenomeen automobiliteit 
 
“Automobility can be conceptualized as a self-organizing autopoietic, non-linear system that spreads 
worldwide, and include cars, car-drivers, roads, petroleum supplies and many novel objects, 
technologies and signs. The system generates the pre-conditions for its own self-expansion.”61 
 
Urry, 2004 62  
 
“Yet sociology’s view of urban life has failed to consider the overwhelming impact of the automobile 
in transforming time-space ‘scapes’ of the modern urban/suburban dweller.” 
 
Sheller en Urry, 2003 63  
 
“Intuïtief was mijn eerste reactie op het rekeningrijden negatief. Misschien ben ik een ouderwetse 
romanticus, maar de auto vertegenwoordigt voor mij een symbool van vrijheid. Wegrijden zonder dat 
iemand weet waar je bent, is een van de aantrekkelijkheden van de auto. Dat zal voorbij zijn. De 
overheid wordt één grote boekhouder, die tot op de cent nauwkeurig gaat bijhouden op welke wegen 
en hoeveel meters ik heb gereden.” 
 
Max Pam, 2009  64 
 
Inleiding 
Voor het doorgronden van de maatschappelijke processen of de ‘mechanismen’ die 
automobiliteit tot stand brengen en in stand houden zijn sociologische theorieën over 
institutionalisering een belangrijk hulpmiddel. De stelling die hier wordt geformuleerd luidt: 
automobiliteit is een institutie. De ontwikkeling van automobiliteit is dan te beschouwen als 
een proces van institutionalisering. Een fundamentele wijziging in automobiliteit – zoals de 
introductie van het idee om te betalen per gereden kilometer – is in deze zienswijze een vorm 
van institutionele verandering.  
   Het woord institutie kent een breed palet aan definities. Het kan in wetenschappelijke zin 
zoveel betekenen als een gestandaardiseerd gedragspatroon van mensen (zoals de auto 
gebruiken voor woon-werkverkeer), een staatsrechtelijke organisatie (het parlement) of een 
gedeelde ideologie (het vrije markt kapitalisme). Mijn doel is een aantal wetenschappers aan 
het woord te laten, om van daaruit enige klaarheid te krijgen over het fenomeen 
automobiliteit. Kernpunt is, dat het bij de institutie automobiliteit gaat om een 
maatschappelijk verschijnsel dat in hoge mate vastligt (niet zo maar te veranderen is) en dat 

                                                 
61 In de zin van de ‘precondities’ voor zelfexpansie zou kunnen worden gesteld, dat het niet doorgaan van een 
kilometerheffing één van die condities is. 
62 Urry, 2004: 27.  
63 Sheller en Urry, 2003: 172. 
64 De Volkskrant, 19 november 2009. 
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die institutie het gedrag van een grote groep mensen beïnvloedt en bepaalt. Er is voor de 
mensen die van automobiliteit afhankelijk zijn amper een keuze om zich er aan te ontrekken. 
   Alvorens in te gaan op een aantal sociologische theorieën zijn ter inleiding nog enkele 
opmerkingen te maken. Ten eerste: een institutie komt niet zomaar uit het niets. Er zijn 
condities nodig (‘mogelijkheidsvoorwaarden’ om met Foucault te spreken), wil een institutie 
kunnen ontstaan én kunnen blijven functioneren. De uitvinding van een ‘motor’ die de kracht 
van het paard kan vervangen maakt de creatie van de auto mogelijk. De beschikbaarheid van 
energie (in welke vorm dan ook) is noodzakelijk om de auto als bruikbaar vervoermiddel te 
laten voortbestaan.  
   Ten tweede: als een institutie (in de zin van een collectief sociaal verschijnsel) er eenmaal 
is, is deze nooit volledig zichtbaar, hooguit in fragmenten. In het geval van automobiliteit 
hebben we te maken met een tot ‘systeem’ uitgegroeide collectieve persoonlijke mobiliteit. 
Een systeem dat zich deels onttrekt aan waarneming. We spreken over automobiliteit, maar 
het woord is een linguïstisch concept dat per definitie niet eenduidig is; het is een ‘discursieve 
uitvinding’ (in hoofdstuk 3 komt dat begrip nader aan de orde). Wat Fischer in linguïstische 
zin stelt over het concept van een ‘politiek systeem’ of een ‘economie’ is evenzeer van 
toepassing voor automobiliteit:  
 

“consider the fact that no one has ever seen a political system or economy, despite the fact that 
we talk about them as if we had. A political system, for example, is a linguistic concept 
discursively invented and employed to describe a set of relationships that we can only partly 
experience. (...) We see the parts of a political system more through its effects than through the 
actual operations.” 65  
 

Ook voor automobiliteit geldt, dat het de effecten zijn die normaliter het meest in het oog 
springen: zoals files, verkeersongevallen en stijgende of dalende verkopen van nieuwe auto’s. 
Fischer zegt dat het onderliggende veronderstellingen en aannames zijn die bepalen, hoe 
groepen mensen ideeën en argumenten verstaan en hoe zij daar concreet op reageren. Zo 
hebben ervaringen van automobilisten met files meer invloed op hoe zij reageren op het idee 
van rekeningrijden of een kilometerheffing dan een politiek betoog over ‘anders en eerlijk 
gaan betalen’. Omdat automobiliteit als institutie (of ‘systeem’) niet in totaliteit kan worden 
overzien, maar slechts ten dele is te ervaren en te aanschouwen, is sprake van een in 
belangrijke mate onzichtbaar fenomeen.66 De werking en de effecten van automobiliteit zijn - 
dankzij het vele onderzoek dat is verricht - nu veel beter in beeld dan enkele decennia terug. 
Die kennis heeft echter niet kunnen voorkomen, dat een wet ter invoering van de 
kilometerheffing op de valreep in het parlement sneuvelt.  
   Tot slot is het van belang op te merken, dat met het werk van een aantal Nederlandse 
automobielhistorici het technische en sociale proces van de institutionalisering van de auto in 
Nederland voor een groot deel is gedocumenteerd. Met name kan het werk van Mom, Staal en 
Van der Vinne worden genoemd.67 Eerdergenoemde Van de Braak heeft een sociologische 
bijdrage geleverd aan de analyse van automobiliteit in Nederland; zijn analyse is mede 
gebaseerd op de theorie van institutionalisering. Van recente datum zijn de sterk op de 
sociologie geënte proefschriften van Harms en Jeekel, die veel inzicht bieden in de 
‘maatschappelijk werking’ van automobiliteit.68 Het politieke proces rond de 
institutionalisering van automobiliteit is in de geschiedschrijving echter alleen in algemene 
zin aan de orde. Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan het opvullen van die leemte. 

                                                 
65 Fischer, 2003: 43. 
66 Het heeft kenmerken van het begrip DOS, “De Ongekende Samenleving”. Zie:Van Gunsteren, 1994: 145. 
67 Zie de literatuurlijst. 
68 Idem. 



Deel I – Hoofdstuk 3 

106 

Het fenomeen ‘institutionalisering’ 
Een van de belangrijkste vraagstukken voor de maatschappijwetenschappen betreft het 
ontstaan en de verandering van instituties: de processen van institutionalisering en 
institutionele verandering. Het is een complexe en in zekere mate onzichtbare en ongrijpbare 
materie. Er is geen verklarende theorie die een causaliteit blootlegt. Er zijn geen 
wetenschappelijke zekerheden omtrent het verloop van maatschappelijke processen, zoals er 
zekerheden zijn in de natuurwetenschappen.  
   Om de ontwikkeling van automobiliteit als institutie te kunnen doorgronden is het nodig, 
verschillende theoretische zienswijzen op het vraagstuk van institutionalisering te benutten. In 
deze theoretische verhandeling wordt een aantal beschrijvingen en definities van instituties en 
van institutionalisering voor het voetlicht gebracht. Dat is een kernelement in het 
beantwoorden van de onderzoeksvraag. Op basis van de gebruikte theoretische inzichten zal 
een aantal conclusies ten aanzien van automobiliteit worden geformuleerd. 
 
Berger en Luckman 
Berger en Luckmann hebben in 1966 in hun baanbrekende boek The social construction of 
reality een theorie ontvouwd die institutionalisering verklaart. Institutionalisering omvat een 
drietal opeenvolgende fasen: gewoontevorming, institutionalisering en legitimering. Deze 
fasen zijn door Berger en Luckmann helder en concreet onder woorden gebracht. Vanwege 
het belang van deze theorie van institutionalisering voor dit onderzoek is ervoor gekozen, om 
enkele cruciale passages uit de genoemde publicatie integraal weer te geven, zie box 3.3b.  
 
Box 3.3b  De 3 fasen in het proces van institutionalisering 
 
Het begint met gewoontevorming. Berger en Luckmann betogen:  
 
“All human activity is subject to habitualization. Any action that is repeated frequently becomes cast 
into a pattern, which can be reproduced with an economy of effort and which, ipso facto, is 
apprehended by its perfomer as a pattern. (...) Habitualized actions, of course, retain their meaningful 
character for the individual although the meanings involved become embedded as routines in his 
general stock of knowledge, taken for granted by him and at hand for his projects into the future. 
Habitualization carries with it the important psychological gain that choices are narrowed. (….)  This 
frees the individual from the burden of ‘all those decisions’, providing a psychological relief that has 
its basis in man’s undirected instinctual structure. Habitualization provides the direction and the 
specialization of activity that is lacking in man’s biological equipment, thus relieving the accumulation 
of tensions that result from undirected drives. (…) These processes of habitualization precede any 
institutionalization, indeed can be made to apply to a hypothetical solitary individual detached from 
any social interaction.”69  
 
De volgende stap is institutionalisering, die Berger en Luckmann als volgt omschrijven: 
 
“Institutionalization occurs whenever there is a reciprocal typification of habitualized actions by types 
of actors. Put differently, any such typification is an institution. What must be stressed is the 
reciprocity of institutional typifications and the typicality of not only the actions but also the actors in 
institutions. The typifications of habitualized actions that constitute institutions are always shared 
ones. They are available to all members of the particular social group in question, and the institution 
itself typifies individual actors as well as individual actions. (…). Institutions further imply historicity 
and control. Reciprocal typifications of actions are built up in the course of a shared history. They 
cannot be created instantaneously. Institutions always have a history, of which they are the products. It 
is impossible to understand an institution adequately without an understanding of the historical process 
in which it was produced. Institutions also, by the very fact of there existence, control human conduct 
                                                 
69 Berger en Luckman, 1972: 70-72. 
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by setting up predefined patterns of conduct, which channel it in one direction as against the many 
other directions that would theoretically be possible. It is important to stress that this controlling 
character is inherent in institutionalization as such, prior to or apart from any mechanisms of sanctions 
specifically set up to support an institution.”70 
 
Indien na gewoontevorming de institutionalisering volgt, komt daarna een volgende fase aan de orde, 
die van de legitimering. Legitimering maakt een (jonge) institutie vanzelfsprekend voor 
‘nieuwkomers’ ofwel nieuwe generaties, opdat ook zij de institutie als vanzelfsprekend gaan ervaren.  
Berger en Luckman beschrijven de fase van legitimering als volgt: 
 
“As we have argued before, legitimation is not necessary in the first phases of institutionalization, 
when the institution is simply a fact that requires no further support either intersubjectively or 
biographically; it is self-evident to all concerned. The problem of legitimation inevitably arises when 
the objectivations of the (now historic) institutional order are to be transmitted to a new generation. At 
that point, as we have seen, the self-evident character of the institutions can no longer be maintained 
by means of the individual’s own recollection and habitualization. (…) Legitimation is this process of 
‘explaining and justifying’.”71  
 
Zij onderscheiden een viertal niveaus van legitimering. Van het simpele verhaal waarom een institutie 
bestaat tot de uitgebreide, theoretische beschouwing die een gehele institutionele orde integreert.  
 
Deze ‘universele’, theoretische benadering van Berger en Luckmann is relevant voor het 
analyseren en verklaren van vele processen van institutionalisering; ook het ontstaan en de 
historische ontwikkeling van automobiliteit zijn er in belangrijke mate mee te duiden. De 
kenmerkende fasen van gewoontevorming, institutionalisering en legitimering zijn bij de 
ontwikkeling van automobiliteit herkenbaar. De massamotorisering die eind jaren ’50 in 
Nederland aanvangt is te beschouwen als de start van het proces van gewoontevorming, dat 
aan de basis ligt van de huidige institutie ‘automobiliteit’. In de 21e eeuw staat de 
(voortdurende) legitimering hoog op de agenda van belangrijke actoren die zich richten op de 
automobiliteit: de autobranche, de belangenbehartigers van de automobilisten, de overheid en 
de politiek.  
   De begrippen institutie en institutionalisering zijn bruikbaar; een verdere analyse van deze 
begrippen is nodig om het verschijnsel automobiliteit goed te kunnen duiden. 
 
Zijderveld 
Zijderveld heeft de thematiek van institutionalisering tot kernthema van zijn wetenschappelijk 
werk gemaakt. Zijn studie over institutionalisering verschijnt ook in 1966 en zijn analyse 
heeft veel gemeen met Berger en Luckmann. Zijderveld definieert institutionalisering als 
volgt:  
 

“Institutionalisering kan omschreven worden als het fundamenteel-antropologische proces, 
waarin individuele menselijke handelingen worden geobjectiveerd tot vaste, min of meer 
normatieve handelingspatronen (gewoonten, mores, instituten), die als collectieve vormen 
onafhankelijk van handelende individuen kunnen blijven voortbestaan en als zodanig de 
individuele mens enerzijds dwingen om bepaalde handelingen op bepaalde wijzen te 
verrichten (bepaalde sociale rollen te spelen), hem anderzijds echter de voor zijn handelen 
onmisbare sociale stabiliteit en zekerheid (integratie) verschaffen.” 72  
 

                                                 
70 Ibid.: 72. 
71 Ibid.: 110 e.v. 
72 Zijderveld, 1974: 29. 
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Zijderveld merkt op, dat het bijna onmogelijk is bepaalde gewoonten, zeden of instellingen tot 
hun oorsprong te herleiden.73 Voor de automobiliteit is dat in zekere zin wél mogelijk. Die 
oorsprong ligt bij de toelating van de eerste auto’s op de openbare weg in 1896.74    
   Theorievorming met betrekking tot institutionalisering leidt tot nieuwe definities. In 1983 
omschrijft Zijderveld instituties als: gedragspatronen, manieren van denken, voelen en doen. 
Die manieren hebben een objectief en in zekere zin ook dwangmatig karakter.75 Zijderveld 
merkt op dat het proces van modernisering een radicale verandering in de verhouding tussen 
mens en instituties teweeg heeft gebracht: door de specialisering en de generalisering dreigen 
de instituties van een gemoderniseerde samenleving hun greep op de mensen te verliezen. Een 
van de belangrijke gevolgen daarvan is, dat het leven voor moderne mensen zijn 
vanzelfsprekendheid verliest. Dat kan leiden tot een legitimiteitscrisis (waarom zouden de 
instituties die er bestaan nog moeten gelden?).76  
   In een publicatie van later datum stelt Zijderveld zich ten doel, een theorie te construeren 
die het begrip netwerksamenleving koppelt aan het begrip institutie. Hij komt daarbij tot een 
soort ‘update’ van eerdere definities van het begrip institutionalisering:  
 

“Institutionalization is the historical process in which initially individual and subjective 
behavior (such as the unity of acting, thinking an feeling) is imitated, and then repeated in time 
to such an extent that it develops into a collective and objective pattern of behavior, which in 
turns exerts a stimulating and controlling influence on subsequent individual and subjective 
actions, thoughts and feelings. This creates taken-for-granted routines that may clear the way 
for the design of new actions, thoughts and feelings, if, that is, these routines do not fossilize 
into stifling expressions of traditionalism.” 77   
 

Zijderveld benadrukt in de toelichting op deze definitie:  
� dat institutionalisering een historisch proces is (wij worden geboren in een wereld van 
instituties die na onze dood voortleven);  
� dat institutionalisering niet opzettelijk is gepland, dat het een proces is dat zich ontvouwt 
over een bepaalde periode (“we are not the inventors of our institutions”);  
� dat als een institutie er eenmaal is, deze de neiging heeft een sterke controle over 
individuen uit te oefenen en dwingt bepaalde sociale rollen te vervullen;  
� dat, tenslotte, die controle onze vrijheid beperkt maar wel sociale stabiliteit en integratie 
verzekert waardoor energie wordt vrijgemaakt die creatief en inventief kan worden benut.78  

 
Instituties die een stevige basis hebben in de samenleving zijn ‘vanzelfsprekend’. Zij hebben 
een bijzondere eigenschap: “the original motives for their emergence are superseded bij goals 

                                                 
73 Ibid.: 32. 
74 Hoewel vanuit een meer algemene invalshoek van het reizen van de mens ‘mobiliteit’ van veel oudere datum 
is. Zie bijvoorbeeld het boek “Reislust” van Lucas Reijnders (gepubliceerd in 2000). 
75 Zijderveld, 1988: 35, 54. Zijderveld stelt in deze publicatie een onderscheid voor tussen de begrippen 
‘institutie’ en ‘instituut’. Een institutie is: “….een algemeen voorkomend patroon van denken, voelen en doen – 
een voor mensen kennelijk onmisbare gedragsvorm, een antropologische grondstructuur. Een instituut is daarvan 
een cultuurhistorische verbijzondering die men in een bepaalde maatschappij op een bepaald moment in de 
geschiedenis zal tegenkomen.” Ibid.: 54, 55. Zie voor het onderscheid instituut en institutie ook Zijderveld, 
2000: 38. 
76 Ibid.: 109, 110. 
77 Zijderveld, 2000: 31, 32. 
78 Ibid.: 38. Zijderveld geeft ook aan, dat het onderscheid helpt om zowel een oppervlakkig cultuuroptimisme als 
een cultuurpessimisme te vermijden. Aan het eerder genoemde conceptueel onderscheid dat Zijderveld maakt 
tussen ‘institutie’ en ‘instituut’ geeft hij nu de betekenis, dat het helpt culturele verandering adequaat te 
begrijpen. 



Theoretische reflectie op automobiliteit: institutionalisering, schaarste en het prijsmechanisme 

 109

which are quite different and often quite ceremonial and formalistic”. Voor Zijderveld is de 
meest belangrijke functie van instituties die van ‘verlichting’ (“relief function”): 
 

“Inner impulses and needs (...) press upon the individual who is at the same time being 
subjected to multiple stimuli from the outer world. Institutions mold the inner impulses and 
needs according to their own goals, and they organize the outer stimuli as they are molded into 
stereotypical patterns.” 79  
 

Zijderveld komt hier bij het punt van de  werking en het ‘eigen’ bestaan dat instituties hebben. 
Zij leiden als het ware een eigen leven, buiten het individu om. In reactie op Richard 
Dawkins’ idee van memen (ideeën die van mens tot mens worden overgedragen) stelt 
Zijderveld, dat niet de hersens daarvan de drager zijn maar acties en interacties in het kader 
van instituties. Hij verwijst daarbij ook naar de uitspraak van Mary Douglas, dat niet alleen 
individuen denken, maar dat instituties dat ook doen.80 Zijderveld geeft tot slot een soort 
synthese van het idee van de moderne, flexibele netwerksamenleving en het idee van de 
stabiliteit die instituties bieden:  
 

“Modern, or late-modern institutions are less and less hampered by a traditional past and its 
cultural gravity. They are thinner, lighter, more footloose, more open and as a result morally 
less binding. And there is no room left for greedy institutions which would absorb or even 
swallow individuals. Yet, institutions have not collapsed, they have not disappeared (...).” 81  
 

Als concreet voorbeeld van een ‘lichte’ en ‘open’ institutie noemt Zijderveld het huwelijk: 
“there has been a flexibilization of this institution on the institute level”. Zijn conclusie luidt: 
“Unlike traditional institutions, late-modern institutions are voluntary patterns of behavior.”82 
Automobiliteit kan in het licht van de theoretische ontwikkeling die het begrip institutie bij 
Zijderveld doormaakt, een ‘laat moderne’ institutie worden genoemd. Het is een institutie die 
past in – of zelfs thuishoort in – de netwerksamenleving waarin traditionele instituties en 
verbanden zoals het gezin, de familie, en een jarenlang vast dienstverband bij dezelfde 
werkgever ‘opgelost’ raken. Maar dat er geen plaats meer zou zijn voor greedy institutions 
valt te betwijfelen. 
 
Instituties beschouwd vanuit een breder perspectief 
Instituties vormen een boeiende materie, met een diversiteit aan aspecten en effecten. Ze 
bieden een zeer breed onderzoeksveld. Uit de ontelbare publicaties over instituties wil ik nog 
enkele zienswijzen belichten, vanwege de (mogelijke) betekenis voor het inzicht in 
automobiliteit.  
   Berting geeft een voor dit onderzoek relevant aspect met begrip collectieve voorstellingen. 
Hij stelt dat al onze sociale handelingen en al onze beslissingen in hoge mate afhankelijk zijn 
van de wijzen waarop wij ons de werkelijkheid voorstellen. Die voorstellingen zijn sociaal 
van aard en worden met anderen gedeeld, daarom spreekt hij van collectieve voorstellingen. 
Hij omschrijft ze als: “mentale beelden, waarvan de dragers menen dat zij de hun omringende 
werkelijkheid weergeven. Het gaat om mental maps of the social scène.” Uit de verdere 
toelichting blijkt, dat Berting collectieve voorstellingen als een sociaal ontwikkelde, 

                                                 
79 Ibid.: 56. 
80 Ibid.; 69. “Memen” zijn de cognitieve variant van de genen. Memen zijn ideeën die van mens op mens worden 
overgedragen en zich op deze wijze “voortplanten”. Zo kan het idee van “onafhankelijk, individueel 
personenvervoer met een gemotoriseerd voertuig” als meme worden beschouwd. 
81 Ibid.: 126. 
82 Ibid. 



Deel I – Hoofdstuk 3 

110 

gemeenschappelijke vorm van kennis beschouwt.83 Zonder collectieve voorstellingen is 
sociaal leven niet mogelijk, stelt Berting. Hij houdt een pleidooi om collectieve voorstellingen 
meer wetenschappelijke aandacht te geven.  

 
Er is hier een verband met de onophoudelijke autoreclame, die in de media en met name op de 
Nederlandse televisie (in de vele reclameblokken) is gaan domineren. De collectieve 
voorstelling van de auto als symbool van vrijheid en onafhankelijkheid wordt daarin levend 
gehouden. Bij voorkeur wordt de auto weergegeven in het open landschap op een lege weg. 
Reclames die de auto afbeelden in een stedelijke omgeving tonen de auto in een (bijna) lege 
wereld. 
   De collectieve voorstelling zoals Berting beschrijft komt in belangrijke mate overeen met 
het hiervoor genoemde idee van ‘memen’ van Dawkins (en Boulding). Dat blijkt vooral uit de 
twee kenmerken die bepalen of sprake is van een collectieve voorstelling: ten eerste moeten 
de meeste leden van de groep de voorstelling gemeen hebben (de statistische dimensie), ten 
tweede moet de collectieve voorstelling meer dan één generatie verbinden (de historische 
dimensie).84 Eenvoudig gezegd: de meerderheid van een groep raakt op enig moment 
‘besmet’ met een voorstelling, en die generatie draagt die ‘besmetting’ over aan de volgende. 
   Waar collectieve voorstellingen voorkomen, kunnen zij door specifieke symbolen, door 
concrete beelden met een sterke symbolische lading, zichtbaar worden. Symbolen en tekens 
worden gemanipuleerd om anderen in hun gedragingen te beïnvloeden, stelt Berting.85 Het 
voor dit onderzoek relevante punt van de collectieve voorstelling is, dat het een aanvulling is 
op het begrip ‘institutie’. Er is niet alleen een verband tussen mensen via interactie, maar er is 
ook een verband tussen mensen via gedeelde beelden die zich in de hoofden van mensen 
hebben genesteld. Zeker bij een object als de auto, dat zich bij uitstek leent voor beelden en 
verbeelding, is de zienswijze van Berting van belang.86 Autoreclame en -marketing doen er 
hun voordeel mee; het is een bedrijfstak waar in Nederland jaarlijks vele miljoenen worden 
besteed aan de ‘handel’ in collectieve voorstellingen.87 Mede daardoor zijn er al enkele 
generaties opgegroeid voor wie de auto en automobiliteit de gewoonste zaak van de wereld 
zijn. Automobiliteit is zowel een institutie als een collectieve voorstelling geworden die zich 
in de cognitie én emotie van mensen heeft genesteld.88 
   Het begrip collectieve voorstelling, toegepast op de auto, brengt ons bij het begrip 
technologische cultuur. Automobiliteit is een maatschappelijk verschijnsel dat zich op het 
snijvlak van techniek en samenleving bevindt. Op dat snijvlak wordt beschikbare techniek als 

                                                 
83 Berting noemt collectieve voorstellingen: “in de eerste plaats cognitieve interpretaties. Dat wil overigens niet 
zeggen dat de dragers ze altijd als zodanig ervaren. (….) De collectieve voorstelling kan zo vanzelfsprekend zijn 
voor de betrokkenen, dat de mogelijkheid van een andere interpretatie van de werkelijkheid zelfs niet wordt 
overwogen.” Berting, 1997: 43-48. In deze publicatie constateert Berting, dat de sociale wetenschappen slechts 
wisselvallig of zelfs negatief het fenomeen van collectieve voorstellingen hebben behandelt. “Collectieve 
voorstellingen worden in vele sociologische beschouwingen eveneens voorgesteld als bedrieglijk, als de 
werkelijkheid verhullend of vertekenend.” 
84 Ibid.: 50. 
85 Ibid.: 51. 
86 Naast het beeld is ook de taal vanzelfsprekend een belangrijke factor bij onderzoek naar de betekenis van de 
auto. Metaforen zijn van grote invloed. Denk aan: ‘de auto als melkkoe’ (vaak gebruikt in de politiek); ‘de auto 
als lustobject’ en ‘de auto als vriend’ (naar boektitels). Met name kan hierbij het werk van G. Lakoff worden 
genoemd, die vanuit de cognitieve linguïstiek de betekenis van metaforen voor het menselijk functioneren heeft 
onderzocht. 
87 Voor 2010 bedroeg het totale autoreclamebudget in Nederland 310 mln. euro. Per verkochte nieuwe auto werd 
gemiddeld een bedrag van 643 euro omgezet. Voor het jaar 2011 is dat totale budget opgelopen tot 353 mln. 
euro. Bron: www.automobielmanagement.nl; www.automacon.nl . 
88 Kris Peeters heeft dat helder in beeld gebracht in zijn publicatie “Het voorruitperspectief. Wegen van het 
impliciete autodenken”, 2000. 
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het ware ‘gemodelleerd’ voor gebruik. Sommige (vormen van) technische objecten 
verdwijnen uit beeld, andere vinden een brede toepassing en blijven. Een voorbeeld is het 
verdwijnen van elektrische en stoomauto’s en het handhaven van de benzine-auto aan het 
begin van de 20e eeuw.89  
   Bijker benoemt de ‘werking’ van het selectieproces waarmee technieken (of technologieën) 
in de maatschappij verankerd raken.90 Hij spreekt van het stabiliseren van een ‘technisch 
raam’ van een relevante sociale groep. Daarbij krijgen de bijbehorende artefacten, praktijk en 
rollen een vastere betekenis, waarbij ‘macht’ in het geding is: “De fixatie van betekenissen 
beperkt mensen in hun handelen, hij oefent macht uit. Deze structuur van gefixeerde 
betekenissen noem ik een semiotische machtsstructuur.” Het zijn de betekenissen en de 
beelden die macht uitoefenen, omdat ze mogelijkheden scheppen en beperkingen opleggen, 
stelt Bijker: “Zo oefenen artefacten macht uit: als elementen in een semiotische 
machtsstructuur.” Hij geeft vanuit zijn analyse van het ‘doorbreken’ van nieuwe techniek in 
de samenleving in feite een proces van institutionalisering aan.91  
   Ook Timmer concludeert in een sociologisch essay over de auto, “dat de auto een voertuig 
is met de kenmerken van een institutie, namelijk ingebed in de sociale structuur, gebonden 
aan sociale normen en herkenbaar in en gekoppeld aan patronen van sociaal gedrag”.92 
 
In dit overzicht van typeringen van het verschijnsel institutie moet de analyse van Douglas 
worden genoemd. In haar boek How institutions think geeft zij een analyse van de wijze 
waarop ons denken van instituties afhangt.93 Een institutie is voor Douglas in minimale vorm 
alleen maar “a convention”. Het is ook een kennissysteem en het ontwikkelen van kennis is 
een sociaal proces. Het verankeren van een institutie is zowel een intellectueel proces als een 
economisch en politiek proces, stelt zij. In die verankering is legitimiteit een belangrijk 
element, waarvan Douglas de volgende beschrijving geeft: 
 

“To acquire legitimacy, every kind of institution needs a formula that founds its rightness in 
reason and in nature. (...) Here, it is assumed that most established institutions, if challenged, 
are able to rest their claims to legitimacy on their fit with the nature of the universe. A 
convention is institutionalized when, in reply to the question, ‘Why do you do it like this?’ 
although the first answer may be framed in terms of mutual convenience, in response to 
further questioning the final answer refers to the way the planets are fixed in the sky or the 
way that plants or humans or animals naturally behave.” 94  
 

Liberale voorstanders van de auto verklaren vaak dat het de enige ‘natuurlijke’ vorm van 
personenvervoer is, omdat de auto recht doet aan de waarden van vrijheid en 
onafhankelijkheid.95  
    
Instituties beschouwen als ‘denksystemen’ geeft interessante inzichten, zoals Douglas laat 
zien: 

                                                 
89 Aan het begin van de 21e eeuw lijkt het tij te keren voor de elektrische auto. Mom heeft zijn proefschrift 
gewijd aan de cultuur en techniek van de elektrische auto. Mom, 1997. 
90 Bijker, 1995: 19 e.v. 
91 De macht van de ‘fixatie van betekenissen’ is te vergelijken met het begrip ‘discursieve macht’ dat in het 
volgende hoofdstuk aan de orde komt. 
92 Timmer, 1998: 173. 
93 Douglas, 1986. Hendriks heeft de theorie van Douglas gebruikt bij de analyse van het automobiliteitsbeleid in 
de steden Birmingham en München. Hendriks, 1996. 
94 Ibid.: 45-47. 
95 Een voorbeeld daarvan is de uitspraak in de Tweede Kamer van Niederer (VVD) dat de auto “een middel is 
om het fundamentele recht op mobiliteit te kunnen uitoefenen”. (TK verg.jr. 1999-2000, TK 17: 17-1216). 
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“Past experience is encapsulated in an institution’s rules so that it acts as a guide to what to 
expect from the future. The more fully the institutions encode expectations, the more they put 
uncertainty under control, with the further effect that behavior tends to conform the 
institutional matrix; if this degree of coordination is achieved, disorder and confusion 
disappear.” 96  

 
Een voorbeeld van het ‘coderen van  verwachtingen’ op het gebied van automobiliteit is het 
begrip “betrouwbare reistijd”. De afstand is door files en vertraging geen indicator meer voor 
reistijd. Dus moet een reistijdindicatie worden afgegeven gebaseerd op een reële verwachting 
van de reistijd. Douglas stelt dat een institutie geen doelen of bedoeling kan hebben – alleen 
individuen hebben die – maar dat doet niet af aan de invloed van instituties:  
 

“Institutions systematically direct individual memory and channel our perceptions into forms 
compatible with the relations they authorize. They fix processes that are essentially dynamic, 
they hide their influence, and they rouse our emotions to a standardized pitch on standardized 
issues. (...) Institutions have the pathetic megalomania of the computer whose whole vision of 
the world is its own program.” 97 
 

Dat ‘megalomane’ aspect kan in verband worden gebracht met het begrip greedy institution  
(te vertalen als ‘gulzige institutie’) van Coser. Hij doelt op instituties die totale aanspraken 
maken op hun leden en die trachten de persoonlijkheid van die leden in totaliteit binnen hun 
contreien te sluiten. Coser stelt dat men van gulzige instituties kan spreken voor zover 
instituties exclusieve en onverdeelde loyaliteit trachten te verwerven van hun leden én tevens 
proberen afbreuk te doen aan de aanspraken van concurrerende rollen en statusposities op hun 
(potentiële) leden.98 Gulzige instituties streven ernaar om maximale instemming met hun 
handelen te bewerkstelligen, door in de ogen van de participanten als hoogst wenselijk over te 
komen. Leden van gulzige instituties moeten deze zó volledig zijn toegedaan, dat zij niet 
langer beschikbaar zijn voor alternatieve gedragslijnen, stelt Coser.99  
   Een ander element van die gulzigheid is, dat er méér moet worden beloofd dan de eigenlijke 
betekenis of functie van die institutie inhoudt. Rudi Volti heeft dat aspect voor de auto scherp 
onder woorden gebracht als hij stelt: “The private automobile is a greedy creature that makes 
vast claims on space, resources, and the budgets of its owners; only a device that promised 
more than transportation could have been so successful.”100 
 
Box 3.3c  De politiek van de auto 
De journalist en schrijver H.J.A.Hofland heeft – in meer literaire bewoordingen – de politieke kant van 
de ‘gulzige’ institutie van de automobiliteit aan de orde gesteld. “Geen mens zal in het laatste 
decennium van de twintigste eeuw nog ontkennen dat de particuliere auto een geweldig vraagstuk 
veroorzaakt. Dat vraagstuk valt alleen te begrijpen als niet meer de psychologische, de ecologische en 
de ruimtelijke aspecten als hoofdzaken worden beschouwd, maar als men gaat inzien dat de kern 
politiek is. (...) Het vraagstuk is politiek omdat de verhoudingen in onze autostaat voor een deel in 
wetten zijn vastgelegd en voor een deel informeel door de samenleving goedschiks of kwaadschiks 
worden verdragen. Het is politiek omdat er in het openbare leven een dagelijks gevoelde hiërarchie 
door is ontstaan. Die hiërarchie is nooit algemeen aanvaard; ze wordt nu ieder jaar heftiger 
aangevallen. De heersende klasse verdedigt zich dienovereenkomstig heftiger.”101 
 
                                                 
96 Douglas, 1986: 48 
97 Ibid.: 92. Douglas haakt in deze zienswijze aan bij Michel Foucault. 
98 Coser, 1978:10 
99 Ibid.: 12, 13 
100 Volti, 1996: 667 
101 H.J.A. Hofland, “De elite verongelukt”, 1995: 123 e.v. 
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Disciplinering: ofwel ‘verfijning’ van de institutie automobiliteit 
Een andere verwoording van het vraagstuk van institutionalisering geeft Foucault. Hij spreekt 
over disciplinering, in de zin van ‘regulering’ en ‘standaardisering’ van menselijk gedrag. De 
filosofie en de theoretische zienswijzen van Foucault zijn abstract te noemen en hebben niet 
een directe relatie tot het thema automobiliteit. Echter, Foucault beschrijft met de uitleg van 
het begrip disciplinering enkele processen die herkenbaar zijn in de automobiliteit van de 21e 
eeuw. In zijn studie naar de geboorte van de gevangenis geeft Foucault een analyse van het 
proces van disciplinering en de vorming van de disciplinerende samenleving. Hij stelt over 
het maatschappelijke proces van disciplinering: 
 

“Samenvattend kunnen we dus stellen dat de disciplinerende samenleving vorm heeft 
gekregen in deze beweging, die begint bij de gesloten disciplinerende instellingen, als een 
soort maatschappelijke ‘quarantaine’, en culmineert in het mechanisme van het ‘panoptisme’, 
dat zich oneindig kan verbreiden.” 102 
 

Foucault trekt de conclusie, dat de moderne samenleving wordt beheerst door toezicht. Deze 
studie publiceert hij in 1975. De geschiedenis van de samenleving nadien toont aan, hoe door 
de ontwikkeling van (goedkope) ICT het toezicht in de samenleving is ‘geëxplodeerd’. ICT 
heeft geleid tot de verwerkelijking van het idee van het panopticum. Camera’s bewaken de 
openbare ruimte, telefoon- en internetverkeer wordt voor bepaalde tijd digitaal opgeslagen en 
door de politie gefotografeerde kentekens van auto’s worden voor bepaalde tijd bewaard. Het 
idee van de kilometerheffing met een registratiekastje in elke auto, dat communiceert met een 
centrale computer, past naadloos in deze voortgaande ontwikkeling van toezicht op en 
disciplinering van het menselijk gedrag. Toezicht en disciplinering gaan hand in hand. Het 
zijn twee maatschappelijke processen die volgen op de introductie en de verbreiding van de 
idee van discipline. Foucault geeft hiervan de volgende beschrijving: 
 

“De ‘discipline’ kan met een instelling noch met een apparaat worden geïdentificeerd; het is 
een macht, een modaliteit om haar uit te oefenen, en een verzameling instrumenten, 
technieken, methoden, toepassingen en doeleinden; het is een ‘fysica’ of een ‘anatomie’ van 
de macht, een technologie. De discipline wordt ingezet door ‘gespecialiseerde’ instellingen (de 
tuchthuizen of huizen van correctie van de negentiende eeuw) (...); ofwel de discipline wordt 
overgenomen door apparaten die haar tot principe maken van hun interne functioneren (de 
toenemende disciplinering van het bestuurlijk apparaat vanaf de Napoleontische tijd), of door 
staatsapparaten wier belangrijkste maar niet enige functie het is de discipline te laten heersen 
over de gehele samenleving (de politie).” 103  
 

Globaal gesteld komt het er op neer, dat “de discipline een verzameling technieken is die de 
ordening van een menigte mensen waarborgt”, met als onderscheidend kenmerk ten opzichte 
van andere machtssystemen, dat ze een werking heeft die gekenmerkt wordt door een drietal 
criteria. Foucault definieert die criteria als volgt: 1. de machtsuitoefening dient zo weinig 
mogelijk kosten met zich mee te brengen; 2. deze maatschappelijke macht dient een maximale 
effectiviteit en reikwijdte te hebben zonder feilen of leemten; 3. deze ‘economische’ groei van 
de macht dient gekoppeld te worden aan het rendement van de apparaten waarin ze wordt 
uitgeoefend; zowel de flexibiliteit als de bruikbaarheid van alle elementen van het systeem 
moeten worden vergroot.104 Discipline creëert kort gezegd: efficiënte, samenhangende en 
effectieve ordening en beheersing. 

                                                 
102 Foucault, 1989: 298. 
103 Ibid.: 297-299. 
104 Ibid.: 300, 301 Foucault stelt dat discipline in staat is: “om de ‘nadelen’ van massaverschijnselen terug te 
dringen; om datgene te reduceren wat een menigte minder hanteerbaar maakt dan een eenheid; om datgene te 
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   Als concrete instrumenten van discipline noemt Foucault methoden van separatie, verticale 
ordening en dagroosters. Deze zijn herkenbaar in het discours over automobiliteit als 
gesproken wordt over het onderscheid tussen zakelijk en niet-zakelijk verkeer, over daltarief 
en spitstarief en over afstemmen van bedrijfstijden op de gewenste spreiding van het verkeer. 
Zo moet de discipline “de menigte nuttiger maken dan de eenvoudige som van haar 
elementen” en daartoe ontwikkelt zij “tactieken en technieken voor onderlinge 
afstemming”.105  
   Foucault stelt dat het ontstaan van de disciplinerende samenleving weerspiegeld wordt in 
historische processen van economische, juridisch-politieke en wetenschappelijke aard. De 
discipline is ogenschijnlijk niet veel meer dan “een infrastructuur van het recht”, maar: “we 
dienen de discipline veeleer te beschouwen als een soort ‘contra-recht’. Ze voert namelijk 
onoverkomelijke asymmetrieën in door reciproque betrekkingen uit te sluiten”.106 Bij relaties 
die berusten op discipline is er sprake van ongelijkwaardigheid, ze zijn niet te vergelijken met 
een contractuele verplichting die partijen kunnen aangaan. 
 
In het politiek en maatschappelijk discours over het idee van het prijsmechanisme is 
onmiskenbaar een ontwikkeling waar te nemen naar steeds meer verfijning, die mogelijk is 
gemaakt door ICT. Historisch gezien wordt het vraagstuk van het vastlopen van het 
autoverkeer in eerste instantie beschouwd vanuit een eenvoudige vraag-en-aanbod benadering 
inzake wegcapaciteit. Het rekeningrijden is een loot aan deze stam. De verfijning treedt 
binnen, als het rekeningrijden vanwege het imago van tolpleinen, tolpoorten en ‘betaald in de 
file staan’ het veld moet ruimen. Het eigen kastje in elke auto is voor veel deskundigen dé 
oplossing: individueel maatwerk is nu mogelijk, met een verfijning van het tarief naar tijdstip, 
plaats en milieukenmerken van de auto. Het kastje in de auto is een discrete manier om een 
‘panoptisch’ systeem zijn werk te laten doen.  
   De zienswijze van Foucault, dat de samenleving zich in een periode van voortgaande 
disciplinering bevindt, is op het terrein van automobiliteit zeer herkenbaar.Voortgaande 
disciplinering van miljoenen automobilisten in een klein land is noodzakelijk om het systeem 
van de automobiliteit efficiënt en met rendement te laten functioneren. Het vraagstuk van 
‘anders betalen voor automobiliteit’ is eigenlijk een vraagstuk van disciplinering van gedrag 
geworden: de automobilist die bewuste keuzes moet maken over het gebruik van zijn auto, 
geholpen door transparante tarieven. Opvallend is, dat de automobielhistorie géén ‘opstand’ 
van automobilisten heeft laten zien om hun belangen te bepleiten, zoals bijvoorbeeld 
stakingen van groepen werknemers. Zelfs een pro-auto partij heeft het nooit gebracht tot een 
zetel in de Tweede Kamer.107 Automobilisten zijn volgzaam en ‘gedwee’. Wellicht is dat het 
ultieme kenmerk van disciplinering van automobiliteit.  
   In de 21e eeuw is sprake van een totaal andere sociaal-economische context dan ten tijde 
van de massamotorisering gedurende de jaren ‘60. Nu maakt het huishouden van 
tweeverdieners een auto onmisbaar. Onze economie is sterk afhankelijk geworden van de 
beschikbaarheid van snelle individuele mobiliteit: de auto dus. In feite veronderstelt de 
moderne economie een binding tussen mens en auto én creëert die ook. Daarbij is de 
marketing en reclame van de auto-industrie een onmisbaar instrument. De ontwikkeling en 
bestendiging van automobiliteit is te beschouwen als een voorbeeld van disciplinering en de 

                                                                                                                                                         
beperken wat de exploitatie van de afzonderlijke elementen van het geheel in de weg staat; (….) Daartoe fixeert 
de discipline; ze immobiliseert bewegingen of reguleert ze; ze ontwart de wanorde en lost massieve 
agglomeraties en ongecontroleerde circulaties op met behulp van gecalculeerde indelingen.” Ibid.: 302. 
105 Ibid.: 303. 
106 Ibid.: 306. 
107 In 1991 wordt de Stichting Pro-Auto opgericht. Die doet in 1998 zonder resultaat mee aan de Tweede 
Kamerverkiezingen. 
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macht die daarvan uitgaat.108  
   In het kader van disciplinering is er nog een ander aspect dat aandacht verdient. Dat is de 
wetenschappelijke aandacht voor de gedragsvraagstukken van automobiliteit. De wetenschap 
heeft in haar bestuderen van automobiliteit het gedrag van de automobilist in hoge mate 
geproblematiseerd en de ‘psyche’ van de automobilist als het ware toegevoegd aan het 
domein van het overheidsbeleid.109 De automobilist en zijn autogebruik zijn ingelijfd in een 
“verzameling wetenschappelijk kenbare objecten”, om met Foucault te spreken.110 Daarmee 
heeft de wetenschap aan het beleid van de overheid niet alleen een gerechtvaardigde greep 
verschaft op het autogebruik, maar ook op de automobilist; niet langer op wat hij heeft gedaan 
of doet, maar op wat hij is, zal zijn en kan zijn.111  
   De aandacht voor de psyche van de automobilist komt bijvoorbeeld tot uiting in een 
publicatie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM)112, getiteld Psychologie en 
prijsbeleid. Acceptatie en effectiviteit van de kilometerprijs.113 Overigens maakt registratie 
van gereden kilometers een oordeel over het nut van die kilometers mogelijk. Een 
kilometerheffing is in deze gedachtegang  te zien als een nieuwe methode van disciplinering, 
van het belasten van de auto en het autogebruik die het mogelijk maakt het individu te 
controleren en te corrigeren. 
 
Slotbeschouwing en conclusie 
Ter afsluiting van deze verhandeling over het fenomeen instituties kan een vereenvoudiging 
van de materie op zijn plaats zijn. Complexe maatschappelijke aangelegenheden kunnen soms 
op kernachtige wijze tot hun essentie worden herleid. Een voorbeeld is de ‘down to earth’ 
definitie van instituties van Goodin, die is geënt op de economische wetenschap:  
 

“The role of institutions, economically, is seen as reducing costs associated with uncertainty 
across time. The crucial mechanism by which this is done is through a system of ‘nested 
rules’, with rules at each successive level in the hierarchy being increasingly costly to 
change.” 114  
 

Ook North geeft een korte en krachtige omschrijving:  
 

“Institutions are the rules of the game in a society or, more formally, are humanly devised 
constraints that shape human interaction. In consequence they structure incentives in human 
exchange, whether political, social or economic.” 115  

 
Beide definities geven een element van instituties weer dat voor economen de kern kan 
betekenen, bezien in een breder verband zijn het echter facetten van het complexe 
maatschappelijk verschijnsel dat een institutie nu eenmaal is. 
 
De conclusie kan luiden, dat op basis van een verscheidenheid aan theoretische 
beschouwingen over institutionalisering en instituties, het fenomeen ‘automobiliteit’ kan 
worden gezien als een volkomen institutie. Automobiliteit vertoont alle belangrijke 

                                                 
108 Foucault, 1989: 213. Hier geeft Foucault een beschrijving van de werking van dit type macht. 
109 Een actueel voorbeeld is in dit verband het discours over het ‘puntenrijbewijs’. 
110 Ibid.: 31. 
111 Dit kan de functie worden genoemd van het onderzoek van sociaal-psychologen. De overheid is zich zeer 
intensief gaan verdiepen in de achtergronden en motieven van autogebruik (als psychologisch vraagstuk). 
112 Het KIM is onderdeel van het ministerie voor verkeer en Waterstaat. 
113 KIM, 2008. Eén van de aanbevelingen is het uitvoeren van verder onderzoek. 
114 Goodin, 1996: 23 (gebaseerd op werk van Douglas North). 
115 North, 1996: 3. 
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kenmerken die aan een institutie kunnen worden toegedicht. Het voortgaande proces van 
disciplinering voegt daar in het huidige ICT-tijdperk een belangrijk element aan toe. 
Inmiddels kan men spreken van een ‘autocratie’. 
   De stelling dat de Nederlander in de 21e eeuw in een autocratie leeft kan in sociologische 
zin met vele argumenten verdedigd worden. In Nederland heeft de auto(mobiliteit) het in de 
21e eeuw in veel gevallen voor het zeggen; dat kan ook worden afgeleid uit enkele recente 
feiten die samenhangen met de vorming van het kabinet-Rutte. Dit kabinet maakt een einde 
aan de invoering van de kilometerheffing; het kabinet zorgt voor verhoging van de 
maximumsnelheid naar 130 km/uur; én het verlaagt de minimumleeftijd voor het behalen van 
het rijbewijs naar 17 jaar.116 Het zijn besluiten die een illustratie zijn van een heersende 
autocratie. 
 
 
3.4  Institutionele verandering: padafhankelijkheid en resistentie  
 
Box 3.4a  Uitspraken over institutionele verandering 
 
 “Without a deep understanding of time, you will be lousy political scientists, because time is the 
dimension in which ideas and institutions and beliefs evolve.” 
 
North 117 
 
“(…) changing discursive practices are seen to be important elements in social transformations.” 
 
Fischer 118 
 
 
Inleiding 
Automobiliteit is dus te beschouwen als een institutie. Het is een institutie die zich in de loop 
van meer dan een eeuw heeft kunnen ontwikkelen en inmiddels een niet te onderschatten 
betekenis heeft voor individu en samenleving. Automobiliteit is verankerd in vele ‘kleine’, 
vanzelfsprekende zaken. Het behalen van het rijbewijs is één van die zaken die maken, dat 
iemand maximaal mobiel kan zijn en dus volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Het 
bezit van een auto is in de 21e eeuw ook de gewoonste zaak van de wereld, evenzo meerdere 
auto’s per huishouden. Een gemeentelijk bestemmingsplan of een bouwplan zonder de 
genormeerde, bijbehorende parkeerruimte krijgt geen goedkeuring. Automobiliteit is zó 
gewoon, dat het – als institutie – geen politiek probleem meer is.  
   Automobiliteit heeft zich ontwikkeld in combinatie met (en is gestimuleerd door) de 
algemene maatschappelijke processen van democratisering, emancipatie en individualisering. 
Mensen maken inmiddels zelf wel uit waar ze gaan en staan en met wie zij verkeren. Mede 
door de auto en de massamotorisering is de mentale en fysieke ‘beperking’ tot eigen familie, 
dorp en regio opgeheven. In die zin is de auto een symbool van de bevrijding van traditionele 
en ‘verzuilde’ structuren en verbanden; de auto heeft de mens in dat opzicht ‘bevrijd’ van 
andere instituties.  
   De rol van automobiliteit als ‘stimulator’ van een algemene maatschappelijke ontwikkeling 
lijkt in tegenspraak met de weerstand die er blijkt te zijn als de automobiliteit zelf moet 
                                                 
116 Na het behalen van het rijbewijs mogen de jonge automobilisten tot hun 18e jaar alleen onder begeleiding van 
een ervaren bestuurder autorijden. De verlaging van de minimumleeftijd is een experiment van 6 jaar, dat  
1 november 2011 is gestart. 
117 Douglas North, zoals geciteerd in: Pierson, 2004: 1. 
118 Fischer, 2003: 39. 
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veranderen. De Postbus 51-ideeën uit de jaren ‘90 om de auto een dagje te laten staan of 
collectief te gaan carpoolen hebben amper iets teweeggebracht; het kwartje van Kok heeft niet 
geleid tot een beperking van het aantal gereden kilometers; voorstellen om écht het 
autogebruik te beïnvloeden – rekeningrijden en daarna de kilometerheffing – hebben het niet 
gehaald.  
   Waarom is het beïnvloeden en veranderen van automobiliteit zo problematisch ? Anders 
gezegd: waarom is het zo moeilijk deze institutie te veranderen? Voor inzicht in dit vraagstuk 
wordt een aantal zienswijzen gepresenteerd.  
 
Theorieën over institutionele verandering en automobiliteit 
Het analyseren en verklaren van institutionele verandering is een belangrijk onderzoeksveld 
voor de sociaal-wetenschappelijke disciplines, waaronder sociologie, economie en 
bestuurskunde. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in een zeer groot aantal publicaties. 
Echter, (nog) niet kan worden gezegd dat het mogelijk is grootschalige, maatschappelijke 
institutionele verandering te ‘managen’. Er is een aantal wetenschappelijke stromingen te 
onderscheiden dat institutionele verandering tot object van onderzoek heeft. Daaruit wordt 
een aantal zienswijzen gelicht, die hier van belang zijn. 
 
Urry 
Dat automobiliteit zo moeilijk te veranderen is heeft lange tijd te maken gehad met gemis aan 
kennis, onder meer kennis van de maatschappelijke betekenis van automobiliteit. De laatste 
vijftien jaar is deze ‘achterstand’ in belangrijke mate ingelopen. Het werk van de Britse 
socioloog Urry is daar een goed voorbeeld van. Hij formuleert aan het eind van de 20ste eeuw 
de volgende conclusie over de invloed van de auto op de westerse samenleving: “In the 
twentieth century this disciplining and domination through technology was most dramatic 
with the system of production, consumption, circulation, location and sociality engendered by 
the ‘motor car’.” 
   Urry geeft een aantal met elkaar samenhangende sociale, culturele en technische dimensies 
aan van “the hybrid social and technical system of the car” en stelt, dat de sociologie deze 
samenhangen amper heeft onderkend. Volgens Urry is automobiliteit een systeem dat mensen 
dwingt tot een intense flexibiliteit.119 Het is de onontkoombare consequentie van een 
langdurig proces van lock-in: “Social life more generally was irreversibly locked into the 
mode of mobility that automobility generates and presupposes.”120  
   Onze (westerse) maatschappij is inmiddels in zo’n sterke mate gebaseerd op automobiliteit, 
dat er geen sprake meer is van reële keuzevrijheid. De auto is voor de meerderheid van de 
Nederlandse bevolking een noodzakelijk vervoermiddel. Het biedt mobiliteit voor de oudere 
mens, is de basis voor het dagelijks leven van ‘taakcombineerders’ en is onmisbaar voor de 
flexwerkers en zzp-ers op de arbeidmarkt. 
   Sinds de jaren ’60 heeft automobiliteit het karakter gekregen van onmisbaarheid. Er is een 
sterk verband tussen ‘de economie’ en mobiliteit. Mobiliteit is een voorwaarde voor een 
florerende economie. De Nota Mobiliteit die in 2005 door de Tweede Kamer is aanvaard is in 
hoge mate gebaseerd op de positieve relatie tussen onbelemmerde mobiliteit en economische 
groei. Mede daardoor is een ‘onaantastbare’ positie van de auto gecreëerd. Automobiliteit 
heeft zich als institutie zeer stevig genesteld in de moderne ‘netwerksamenleving’.121 Deze 

                                                 
119 Urry, 2004: 28. 
120 Ibid.: 27. 
121 In Nederland heeft de (al eerder geciteerde) socioloog Van de Braak in het laatste decennium van de vorige 
eeuw juist vanuit dat inzicht een aantal publicaties het licht doen zien, maar de sociologie in Nederland heeft het 
eigenlijk laten afweten, in tegenstelling tot sociaal-psychologen en economen. Hoezeer ook ons kleine, 
dichtbevolkte land wordt gedomineerd door auto’s en problemen met automobiliteit, de aandacht vanuit de 
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samenleving die flexibiliteit hoog in het vaandel heeft staan en die inzet op slogans als 
‘herstructurering’, ‘innovatie’, ‘hervorming’ en ‘transitie’, veronderstelt automobiliteit. 
Verandering van de financiële structuur van een dergelijke, allesomvattende institutie door 
invoering van een kilometerheffing is geen ‘peulenschil’; het is een systeemwijziging van 
formaat en wellicht een transitie te noemen.122  
 
Pierson 
Waarom automobiliteit zo moeilijk te veranderen is heeft te maken met tijd en historiciteit. 
Pierson houdt een pleidooi voor het in de tijd plaatsen - en vanuit de dimensie van tijd 
analyseren - van politieke en sociale processen.123 Zijn analyse is, dat instituties - en beleid -  
om bepaalde redenen moeilijk te veranderen zijn. Padafhankelijkheid is een belangrijke 
factor, die Pierson als volgt beschrijft: 
 

“institutions induce self-reinforcing processes that make reversals increasingly unattractive 
over time. In contexts of complex social interdependence, new institutions and policies often 
generate high fixed costs, learning effects, coordination effects, and adaptive expectations. 
Institutions and policies may encourage individuals and organizations to invest in specialized 
skills, deepen relationships with other individuals and organizations, and develop particular 
political and social identities. These activities increase the attractiveness of existing 
institutional arrangements relative to hypothetical alternatives.” 124  
 

Het ‘meedoen’ met automobiliteit betekent dat daar een hoge investering mee gemoeid is, 
zowel in financiële zin (rijbewijs, auto, verzekering etc.) als in mentale zin (het leren voor en 
het afleggen van het rijexamen.) Pierson geeft een aantal redenen waarom overheidsbeleid en 
(vooral) formele instituties resistent zijn tegen verandering: 
 

“Policies and institutions are generally designed to be difficult to overturn for two broad 
reasons. First, those who design institutions and policies may wish to bind their successors. 
(...) Second, in many cases political actors are also compelled to bind themselves. (...) To 
constrain themselves and others, designers create institutions that are sticky. Stickyness is built 
into the design of political institutions to reduce uncertainty and enhance stability, facilitating 
forms of cooperation and exchange that would otherwise be impossible.” 125 
 

Deze beschouwing is evenzeer van toepassing op de institutie automobiliteit. Alleen al 
vanwege de aard en omvang van de miljardeninvesteringen die massale automobiliteit vereist, 
is de samenleving onlosmakelijk gekoppeld geraakt aan die automobiliteit. Er is voor politici 
dan geen werkelijke keuze meer ten aanzien van het wel of niet sturen of beperken van de rol 
van de auto in de samenleving. Mede daarom heeft het Nederlandse parlement omstreeks de 
afgelopen eeuwwisseling de conclusie getrokken, dat de groei van automobiliteit niet te keren 
is en daarom maar “geaccomodeerd” moet worden (zie deel IV).  
   Die keuze van het parlement is een illustratie van een padafhankelijkheid, die vér voor de 
Tweede Wereldoorlog al is ontstaan. Pierson ziet het begrip padafhankelijkheid als belangrijk 
‘gereedschap’ voor het begrijpen van politieke dynamiek: “The political world is unusually 
prone to positive feedback, and the capacities for reversing course are often weak.” In zijn 
analyse van padafhankelijkheid in de politiek komt hij tot een aantal interessante bevindingen. 

                                                                                                                                                         
maatschappijwetenschappen is mager te noemen, zoals eerder al is aangegeven. Misschien is het onderwerp te 
‘banaal’ omdat de auto zo vanzelfsprekend is. 
122 Beide woorden zijn ontleend aan het boek van Rotmans uit 2003 over transitiemanagement.  
123 Daarbij baseert hij zich op het werk van Douglass North. 
124 Pierson, 2004: 35. 
125 Ibid.: 43. 
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Zo wijst hij op het belang van de volgorde in de tijd waarin sociale gebeurtenissen en 
processen zich voltrekken: “ ‘Small’ events early on may have a big impact, while ‘large’ 
events at later stages may be less consequential.”126  
   De focus op padafhankelijkheid wijst op de noodzaak politieke analyses te ontwikkelen die 
een substantiële tijdspanne beslaan, want die vroege processen zijn relevant voor een volledig 
begrip van huidige sociale gebeurtenissen.127 Pierson stelt: “Attentiveness to temporal process 
can help us recognize and explore parts of the social landscape that are likely to escape notice 
from alternative vantage points.”128  In zijn analyse van lange termijn-processen wijst hij op 
het feit, dat de langzame beweging en cumulatie van beleidsresultaten sociale wetenschappers 
om de tuin kunnen leiden. Het verband tussen oorzaak en gevolg kan niet worden gezien, als 
het proces in de tijd onvoldoende helder in beeld wordt gebracht: “social processes may not 
only be slow moving; they may also take a long time because of significant temporal 
separations between a key cause and the outcome of interest”, aldus Pierson. 129  
    Met zijn zienswijze kan de keuze van de Tweede nota inzake de ruimtelijke ordening van 
1966, om de toegenomen automobiliteit als uitgangspunt te nemen voor een spreidingsbeleid, 
worden beschouwd als een belangrijke oorzaak voor de uitdijende verstedelijking van 
Nederland. Decennia later werden de gevolgen van dit spreidingsbeleid volop zichtbaar en 
deed het idee van de ‘compacte stad’ zijn intrede. 
 
Pierson presenteert een analyse van institutionalisering die hij aanduidt met institutional 
design. Hij onderscheidt daarbij twee mogelijke zienswijzen, namelijk actor-centered 
functionalism en societal functionalism. Het uitgangspunt van de eerste benadering is, dat een 
bepaalde institutie geacht wordt de belangen te dienen van degenen, die de institutie hebben 
gecreëerd. De tweede benadering gaat uit van de veronderstelling, dat een institutie bestaat 
omdat het een effectieve respons is op een of ander maatschappelijk probleem.130   
   Vanuit het actor-centered functionalism bespreekt Pierson beperkingen die er zijn bij het op 
rationele wijze (willen) ontwerpen en doen functioneren van een institutie. Hij gaat in op de 
zaken die verklaren wat er in de loop van de tijd gebeurt, als instituties op een manier 
werkzaam zijn die afwijkt van de voorkeuren of bedoelingen van de actoren die de instituties 
hebben gecreëerd.131 Hij noemt de volgende punten die inzicht geven in die problematiek van 
‘afwijkend gedrag’ van instituties: 
 

� instituties hebben meervoudige effecten, want zijn vaak het resultaat van een coalitie van 
actoren met eigen doelstellingen; 
� de ontwerpers van instituties hebben misschien niet instrumenteel gehandeld, dat wil 
zeggen: in het structureren van institutionele arrangementen zijn de actoren misschien 
meer gemotiveerd door concepties van wat zij denken dat geschikt is dan door concepties 
van wat effectief zal zijn; 
� de ontwerpers van een institutie kunnen een korte tijdshorizon hebben. Dat betekent dat 
het niet waarschijnlijk is dat instituties ontwikkeld worden om op de lange termijn tot 
functionele uitkomsten te leiden. (“Long-term institutional consequences may be the by-

                                                 
126 De keus voor motorrijtuigenbelasting begin jaren ’20 kan in retrospectief een small event met grote gevolgen 
worden genoemd. 
127 Ibid.: 44, 45. 
128 Ibid.: 71. 
129 Ibid.: 91, 96. Een voorbeeld van een langzaam sociaal proces dat uiteindelijk van grote invloed is op de 
automobiliteit: emancipatie. 
130 Ibid.: 105. Pierson richt zijn aandacht primair op politieke instituties, maar zijn zienswijze is ook op andere 
instituties van toepassing. 
131 Ibid.: 109 e.v. 
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products of actions taken for short-term political reasons.”132); 
� institutionele effecten kunnen onverwacht zijn: dat heeft te maken met de sociale 
complexiteit van de samenleving. Er is een problem overload voor politici. Juist bij het 
ontwerp van instituties kan sprake zijn van onbedoelde consequenties, omdat het typisch 
gaat om uitonderhandelde uitkomsten tussen strijdende belangen in een context waar 
meerdere onderwerpen tegelijkertijd aan de orde zijn; 
� institutionele continuïteit en verandering van de omgeving. Onvoorziene, lange termijn 
veranderingen in de omgeving van instituties kunnen ‘dwingen’ tot verandering, teineinde  
de continuïteit van een institutie te waarborgen133; 
� het probleem van de discontinuïteit van actoren: al zou de wereld niet veranderen, de 
actoren die bepaalde institutionele arrangementen erven zijn niet degenen die deze hebben 
ontworpen.  

 
Wat moet er gebeuren als de voorkeuren en doelstellingen van de ‘erfgenamen’ van instituties 
geheel anders zijn dan van de ‘stichters’? Feit is, dat aan automobiliteit als institutie geen plan 
of ontwerp ten grondslag ligt. Het fenomeen is op incrementele wijze gegroeid. Wel kunnen 
verschillende actoren worden genoemd die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling ervan; 
met name het openbaar bestuur, de ANWB, de KNAC en het bedrijfsleven.  
   Deze actoren hebben allen een eigen agenda, maar hebben gewerkt zonder plan of 
blauwdruk. Wél is op onderdelen planmatig gehandeld, zoals bij de totstandkoming van het 
Rijkswegenplan en de ontwikkeling van het fiscale beleid (dat ten grondslag ligt aan de 
financiering van infrastructuur) laten zien. Aan deze onderdelen van de institutie 
automobiliteit ligt een rationele intentie en keuze ten grondslag, zonder dat daarbij voldoende 
inzicht bestond (of kon bestaan) in de uiteindelijke gevolgen voor de samenleving.  
   In zijn analyse van institutionele ontwikkeling in de tijd noemt Pierson het verschijnsel van  
deep equilibria. In de beschrijving van dat verschijnsel is automobiliteit zeer goed 
herkenbaar: “A deep equilibrium occurs when the various factors contributing to the 
resilience of a particular institution or set of institutions are so considerable that once 
arrangements settle on that point they are highly likely to endure for an extended period of 
time.” Pierson noemt juridisering als een van de mogelijkheden die leiden tot een deep 
equilibrium: “Once particular social environments have been judicialized, other actors 
involved in those domains face powerful incentives to adapt.” 134  
   Pierson ziet in deep equilibria een vruchtbaar onderzoeksveld voor sociale wetenschappers 
die geïnteresseerd zijn in institutionele ontwikkeling. De vele organisaties de zich hebben 
gevormd rond de auto, zowel publieke als private organisaties, kunnen als belangrijke 
steunpilaren van het deep equilibrium in de automobiliteit worden genoemd. (Dit fenomeen is 
vergelijkbaar met de theorie van het punctuated equilibrium van Baumgartner en Jones, dat 
nog aan de orde zal komen in hoofdstuk 5.) 
 
Beck 
Een geheel andere kijk op institutionele verandering presenteert Beck. Hij heeft de 
ontwikkeling van een ‘nieuwe moderniteit’ beschreven in zijn baanbrekende publicatie over 
de risicomaatschappij. Beck signaleert daarin (anno 1992) een wetenschappelijk tekort als hij 
stelt: “More urgently than ever, we need ideas and theories that will allow us to conceive the 

                                                 
132 Ibid.: 112. 
133 Een actueel voorbeeld ten aanzien van (auto)mobiliteit is de problematiek van global warming en de 
noodzakelijke ‘vergroening’ van de samenleving. Dat heeft inmiddels geleid tot veranderingen in het 
belastingstelsel rond de auto en tot een nieuwe generatie kleine, schone en zuinige auto’s. 
134 Ibid.: 159. 
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new which is rolling over us in a new way, and allow us to live and act within it.”135 Beck 
wijst op het feit, dat de technisch-economische vooruitgang steeds meer overschaduwd wordt 
door de productie van risico’s. De auto is daar een goed voorbeeld van, met de ‘productie’ 
van files, verkeersslachtoffers, luchtverontreiniging en opwarming van de aarde. Deze ‘logica 
van de productie en verdeling van risico’s’ neemt voor hem de plaats in van de ‘logica van de 
productie en verdeling van welvaart’ (die het sociaal-theoretische denken heeft bepaald).136 
Beck signaleert een tranformatie van de grondslagen van maatschappelijke verandering:  
“Modernization is becoming reflexive; it is becoming its own theme.”137  
   De crux van de analyse van Beck voor het thema van dit hoofdstuk is gelegen in zijn 
conclusie, dat: “in the risk society the unknown and unintended consequences come to be a 
dominant force in history and society”.138 Een van die gevolgen is het ontstaan van een nieuw 
soort schaarste: “Hunger can be sated, needs can be satisfied, but civilization risks are a 
bottomless barrel of demands, unsatisfiable, infinite, self-producible.”139 Zoals het 
voortdurende risico van files, congestie en vertraging (dus tijdverlies). Beck besteedt in zijn 
studie ruim aandacht aan het verband tussen individualisering, institutionalisering en 
standaardisering. Hij signaleert inherente tegenstrijdigheden in het proces van 
individualisering:  
 

“The individual is indeed removed from traditional commitments and support relationships, 
but exchanges them for the constraints of existence in the labor market and as a consumer, 
with the standardizations and controls they contain. (...) Thus it is precisely individualized 
private existence which becomes more and more obviously and emphatically dependent on 
situations and conditions that completely escape its reach. Parallel to that, risk conflicts arise 
which by their origin and design resist any individual treatment.” 140  
 

Als voorbeeld noemt Beck het oplossen van verkeersproblemen, waar het individu geheel 
buiten staat. Zijn analyse van individualisering leidt tot het volgende beeld:  
 

“Individualization means market dependency in all dimensions of living. (...) In other words, 
individualization delivers people over to an external control and standardization that was 
unknown in the enclaves of familial and feudal subcultures. (...) Individualization thus means 
precisely institutionalization, institutional shaping and, hence the ability to structure 
biographies and life situations politically.” 141 
 

Beck wijst er op dat in de geïndividualiseerde samenleving het individu moet leren zichzelf te 
beschouwen als het centrum van handelen, als het planbureau met betrekking tot zijn of haar 
biografie, bekwaamheden, oriëntaties, relaties etc.; “Under those conditions of a reflexive 
biography, ‘society’ must be individually manipulated as a ‘variable’.”142 De kern van zijn 
betoog is, dat de relatie tussen samenleving en individu als het ware ‘binnenstebuiten’ wordt 
gekeerd. Dat leidt er toe, dat de institutionele omstandigheden waar individuen mee te maken 
hebben niet langer gewoon gebeurtenissen of condities zijn die hen overkomen, maar ook 
gevolgen zijn van de keuzes die zij zelf hebben gemaakt.143  

                                                 
135 Beck, 1992: 12. 
136 Ibid.: 13. 
137 Ibid.: 19. 
138 Ibid.: 22. 
139 Ibid.: 23. 
140 Ibid.: 131. 
141 Ibid.: 132. (De cursivering is conform de originele tekst.) 
142 Ibid.: 135. 
143 Ibid.: 136. 



Deel I – Hoofdstuk 3 

122 

   Een concreet voorbeeld van het individualiseringsproces dat Beck beschrijft is een uitspraak 
van minister Netelenbos: “de file dat ben je zelf”. Beck concludeert: “how one lives becomes 
the biographical solution of systemic contradictions”.144 Hij noemt daarbij het voorbeeld van 
de verkeersplanning, die ‘actief denkende individuen’ veronderstelt. Over de rol van 
deskundigen zegt hij:  
 

“All these and all the other experts dump their contradictions and conflicts at the feet of the 
individual and leave him or her with the well intentioned invitation to judge all of this 
critically on the basis of his or her own notions.”145 

 
Beck legt zo de vinger op een fundamentele wijziging in het institutionele arrangement van de 
westerse democratische rechtstaat, namelijk dat de positie van de burger steeds meer wordt 
vervangen door de positie van de zelfverantwoordelijke consument, die zijn eigen vrije keuzes 
maakt. De burger wordt zo in staatsrechtelijk, economisch en sociaal opzicht tot een 
belangrijke institutie in de samenleving en neemt geleidelijk aan de plaats in van het 
huishouden, het gezin, en de familie.   
   Met de democratisering van het autobezit is óók mobiliteit een structureel aspect van de 
burger geworden. Mobiliteit heeft de rol van de burger als consument in de vrije markt 
versterkt. (Invoering van de kilometerheffing zou dan ook het introduceren van de 
‘consumptie’ van kilometers inhouden.)  
   Beck heeft een nadere studie gemaakt van het nog steeds voortgaande proces van 
individualisering.146 Bauman wijst in zijn voorwoord op deze studie op de waarschijnlijke 
keerzijde van individualisering, namelijk de corrosie en langzame desintegratie van 
burgerschap.147 Volgens Bauman bestaat individualisering uit het transformeren van 
menselijke ‘identiteit’ van een ‘gegeven’ in een ‘taak’; mensen wordt de verantwoordelijkheid 
opgelegd die taak uit te voeren en worden ook verantwoordelijk voor de gevolgen van hun 
prestatie. Er is sprake van een de jure autonomie, niet noodzakelijk een de facto autonomie.148 
   De analyse die Beck presenteert leidt tot de waarneming dat, toen de overheid aan het eind 
van de jaren ’90 besefte dat zij niet in staat was de problemen van de automobiliteit op te 
lossen, de verantwoordelijkheid voor die problemen vooral bij de burger is gelegd. 
 
De grootschalige en ingrijpende veranderingsprocessen in de westerse samenleving, 
waarbinnen de individualisering een kernpunt vormt, is van grote invloed op de 
automobiliteit. Ook de kilometerheffing kan worden beschouwd als een vorm van 
individualisering, namelijk een individualisering van de rekening van het gebruik van de weg. 
Zoals de hoofddirecteur van de ANWB, Van Woerkom,  in het televisieprogramma Pauw en 
Witteman op 26 januari 2010 formuleerde: “je betaalt alleen je eigen rekening, niet die van je 
buurman”. Het ‘ik’ staat inmiddels ook centraal in het bekijken van de kosten van 
automobiliteit. Eerlijk betalen wil zeggen: alleen betalen voor je eigen kosten. 
 
‘Rational choice institutionalism’ 
Wetenschappers die zich richten op het analyseren van institutionele verandering op basis van 
het ‘rationele keuzeproces’ bieden ook relevante zienswijzen voor onderzoek naar 
automobiliteit. Het beleid van de rijksoverheid ten aanzien van automobiliteit is immers al 
geruime tijd gericht op het centraal stellen van de prijs van de keuze om de auto te gebruiken. 

                                                 
144 Ibid.: 137. (De cursivering is conform de originele tekst.) 
145 Ibid. 
146 Beck, 2002. 
147 Ibid.: xviii. 
148 Ibid.: xv. 
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Het prijsmechanisme wordt gezien als het criterium waarmee het gedrag van de automobilist 
kan worden beïnvloed. Voor zo’n criterium is vanuit de economische wetenschap alle 
aanleiding, maar de werkelijkheid is genuanceerd. 
   Steunenberg spreekt van “vloeibare en gestolde voorkeuren” in zijn beschouwing over 
institutionele verandering.149 Het is een interessante woordkeuze. Toegepast op het 
decennialange discours over betalen voor automobiliteit kan worden gesteld, dat het niet is 
gelukt een bepaalde voorkeur te laten ‘stollen’ tot een besluit van de wetgever. Maar de 
voorkeuren zijn hier ook niet eenvoudig te duiden. Bijna iedereen wil vrijheid van gaan en 
staan met de auto, maar voor iedereen is een veilige, leefbare en filevrije woonomgeving ook 
belangrijk. Daarbij wil de automobilist als kritische consument niet als ‘melkkoe’ dienen ten 
behoeve van de schatkist. De automobilist is met de opkomst van het ‘vrije markt denken’ en 
van het consumentisme (in plaats van burgerschap), steeds meer gaan denken in termen van 
de prijs van automobiliteit. Er is enig draagvlak bij de Nederlanders voor een 
kilometerheffing omdat deze als ‘eerlijker’ wordt gezien dan belasting. Maar pakt het ook zo 
uit? Mensen willen het één, maar tegelijkertijd ook het ander; dat gaat niet altijd samen. 
Teleurstelling ligt op de loer of, zoals Hirschman het onder woorden heeft gebracht: 
 

“The world I am trying to understand (….) is one in which men think they want one thing and 
then upon getting it, find out to their dismay that they don’t want it nearly as much as they 
thought or don’t want it at all and that something else, of which they were hardly aware, is 
what they really want.” 150 
 

Wellicht is een onderschat aspect van de – door de politiek beoogde – fundamentele omslag 
van betalen voor bezit naar betalen voor gebruik van de auto, dat die omslag óók kan 
tegenvallen. Als we kilometers gaan consumeren, wordt het dan beter op de weg, verdwijnen 
er dan files? Hirschman wijst op een voor de hand liggend ‘risico’: “acts of consumption,  as 
well as acts of participation in public affairs, which are undertaken because they are expected 
to yield satisfaction, also yield disappointment and dissatisfaction. (...) disappointment is a 
central element of the human experience”. 151  

 
Hirschman ziet de auto als het meest duurzame consumptiegoed, dat echter een tanende 
behoeftebevrediging verschaft hetgeen leidt tot het kopen van auto’s om een ándere reden: 
 

“but the excitement and pleasure I get from my car’s ability to satisfy my (nonphysiological) 
need for transportation wanes rather rapidly. Here lies perhaps an important reason for the 
remarkable success of higher-priced luxury cars. Such cars are precisely meant to enhance the 
stimulation function in relation to the want satisfaction function of the automobile. (….) Many 
consumers thus strive to fight the disappointment that they sense will be connected with the 
purely utilitarian aspect of the car by spending more on the vehicle than is strictly necessary 
for transportation purposes.” 152  
 

De ‘rationaliteit’ van consumptiegedrag is een aspect dat zeker een rol speelt bij de vraag, op 
welke wijze het betalen voor het gebruik van de auto kan worden veranderd. Want sturen op 
de verhouding tussen vraag naar en aanbod van wegcapaciteit heeft direct invloed op de 
portemonnee van de burger/automobilist. Sommige groepen kunnen zwaar worden getroffen,  

                                                 
149 Steunenberg, 2001. 
150 Hirschman, 1982: 21. 
151 Ibid: 10, 11. 
152 Ibid.: 36. 
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andere groepen maakt het niet uit of zijn zelfs beter af.153 Wellicht is het zo, dat 
automobilisten eigenlijk geen moeite hebben met het huidig systeem van belasting betalen 
voor de auto en dat de kilometerheffing hen eigenlijk is aangepraat. Het is niet ondenkbaar, 
dat door het schrappen van de kilometerheffing velen een grote teleurstelling bespaard is 
gebleven. 
 
Vanuit een politiek-economische invalshoek komt North tot een verband tussen prijzen en 
institutionele verandering:  
 

“Institutions change, and fundamental changes in relative prices are the most important source 
of that change. To the noneconomist (and perhaps for some economists as well), putting such 
weight on changing relative prices may be hard to understand. But relative price changes alter 
the incentives of individuals in human interaction, and the only other source of such change is 
change in tastes.” 154  
 

Deze zienswijze zou betekenen, dat juist de invoering van een (gedifferentieerde)  
kilometerheffing wel degelijk zou hebben geleid tot een verandering in de institutie 
automobiliteit. Het is de zienswijze van (vervoers)economen die al vele jaren het streven naar 
‘road-pricing’ hebben gesteund.  
 
Voorlopig is er in Nederland geen sprake van verandering in automobiliteit, maar juist van 
stabiliteit. Institutionele stabiliteit is de contramal van institutionele verandering. Waarom 
blijft een institutie bestaan en wat houdt deze intact en stabiel? Voor North ligt de verklaring 
daarvoor in beperkingen die er zijn: 
 

“Stability derives from the fact that there are a large number of specific constraints that effect 
a particular choice (...).  Significant changes in this institutional framework involve a host of 
changes in a variety of constraints, not only legal constraints but norms of behavior as well.”  
 

North gaat uit van informele en formele beperkingen, die in verschillende samenstelling 
bepalen wat het gedrag van mensen is.155 Om een institutie (daadwerkelijk) te veranderen 
moet er dus een verscheidenheid aan zaken wijzigen. De invoering van de kilometerheffing is 
daar een goed voorbeeld van. Niet alleen het fiscale stelsel moet dan op de schop, het vereist 
ook technologische ingrepen aan de auto én – wellicht het meest lastig – een ander gedrag van 
de automobilist. Want dáár ging het uiteindelijk om: een ander en bewuster keuzegedrag van 
de automobilist bij het gebruik van zijn of haar auto. Maar deze drie genoemde punten staan 
voor evenzoveel beperkingen die moeten worden overwonnen.  
   Is er met North’s stelling, dat relatieve prijzen de meest belangrijke bron van verandering 
zijn, nu sprake van ‘het gelijk van de economen’ in het discours over de introductie van het 
prijsmechanisme bij automobiliteit? Hier dreigt het verwisselen van feit en fictie. Dat kan 
worden geïllustreerd met hetgeen Fischer heeft gezegd over “commodification” (te vertalen 
als ‘productdenken’):  

                                                 
153 Er ligt een potentieel ‘klasse-conflict’ onder de massale automobiliteit. Door Hirschman als volgt onder 
woorden gebracht: “That new goods should be a menace to social stability because the ‘lower orders’ can get 
hold of them and, as a result, might forget to stay in the proper place, strikes us today as a bit far fetched: but the 
proposition was reaffirmed not so long ago ….”  Hirschman, 1982: 55. 
154 North, 1996: 84 .Vanuit deze stelling kan dus het politieke streven naar een kilometerheffing worden 
verklaard. Mede omdat het primair economen zijn die daar een pleidooi voor houden, en niet sociologen of 
juristen.  Hierbij moet wel worden aangetekend, dat de eerder genoemde definitie die North hanteert voor 
instituties een rol speelt. 
155 Ibid.: 68. 
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“This involves analyzing a process whereby social domains and institutions, whose concern is 
not producing economic commodities in the narrower economic sense of goods for sale, come 
nevertheless to be organized and conceptualized in terms of commodity production, 
distribution, and consumption.” (...) Specifically, the process of commodification is used to 
show the way in which a language text can be employed to mediate a social transformation to 
a more entrepreneurial  market-oriented culture, a phenomenon of no minor importance.” 156 
 

Kortom: iets kan vanuit economisch discours weliswaar anders worden genoemd – 
bijvoorbeeld kilometerprijs in plaats van belasting of heffing  –  maar daarmee is niet ineens 
het feit van een mobiliteitsmarkt gerealiseerd. De introductie van rekeningrijden of 
kilometerheffing suggereert weliswaar een prijsmechanisme, de vraag is of de automobilist 
zich daarnaar ook zal gaan gedragen. Een andere naamgeving van het betalen voor het 
autobezit en – gebruik is nog geen institutionele verandering; de burger of automobilist als 
consument gaan beschouwen is nog geen verandering van de institutie automobiliteit. 
 
Goodin 
Tot slot is in deze theoretische verhandeling over de rationele keuze benadering de zienswijze 
van Goodin relevant. Hij heeft aandacht voor het ‘toevallige’ en het ‘irrationele’ bij 
institutionele processen.157 Goodin schetst drie manieren waarop institutionele verandering 
kan plaatsvinden: een toevallige samenloop van omstandigheden; evolutie naar analogie van 
de biologische evolutietheorie (de beste overleeft); en doelbewuste interventie door actoren.158  
   Vanuit deze drieledige optiek stelt Goodin: “Institutions are often the product of intentional 
activities gone wrong – unintended by-products of various intentional actions cutting across 
one another, misdirected intentions, or just plain mistakes.” De dimensie ‘tijd’ speelt voor 
Goodin een belangrijke rol bij het onderzoek naar instituties: “Much of the point of studying 
institutions, after all, is to explore precisely those ways in which the past leaves traces in the 
present and constrains our present actions and future options.”159  Het is vanwege het belang 
van de dimensie ‘tijd’, dat de voorgeschiedenis van de huidige Nederlandse automobiliteit is 
belicht in het vorige hoofdstuk.  
   Goodin formuleert een aantal principes voor het ontwerpen van instituties. Een van die 
principes is “sensivity to motivational complexity”.160 Dat principe is gebaseerd op het 
gegeven, dat sociale actoren handelen vanuit zowel praktisch eigenbelang als vanuit 
principiële en altruïstische motieven. Een ander principe is “variability in institutional 
arrangements”.161 Dat biedt ruimte voor leerprocessen en experimenteren. Twee elementen, 
die niet zouden misstaan in een proces voor invoering van een andere manier voor betalen 
voor de auto. 
 
Institutionele verandering en automobiliteit: conclusies 
Het doel van deze paragraaf is inzicht te geven in het fenomeen institutionele verandering; 
belangrijke factoren die daarbij een rol spelen zijn benoemd. Kennis van institutionele 
verandering is van betekenis voor het onderzoek naar discours over een andere manier van 
betalen voor automobiliteit. Een institutie is naar haar ‘aard’ niet geconstrueerd op 
verandering; het dient juist de stabiliteit en voorspelbaarheid in een samenleving. Materieel en 
immaterieel is veel geïnvesteerd om een institutie tot stand te brengen en te laten 

                                                 
156 Fischer, 2003: 79. Hij refereert hierbij aan hetgeen Fairclough heeft gesteld inzake de relatie tussen discours 
en sociale verandering.  
157 Goodin, 1996. 
158 Ibid.: 24, 25. 
159 Ibid.: 30. 
160 Ibid.: 41. 
161 Ibid.: 42. 
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functioneren. Een eenmaal gekozen opzet of structuur van een institutie betekent automatisch 
een lock-in of padafhankelijkheid. Zo is de keuze voor bijvoorbeeld de wegen- of 
motorrijtuigenbelasting in 1926 een (fiscale) lock-in gebleken. Dat geldt ook voor 
automobiliteit als systeem voor individueel personenvervoer; de samenleving kan niet meer 
zonder. Naarmate een institutie zich steeds verder ontwikkelt en verbreedt (door méér 
deelnemers en/of belangenbehartigers) ontstaat vanzelf het deep-equilibrium waarmee een 
institutie wordt geconsolideerd in vele juridische, sociale, economische en politieke 
arrangementen. 
   In het tweede decennium van de 21e eeuw is - in het kielzog van de vrije markt economie en 
het maatschappelijk proces van individualisering - automobiliteit geworden tot een 
belangrijke institutie die naadloos aansluit bij de rol die de burger wordt toegemeten in de 
moderne samenleving. De burger krijgt als consument een grote rol in het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken rond automobiliteit. Dat lijkt de essentie van vele maatregelen 
die de afgelopen twee decennia de politieke agenda hebben bereikt (zoals nog uitvoerig in de 
delen II t/m V aan de orde zal komen): van ‘de auto kan best een dagje zonder u’ tot ‘eerlijker 
betalen voor mobiliteit met een kilometerheffing’.  
   Automobiliteit is een geleidelijk en ad hoc geconstrueerde institutie, die het ‘vermogen’ 
heeft ingrijpende verandering of hervorming te weerstaan. Automobiliteit is in hoge mate 
resistent gebleken voor ingrijpende maatregelen om haar te sturen en te beïnvloeden; tot 
heden stranden die maatregelen óf in het parlement óf in de weerbarstige werkelijkheid. In die 
zin kan worden gesteld dat automobiliteit ‘macht’ heeft.  
   De omslag in het beleidsdenken die zich rond de laatste eeuwwisseling voltrekt is een 
illustratie van de macht van automobiliteit. Het idee om automobiliteit (of de groei daarvan) 
terug te dringen wordt dan verlaten en maakt plaats voor het accommoderen van 
automobiliteit. Die omslag kent een slogan met de uitspraak van toenmalig minister 
Netelenbos: mobiliteit is fun.  
 
 
3.5  Slotbeschouwing 
 
Automobiliteit kan vanuit een diep historisch perspectief worden beschouwd als een recent 
onderdeel van een continu civilisatieproces. Daarbij is automobiliteit te beschouwen als een 
institutie, vanwege de volgende kenmerken: 
 

� Nederland telt in 2012 meer dan tien miljoen bezitters van een autorijbewijs en meer dan 
acht miljoen personenauto’s. Automobilist is een rol die mensen in het verkeer vervullen, 
die strikt gebonden is aan regels en alleen maar kan worden vervuld door vaste 
gedragspatronen welke door disciplinering tot stand komen. Met de ontwikkeling van 
automobiliteit is een culture of control verbonden (zoals Lavenir beschrijft162); 
� het gebruik van de auto is voor de meeste mensen (automobilisten en passagiers) een 
dagelijkse bezigheid die als vanzelfsprekend wordt ervaren. Een groot deel van hun leven 
is gebaseerd op en gestructureerd door het gebruik van de auto; 
� de auto is de ‘norm’ geworden voor het personenvervoer en heeft geleid tot een breed 
gedragen denkwijze over mobiliteit (te vergelijken met een ‘collectieve voorstelling’). De 
meeste kilometers worden afgelegd per auto; 
�  de auto heeft door zijn grote dominantie op de openbare weg een dwingende invloed op 
andere weggebruikers. De niet-automobilisten moeten zich voegen naar de auto; 

                                                 
162 Lavenir, 2000. 
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� autobezit en autogebruik zijn in de 21e eeuw krachtig gelegitimeerd door het 
Nederlandse parlement (geen politicus wil nog het verwijt krijgen dat hij doet aan ‘autootje 
pesten’, politici zijn er in meerderheid juist op uit de auto méér de ruimte te geven);163 
� van generatie op generatie wordt de institutie automobiliteit ‘overgedragen’; al enkele 
decennia groeien kinderen als het ware op mét en ín de auto. 

 
Automobiliteit is het resultaat van een drieledige institutionalisering, namelijk de 
institutionalisering van:  

� de auto als vervoermiddel en ‘vervoersnorm’; 
� de automobiliteit als ‘mental map’ of denksysteem dat gedrag beïnvloedt (inclusief  
    taal)164;  
� de auto als onderwerp van discours (politiek, maatschappelijk én wetenschappelijk).  

 
Voor de automobilist geldt, dat de auto als instituut zowel het handelen als het denken sterk 
bepaalt. Het is de dwang en de onontkoombaarheid die de moderne automobiliteit kenmerkt. 
Zo oefent de auto macht uit. In die zin is er sprake van een greedy institution die ‘heerst’ in de 
samenleving en daarom kan de politieke betekenis van die institutie worden geduid als een 
autocratie. 
 
Als het civilisatieproces naar de analyse van Norbert Elias in de kern wordt omschreven als 
‘maatschappelijke dwang tot zelfdwang’165, waarbij het gaat om het beheersen van de 
gevoelsimpulsen, dan kan worden gesteld dat het civilisatieproces rond de auto nog lang niet 
is voltooid. Want als er één zaak is die de afgelopen decennia helder is geworden, dan is het 
de problematiek van de beheersing van de automobiliteit. In feite wordt de politiek 
geconfronteerd met een algemene ‘civilisatievraag’: hoe moet automobiliteit verder worden 
ontwikkeld om in maatschappelijk opzicht op een hoger plan te komen? Het betalen voor het 
gebruik van de weg is daar slechts één element van.  
   Het is opvallend, dat nog in een advies uit 2001 (van de sociaal-psychologen Steg en Vlek) 
aan het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt 
geconcludeerd “dat er nauwelijks systematisch onderzoek is verricht naar de vele 
betekenissen van autogebruik”.166 Dat kan niet anders betekenen dan dat toentertijd de 
informatie bij het parlement (op dat voor het te voeren beleid zo belangrijke punt) een blinde 
vlek vertoonde.  
   Er is één belangrijke aspect van automobiliteit waarmee de politiek terdege rekening moet 
houden, dat is de verwevenheid van processen en systemen in de moderne maatschappij. 
Automobiliteit heeft daardoor een ‘hardheid’ die in politiek opzicht van groot belang is. Zoals 
Hommels beschrijft:  
 

“Als technische systemen eenmaal een plek gekregen hebben in een maatschappij en 
verbonden zijn geraakt met andere technologieën, menselijke gewoontes, investeringen en 
belangen, lijkt het vaak haast onmogelijk om ze nog te veranderen; het systeem is hard 
geworden en verzet zich tegen verandering.” 167 

 
 
                                                 
163 Zoals de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/u op enkele Rijkswegen in 2011. 
164 Zie bijvoorbeeld  “Autotaal. Over geld, sex, macht en status” van Wouter Schoonman (1992) en “Wat je rijdt 
ben je zelf” van Erwin Nijman (2011). 
165 Zoals genoemd door De Swaan, 1996: 171. 
166 Steg en Vlek, 2001: 26. Zij geven o.a. het advies, dat door inhoudsanalyse van teksten, overheidsdocumenten, 
autotijdschriften en autoreclames etc. , op dat punt waardevolle inzichten kunnen worden verkregen. 
167 Hommels, 2001: 215. 
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4  
 
 
Genealogisch onderzoek van de kilometerheffing: naar een 
analyse van parlementair discours 
 
 
4.1 Inleiding 
 
Dit onderzoek naar de politieke geschiedenis van het idee om het prijsmechanisme toe te 
passen bij automobiliteit kent één centraal uitgangspunt: het gebruik van (politieke) taal is een 
sleutel tot het begrijpen en verklaren van het (bijzondere) verloop van die geschiedenis. Dat 
lijkt een platitude; in de politiek gaat het primair om geschreven en uitgesproken teksten die 
in verkiezingsprogramma’s, regeerakkoorden, kamerdebatten etc. worden gebezigd. Dus wat 
is de betekenis van dat uitgangspunt ? Het antwoord op deze vraag is tweeledig.  
   Ten eerste wordt taal door bepaalde groepen sprekers (politici, wetenschappers, 
belangenorganisaties etc.) op een specifieke manier gebruikt. Het is niet alleen de 
inhoudelijke betekenis van woorden die ertoe doet, maar ook (en soms vooral) de manier 
waarop een tekst is samengesteld en uitgesproken.  
   Ten tweede heeft gesproken en geschreven taal een eigenstandige werking. Hetgeen onder 
woorden is gebracht en gezegd werkt in de tijd door, onafhankelijk van de persoon of groep 
die de woorden heeft geuit (én onafhankelijk van de tijd en de plaats van die uiting). Hoe 
vluchtig woorden ook kunnen zijn, zij bepalen in hoge mate wat mensen ervaren als 
‘werkelijkheid’. Zo stelt Fischer: “language does not simply offer a mirror or picture of the 
world, but instead profoundly shapes our view in the first place”.1 Een voorbeeld is het woord 
rekeningrijden, dat in het collectieve geheugen van de Nederlandse automobilist te boek staat 
als geldklopperij. Vanwege die negatieve betekenis wordt het woord van stal  gehaald door 
tegenstanders van elk nieuw voorstel voor roadpricing.  
 
De lange parlementaire geschiedenis van het onderwerp ‘anders betalen voor automobiliteit’ 
wordt in dit onderzoek beschouwd als een ‘politieke woordenstrijd’ – een discours – waarin 
ideologieën, denkbeelden, opvattingen en standpunten gestalte krijgen. Deze zienswijze is 
vooral geïnspireerd door het werk van de eerder geïntroduceerde Franse filosoof Michel 
Foucault. Zijn publicaties op het (brede) terrein van discours, voor dit moment aan de duiden 
als de praktijk van spreken en schrijven, hebben de politieke wetenschap beïnvloed.2 Foucault 
heeft een groot aantal ‘navolgers’; hij heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de betekenis 
van discoursanalyse als onderzoeksmethode in de sociale wetenschappen.3 

                                                 
1 Fischer, 2003: 41. Hij citeert uit een werk van Fischer en Forrester dat is gepubliceerd in 1993. 
2 Deze weergave is ontleend aan de vertaling van een kerndocument van Foucault in dit verband, namelijk zijn 
oratie van 2 december 1970, getiteld “L’ordre du discours”. De oratie kent twee Nederlandse vertalingen, 
namelijk “De orde van het vertoog” (1976) en De orde van het spreken” (1988). Uit de laatste is deze ‘vertaling’ 
van discours overgenomen. Foucault, 1988: 14.  
3 In Nederland is met name Hajer een pionier in de discoursanalyse te noemen. Zie met name: Hajer, 1994. Hajer 
geeft hierin een uiteenzetting over Foucault in relatie tot discoursanalyse. Zie voor recente Nederlandse 
voorbeelden van discoursanalyse Tennekes (2005), Van der Steen (2009) en Huijs (2011), die zich met name 
baseert op het werk van Foucault. In Denemarken heeft Flyvbjerg (1993) inzichten van Foucault toegepast om de 
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   De analyses die Foucault heeft gewijd aan een drietal andere vraagstukken hebben betekenis 
voor dit onderzoek. Die vraagstukken betreffen: socio-historische processen die zich over een 
zeer lange tijdspanne voltrekken (waarbij de aanpak van Foucault te vergelijken is met de 
methode van de archeologie); het verschijnsel macht (door Foucault beschouwd als een 
‘strategie’); en de reeds besproken mechanismen van disciplinering van de mens in de 
samenleving.4 Wat Foucault te bieden heeft is echter niet een onderzoeksmethode die zomaar 
kan worden toegepast, maar vooral een perspectief dat kan worden ingezet voor 
discoursonderzoek, zoals Fairclough stelt.5 
 
Het uitgangspunt, dat de politieke geschiedenis van het ‘betalen voor automobiliteit’ zal 
worden onderzocht vanuit het perspectief van (het gebruik van) politieke taal leidt tot de 
keuze, om een analyse-instrumentarium samen te stellen op basis van inzichten en begrippen 
die zijn ontleend aan het domein van de discoursanalyse. Dit hoofdstuk onderbouwt die keuze 
en behandelt, wat is ontleend aan het terrein van discoursanalyse en wat dat concreet betekent 
voor de aanpak van het onderzoek.  
   Vooraf moet worden vermeld, dat dit onderzoek niet primair is geënt op één van de vele te 
onderscheiden wetenschappelijke benaderingen binnen de discoursanalyse.6 Voor het kunnen 
samenstellen van een geschikt analyse-instrumentarium is de omvangrijke literatuur op het 
terrein van de discoursanalyse globaal verkend. Dat heeft geleid tot de selectie van een aantal 
zienswijzen, perspectieven en begrippen die analyse van met name het inhoudelijk verloop 
van het parlementair discours mogelijk maken.  
   Er is bij de vele wetenschappers die over discoursanalyse hebben gepubliceerd veel meer ‘te 
ontdekken’ dan de elementen die voor dit onderzoek zijn gebruikt. Voor het beantwoorden 
van de centrale onderzoeksvraag acht de onderzoeker het onderstaande een voldoende basis.7 
 
Het verband tussen institutie en discours 
In deze inleiding moet nog de relatie, wisselwerking en ‘verstrengeling’ worden benoemd 
tussen instituties en discours. Ten eerste vormen instituties de neerslag van discours, waarbij 
politiek discours een belangrijke rol vervult. Zo is de privatisering van overheidsbedrijven een 
voorbeeld van de institutionele neerslag van het neoliberaal discours van de jaren ’80.8 Een 
ander voorbeeld is het discours over de Keyniaanse welvaartsstaat, dat heeft geleid tot de 
enorme groei van overheidstaken met bijbehorende departementen.9 Ten tweede ‘produceren’ 
instituties discours. Het is de core business van de politiek en van de media. Dat kan worden 
samengevat met de stelling van Van der Heijden, dat de burgers niet de staat hebben 
geproduceerd, maar dat de staat zijn burgers produceert.10  

                                                                                                                                                         
werking van politieke processen in een democratie bloot te leggen. Fairclough (1992) heeft een kritische 
beschouwing gegeven van de discoursanalyse van Foucault. 
4 Wat betreft het thema disciplinering kan met name zijn studie over “de geboorte van de gevangenis” als een 
standaardwerk worden genoemd (Foucault, 1989). Wat betreft de vergelijking met archeologie: in beide is 
sprake van het ‘laagje voor laagje’ gedetailleerd onderzoeken. 
5 Fiarclough, 1992: 38. 
6 Zie voor een kort en bondig overzicht van uiteenlopende benaderingen: H.van den Berg (2004). 
7 Wat betreft de vele varianten van discoursanalyse is er een aantal dat ook bruikbaar is voor analyse van een 
parlementair discours, maar die hier niet verder aan de orde komen. Genoemd kunnen worden de linguïstische 
benadering waarbij het accent in hoge mate ligt bij de inhoudsanalyse van taalgebruik en communicatie (bijv. 
Chilton, 2004 en Woods, 2006) en enkele te onderscheiden ‘specialismen’ op het gebied van politiek discours, 
zoals het onderzoek naar beleidsposities van politieke actoren (Kleinnijenhuis en Pennings, 2001) en 
kwaliteitsanalyse van parlementair discours (Steiner e.a., 2004). Voorbeelden van verschillende ‘uitvoeringen’ 
van discoursanalyse zijn te vinden bij Van den Brink en Metze, 2006. 
8 Van der Heijden, 1990: 8. Van der Heijden gebruikt hierbij het woord “vertoog” in plaats van discours. 
9 Ibid.: 36. 
10 Ibid.: 34. 
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Dryzek noemt discours “the informal aspect of institutional design”.11 Discoursen in de 
samenleving zijn verstrengeld met instituties maar zijn vaak zo vanzelfsprekend dat ze niet 
worden onderkend, aldus Dryzek. Hij brengt dat als volgt onder woorden: 
 

“No institution can operate without an associated and supportive discourse (or discourses). 
Discourses may best be treated as institutional software. (...) The discourses which constitute 
institutional software are more often taken for granted – until they are uncovered by discourse 
analysts.” 12 
 

Vanuit deze optiek kan worden gesteld, dat een als vanzelfsprekend ervaren maatschappelijk 
en politiek discours over de auto in het algemeen bijdraagt aan de ‘kracht’ van de institutie 
van de automobiliteit. Discours houdt een institutie als het ware ‘in leven’. Dryzek betoogt dat 
institutioneel ontwerpen grotendeels een kwestie is van “reshaping the constellation of 
discourses in society”.  
   Het idee van software (discours) en hardware (institutie) is relevant voor dit onderzoek. Uit 
de geschiedschrijving in het vorige hoofdstuk is gebleken, hoe belangrijk de ondersteunende 
rol van actoren als de ANWB, de KNAC en de RAI in het discours over automobiliteit is; dat 
geldt ook hun rol bij het ‘bewaken’ van die institutie. Vooral dankzij deze actoren heeft 
automobiliteit als institutie zijn eigen discours ontwikkeld én dat discours ook in belangrijke 
mate bepaald. 
   Het huidige politiek discours rond de auto is in hoge mate beïnvloed door acties van de 
autolobby en de ANWB, die zich gesteund weten door enkele media. De belangenbehartigers 
van de automobiliteit hebben zich eerst sterk gekant tegen het rekeningrijden, daarna zijn de 
nodige eisen gesteld aan de kilometerheffing. Beide zijn er niet gekomen. Het is ‘de politiek’ 
die als het gaat om automobiliteit institutionele verandering teweeg zou moeten brengen, 
maar is daar tot op heden niet in geslaagd. 
 
   Ook Hajer legt de verbinding tussen discours en institutie. In de woorden van Hajer: “we 
wisselen via taal signalen uit en via deze signalen reproduceren we de instituties van bestuur 
en beleid. Maar via dezelfde talige handelingen transformeren we instituties ook”.  
   Hajer stelt dat een discoursanalytische benadering ervan uit gaat dat het openbaar bestuur 
niet zonder meer bestaat. Een opvatting die voor dit onderzoek van belang is. In zijn visie 
bestaat het openbaar bestuur “bij de gratie dat we elkaar voortdurend vertellen of anderszins 
duidelijk maken wat we aan het doen zijn”. Kortom, hij beschouwt het openbaar bestuur als 
“discursieve orde”.13  
   Dit voorbeeld van Hajer maakt een specifiek onderscheid duidelijk tussen de institutie van 
de automobiliteit en (bijvoorbeeld) de verschillende instituties die er zijn bij het openbaar 
bestuur en het bedrijfsleven: automobiliteit is met vele miljoenen auto’s op straat voortdurend 
en direct waarneembaar, er is niet aan te ontkomen. 
 
 
4.2 Het begrip discours, het werk van Foucault en de ‘exegese’ daarvan 
 
Het begrip ‘discours’ is door vele wetenschappers gebruikt en heeft vele betekenissen 
gekregen. Het begrip is ‘zelf’ onderwerp van discours. Om die reden volgt een  beschouwing 
over de betekenis(sen) van het begrip discours, teneinde de nodige helderheid te scheppen.  

                                                 
11 Ibid.: 103. 
12 Ibid.: 104. 
13 Hajer, 2000: 16, 17. 
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   Reeds in 1984 stellen Cousins en Hussain (in hun studie over Foucault) over het woord 
discours:  
 

“For within the human sciences this term is becoming embarrassingly overloaded and more 
likely to induce confusion than any clarity it might originally have been set to produce. 
Several distinct usages are in play in the social sciences, none of which can be reduced to any 
of the others.” 14  
 

In 1995 komt Hajer tot een soortgelijke constatering als hij stelt: “Discourse analysis has 
become to mean many different things in as many different places.”15 In een handboek voor 
discoursanalyse uit 2003 wordt opgemerkt, dat discoursanalyse een snelgroeiend terrein is 
waarbij vele academische disciplines zijn betrokken. De opstellers van het handboek 
onderschrijven de constatering van Hajer en stellen: “So abundant are definitions of discourse 
that many linguistics books on the subject now open with a survey of definitions.”16 Het is 
van groot belang om voor dit onderzoek een zo helder mogelijke definitie van discours te 
gebruiken. Enig onderzoek naar betekenissen is dus op zijn plaats, te beginnen bij Foucault.  
 
Vele publicaties zijn gewijd aan beschouwing en interpretatie van het werk van Foucault. 
Discours is hierin een prominent onderwerp van ‘exegese’.17 Een (eerste) barrière bij de 
interpretatie van het begrip discours dat Foucault hanteert is een beperking in de Nederlandse 
taal. In de veertiende uitgave van de Van Dale uit 2005 wordt aan het woord discours een 
drietal betekenissen gegeven: gesprek, rede en conversatie. Deze uitleg voldoet niet. Dat vindt 
(ook) IJsseling als hij stelt: “Reeds veelvuldig is aangetoond dat Foucaults term ‘discours’ 
moeilijk in het Nederlands te vertalen is.”18  
   In de twee Nederlandse vertalingen van de oratie van Foucault wordt het woord ‘discours’ 
verschillend vertaald. Widdershoven vertaalt in 1988 de titel van de oratie met: De orde van 
het spreken.19 In de vertaling van Heering-Moorman uit 1976 luidt de titel: De orde van het  
vertoog. De eerdergenoemde editie van de Van Dale geeft aan het woord ‘vertoog’ de 
volgende betekenissen: betoog, verhandeling, met name op moreel en maatschappelijk 
gebied.  
   Voor dit onderzoek is de keus gemaakt het woord discours te gebruiken. Daarvoor zijn twee 
redenen. De eerste is een taalkundige voorkeur – het is een ‘mooi’ woord. De tweede reden is 
een praktische. Het Franse woord discours en het Engelse woord discourse zijn al zo 
ingeburgerd in de sociale en politieke wetenschappen, dat een gebruik van het woord in een 
Nederlandse tekst voor de hand ligt. Dan is er nog de vraag, welke betekenis en welke 
definitie in dit onderzoek wordt gegegeven aan het begrip ‘discours’. Enkele Nederlandse 
wetenschappers kunnen hulp bieden.  

                                                 
14 Mark Cousins & Athar Hussain, 1984: 77. 
15 Hajer, 1995: 43. 
16 Schiffrin, Tannen & Hamilton, 2003: 1. 
17 Onder andere: “Denken in Parijs. Taal en Lacan, Foucault, Althusser, Derrida”, Egide Berns, Samuel 
IJsseling, Paul Moyart, 1981; “Michel Foucault” , Mark Cousins en Athar Hussain, 1984; “Geanalogie als 
kritiek: Michel Foucault en de menswetenschappen”, Rudi Visker, 1990;  “Technocratie en onbehagen. De 
plaats van de ethiek in het werk van Foucault”, Hub Zwart, 1995. Daaruit blijkt dat Foucault een waardevolle 
bron van inzichten is in de werking van taal en van spreken. 
18 IJsseling in: Berns, IJsseling, Moyart, 1981: 75. 
19 Widdershoven geeft in de inleiding op de vertaling van de oratie een toelichting op zijn vertaling van het 
woord discours. Hij zegt “algemeen gesproken” voorstander te zijn van het gebruik van het woord discours in 
het Nederlands, “maar in L’ordre du discours zou dat betekenen dat in de vertaling voortdurend dat vreemde 
woord zou staan” (1988: 29). 
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   Voor Widdershoven is het eenvoudig. Voor hem kan discours “probleemloos als de praktijk 
van schrijven en praten “ worden omschreven.20 IJsseling geeft de volgende omschrijving: 
“Discours kan het beste begrepen worden als (….) een netwerk van gesproken en geschreven 
woorden, die beschouwd worden in hun feitelijk en materieel bestaan, in hun tot stand komen 
of produktie en in hetgeen zij tot stand brengen of hun effect.”21 Het discours heeft een 
materiële existentie en een eigen werkzaamheid. Het komt tot stand en brengt iets tot stand. 
Het is deze eigenstandigheid, die los staat en onafhankelijk is van individuele deelnemers 
(sprekers) die vaak een tijdelijke, kortstondige rol hebben in het discours.22  
 
Box 4.2   De eigenstandigheid van discours en beleid 
Wetgevingsprocessen in het parlement strekken zich over vele jaren uit en zijn een voorbeeld van de 
eigenstandigheid van discours. Er is nog een factor bij deze eigenstandigheid aan de orde. Tennekes 
wijst op het feit, dat elk beleidsvoorstel van een ministerie wordt voorgesteld alsof deze volledig zou 
aansluiten op het bestaande beleid:  
“De druk om het beleid naar buiten toe te legitimeren, leidt ertoe dat elk beleidsvoorstel dat de schijn 
wekt niet in overeenstemming te zijn met bestaand beleid of uitgesproken beleidsvoornemens gezien 
wordt als een inconsistentie, waarop de minister aangevallen kan worden. Daarom zorgt men ervoor 
dat men in beleidsteksten zoveel mogelijk probeert aan te knopen bij het bestaande beleid.”23 
 
Een aanvulling op de gegeven toelichting op het begrip discours is het begrip discursieve 
formaties. Zwart gebruikt dit begrip. Hij stelt dat Foucault slechts het opdoemen en 
verdwijnen van discursieve formaties en taaluitingen registreert.24 Een discursieve formatie 
kan worden omschreven als tekstfragmenten die dezelfde taal en dezelfde woorden bezigen en 
dezelfde problemen benoemen, kortom een homogeniteit van spreken representeren. Een 
belangrijk element van een discursieve formatie is volgens Zwart de vanzelfsprekendheid: 
“elke ‘discursieve formatie’ heeft zijn eigen quasi-evidente vooronderstellingen25, die zelden 
expliciet ter sprake komen”; “om de fundamentele ‘vanzelfsprekendheden’ die het vertoog 
structureren aan het licht, of beter nog, aan de oppervlakte te brengen, moeten we  
‘archeologisch’ onderzoek verrichten”.26  
   Samenvattend kan worden gesteld dat met het begrip discours (in de kern) de menselijke 
communicatie wordt bedoeld, in de meest brede zin, verbaal en non-verbaal. Bij uitstek in het 

                                                 
20 Ibid.: 1988: 14. In dit hoofdstuk wordt verder gebruik gemaakt van de Nederlandse vertaling van 
Widdershoven, om de praktische reden dat hij ook een toelichting geeft op de oratie.  
21 IJsseling, 1981: 75, 76. De cursivering is van de onderzoeker. 
22  Nader inzicht in de eigenschappen van discours is te vinden in de volgende citaten. 1: “Het discours vormt 
geen eenheid en heeft geen centrum waarin het zou samenkomen of van waaruit het uit zou gaan.  Het heeft ook 
geen begin en geen einde. Er is geen eerste en geen laatste woord. Het discours is gefragmenteerd en elke 
uitspraak of reeks van uitspraken is een fragment van een meer omvattend discours. Elke uitspraak kan slechts 
gedaan worden tegen de achtergrond van een netwerk van reeds bestaande uitspraken. Een uitspraak is altijd een 
transformatie voor voorafgaande uitspraken en tevens een mogelijke bron voor de produktie van nieuwe 
uitspraken. In dit transformatie- en produktieproces zijn er uitspraken met meer of minder gewicht of gezag. Er 
zijn er die domineren en die gedomineerd worden”. Ibid.: 76. 2: “Niemand kan het discours ten volle overzien of 
bezitten. Het is namelijk principieel onmogelijk alles te lezen wat er ooit geschreven is en het is volkomen 
uitgesloten alles te beluisteren en te begrijpen wat er ooit gezegd is en wordt. Dit heeft overigens veel meer 
consequenties dan men gewoonlijk vermoedt. Een mens laat zich namelijk altijd leiden door een heel beperkt 
deel van het discours. Dit beperkte deel is bepalend voor wat hij denkt en doet en natuurlijk ook voor wat hij 
zegt en schrijft. Het discours is het eigendom van niemand en er is geen enkele instantie die er volledig over kan 
beschikken. Wel kan men zich het discours enigermate toe-eigenen”. Ibid.: 78 
23 Tennekes, 2005: 30, 31. 
24 In zijn nawoord bij de studie “De geboorte van de kliniek” van Foucault,  2008: 257. 
25 Een voorbeeld is het gezegde dat de kilometerheffing gelijk staat met “eerlijk betalen voor automobiliteit”. 
26 Ibid.: 255 (Deze werking van discursieve formaties is met name te vinden in Foucault’s studies “De geboorte 
van de gevangenis” en “De geboorte van de kliniek”.) 
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politieke bedrijf neemt het gebruik van taal in woord en geschrift een centrale plaats in. 
Menselijke communicatie omvat ook een scala aan non-verbale elementen, zoals 
gezichtsuitdrukkingen, gebaren en lichaamstaal. Ook deze maken – dankzij visuele media �  
voor de burgers/toeschouwers zichtbaar deel uit van het politieke bedrijf.27  
 
De verbale en non-verbale communicatie zijn de instrumenten waarmee de politieke 
boodschap gestalte wordt gegeven. Ideologieën, voorkeuren, opvattingen, standpunten etc. 
worden daarmee kenbaar gemaakt in de politieke arena en in de maatschappij. Dit ‘geheel’ 
van verbale én non-verbale menselijke communicatie is één deel van discours, te duiden als 
de waar te nemen verschijningsvorm.  
   Het andere deel van discours is het proces of de gebeurtenis waarbinnen communicatie 
plaatsvindt. Van Dijk beschouwt discours primair als gebeurtenis (“a specific communicative 
event”). Hij hanteert een multidisciplinaire benadering van discours en maakt daarbij het 
onderscheid tussen “extended primary meaning” en “restricted primary meaning”; het laatste 
begrip duidt op het abstraheren van de verbale (of tekstuele) dimensie van de andere 
elementen van de communicatieve handeling.28 In dit onderzoek zal sprake zijn van een focus 
op de ‘beperkte, primaire betekenis’ van het politiek discours. Het non-verbale element is in 
dit onderzoek niet aan de orde. 
   Discours is tot slot ook te beschouwen als een voortdurende stroom (of ‘productie’) van het 
gesproken en het geschreven woord.  Een stroom die onderscheiden kan worden naar de vele 
deelgebieden of domeinen van het menselijk bestaan, zoals religie, wetenschap, bedrijfsleven 
en openbaar bestuur. Daar vinden - om met Widdershoven te spreken - de “praktijken van 
schrijven en praten” plaats. In dit onderzoek is de focus gericht op de stroom in het parlement 
en op actoren die deze stroom ‘voeden’ en beïnvloeden: politieke partijen, de regering, 
belangenorganisaties en het publiek. 
 
 
4.3 De werking van discours : procedures, macht en dressuur 
 
Het belangrijke punt in de reeds genoemde oratie van Foucault is zijn hypothese, dat het 
discours in elke maatschappij wordt gecontroleerd door procedures:  
 

“ik veronderstel dat in iedere maatschappij de productie van het spreken tegelijkertijd wordt 
gecontroleerd, geselecteerd, georganiseerd en geherdistribueerd door een aantal procedures die 
tot doel hebben de machten en gevaren ervan te bezweren, het gebeurteniskarakter ervan te 
beheersen en de drukkende, vreeswekkende materialiteit ervan te ontwijken.” 29  
 

Foucault onderscheidt een drietal soorten procedures, die (met Widdershoven) als volgt 
kunnen worden samengevat:  

� uitsluitingsprocedures, die ten doel hebben de macht van het discours te beheersen;  
� interne regels, die ten doel hebben toevallige articulaties in het discours te beheersen; 
� selectieprocedures, die ten doel hebben de condities te bepalen waaronder discours over  
   een onderwerp in werking kan treden.  

Deze procedures werken respectievelijk  als “uitdunning, controle en beperking”.30  
                                                 
27 Een actueel voorbeeld van de verschillende facetten van discours is getoond tijden de Algemene 
Beschouwingen over de Miljoenennota 2012. Dagenlang is in de media aandacht besteed aan de wijze waarop 
parlementariërs onderling in debat gingen én aan de wijze waarop de minister-president is bejegend door de 
fractieleider van de PVV. 
28 Van Dijk; 1998: 193 e.v. 
29 Ibid.: 37. 
30 Ibid.: 15. 
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Het verbod is het duidelijkste voorbeeld van een uitsluitingsprocedure; Foucault noemt het 
taboe op het spreken over een onderwerp als een vorm van uitsluiting. Zo is de 
hypotheekrenteaftrek in Nederland te beschouwen als een onderwerp dat vele jaren 
uitgesloten is geweest van discours.31 Een ander taboe is het opleggen van beperkingen ten 
aanzien van de omvang van auto’s, zoals de poging van het gemeentebestuur van Nijmegen 
om het parkeren van SUV’s te verbieden in de binnenstad. Dat idee is in de landelijke politiek 
niet geaccepteerd.32 
  Als voorbeeld van een interne regel die het discours moet beheersen noemt Foucault “een 
scheiding die tot een verstoting leidt”. Hij wijst op de scheiding tussen rede en waanzin, die 
tot gevolg heeft dat de gek niet meer gehoord mag worden. In Nederland kan de positie van 
slachtoffers van misdrijven en van verkeersongevallen als voorbeeld worden genoemd. Door 
primair aandacht te geven aan de opsporing en de berechting van daders heeft tot voor kort 
het slachtoffer in de Nederlandse rechtspraak geen positie gehad. In Nederland zijn 
verkeersslachtoffers nog steeds een (grote) groep waar de maatschappij liever niet mee wordt 
geconfronteerd. Er is geen stille tocht voor de ca. zes- à zevenhonderd doden en vele 
duizenden gewonden die het Nederlandse verkeer jaarlijks eist. ‘Anti-automobiliteit’ is in 
Nederland sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw niet meer geaccepteerd.33 
   De derde procedure is die van de selectie, die de tegenstelling tussen waar en onwaar betreft 
en de wil tot weten en waarheid. Van de wil tot waarheid gaat volgens Foucault een 
dwingende macht uit en een streven naar rechtvaardiging. Hij noemt als voorbeeld de wijze 
waarop economische praktijken zich getracht hebben te rationaliseren en te rechtvaardigen 
met een theorie over welvaart en productie.34 De wereldwijde financieel-economische crisis 
die in 2007 een aanvang neemt en die de meeste economen niet hebben zien aankomen is een 
actueel voorbeeld van de gevolgen van de dwingende macht van gevestigde theorieën. In 
Nederland zou de door economen veelvuldig bepleite marktwerking en toepassing van het 
prijsmechanisme in het autoverkeer als voorbeeld kunnen dienen van het dwingende karakter 
van een theorie die als “waarheid” wordt gepresenteerd. 
   Samenvattend kan gesteld worden, dat de procedures van discours een proces van 
‘normalisatie’ tot stand brengen, waarin op enig moment bepaalde onderwerpen en 
bijbehorende woorden geaccepteerd zijn (geraakt) en andere niet. Een voorbeeld van een 
poging tot normalisatie is het woord ‘kilometerprijs’, in 2005 geïntroduceerd door het 
Platform Anders Betalen voor Mobiliteit teneinde de (negatieve) lading van het woord 
‘heffing’ te vermijden. Het woord ‘kilometerprijs’ is in de samenleving niet breed 
geaccepteerd. Het is gebruikelijk om afdrachten aan de overheid voor het gebruik van de auto 
aan te duiden als accijnzen, belastingen en heffingen. Mensen laten zich geen knollen voor 
citroenen verkopen als het gaat om de relatie met de overheid. Nog in 2010, toen de Wet 
kilometerprijs in behandeling was bij de Tweede Kamer, gebruikten de media de woorden 
‘kilometerheffing’ en (zelfs) ‘rekeningrijden’.  
 

                                                 
31 Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 maakte vooral D66 zich sterk voor een andere koers wat betreft 
de hypotheekrente-aftrek. Maar het thema verdween met de uitslag van de verkiezingen weer spoorslags. Totdat 
de president van De Nederlandse Bank het punt in november 2011 weer in de publiciteit bracht vanwege zorgen 
over de hoogte van de gezamenlijke hypotheekschuld van Nederlands huishoudens. Daarna volgde de vereniging 
van Nederlandse banken en een aantal politieke partijen, waaronder het CDA. 
32 In oktober 2010 stemt de gemeenteraad van Nijmegen in met een motie van GroenLinks om personenauto’s 
langer dan 5 meter of breder dan 1.90 meter een parkeerverbod te geven. Dat raadsbesluit leidt tot landelijke 
commotie. Er wordt over deze auto’s gesproken over “asobakken”. Ook de RAI-Vereniging laat van zich horen: 
“Rijders van SUV’s zijn keurige mensen”, aldus voorzitter Janssen in Trouw van 22 oktober 2004. 
33 In de jaren zestig kent Nederland de actiegroep “Stop de kindermoord!”, die pleit voor veiligheid voor 
kinderen op de openbare weg. 
34 Ibid.: 37-44. 
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Met discours is macht verbonden. Foucault beschouwt macht niet als een eigenschap of bezit, 
maar spreekt van een strategie. In een interview heeft hij aangegeven, dat het bij het 
bestuderen van macht gaat om “the strategies, the networks, the mechanisms, all those 
techniques by which a decision is accepted and by which that decision could not but be taken 
in the way it was”.35  
   Foucault stelt dat de ‘geboorte’ van de menswetenschappen hand in hand gaat met het 
installeren van nieuwe machtsmechanismen. Zijn betoog is, dat als gevolg van het feit dat 
samenlevingen object van wetenschappelijke observatie worden én als gevolg van het feit dat  
menselijk gedrag vanaf een bepaald moment een probleem werd dat geanalyseerd en opgelost 
moest worden, de menswetenschappen zijn verbonden met mechanismen van macht.36  
   In de lange geschiedenis van het discours over ‘betalen voor de auto’ zijn de sociale-
psychologie en de economie in die zin verbonden geraakt met het verwerven van ‘macht’ over 
de automobilist, met name wat betreft zijn keuzegedrag bij het gebruik van de auto.  
   In een interview spreekt Foucault ook over de historische ontwikkeling van ‘menselijke 
dressuur’ en de wijze waarop het gedrag van individuen wordt ‘geconditioneerd’. Dat vindt 
plaats via methoden  die een eigen soort rationaliteit hebben.37 De strategie van de macht 
werkt via normalisering (niet via onderdrukking), grijpt in op alle niveaus van het menselijk 
bestaan “en functioneert als een soort zeef of sorteermachine”.38 
 
 
4.4 Discours en discursieve hegemonie: de zienswijze van Hajer 
 
Het werk van Foucault biedt dus interessante inzichten voor het analyseren van politiek 
handelen. Hajer is in zijn voetspoor getreden en geeft in zijn analyse van politieke processen 
de volgende definitie van discours: “Discourse is here defined as a specific ensemble of ideas, 
concepts, and categorizations that are produced, reproduced, and transformed in a particular 
set of practices and through which meaning is given to physical and social realities.”39 Een 
belangrijk element van discours is betekenisgeving (en wellicht ook zingeving) aan de 
materiële en sociale werkelijkheid.  
   Hajer ontwikkelt een begrippenapparaat om de werking van het politieke proces, in het 
bijzonder van discours,  te kunnen analyseren. Hij ziet het als een taak van de politieke analist 
om te verklaren, hoe een bepaalde actor (dat kan een persoon zijn of een organisatie) de 
reproductie van zijn positie in het discours veilig stelt (of in staat is deze te veranderen) in de 
context van controverse.40 Hajer creëert een specifiek begrippenkader, met name story-lines, 
discursive frame, discourse-coalitions, discours structuration, discourse institutionalization 
en discourse closure.41 Deze bieden interessante mogelijkheden voor het analyseren van een 
langdurige parlementaire geschiedenis, zoals het discours over betalen voor automobiliteit. 
Enkele van deze begrippen zullen voor dit onderzoek worden gebruikt. 
 

                                                 
35 Het interview is opgenomen in de publicatie “Politics, philosophy, culture. Interviews and other writings. 
1977-1984”. Foucault, 1988: 104. 
36 Ibid.: 106. 
37 Ibid.: 105. 
38 IJsseling, 1981: 89. In aanvulling op de inzichten van Foucault kan macht ook als een proces worden 
beschouwd, in navolging van Flyvbjerg. In zijn studie naar de ‘democratie in de praktijk’ heeft hij scherp 
aangegeven op welke wijze actoren die macht willen uitoefenen te werk gaan en welke rationaliteit daaraan ten 
grondslag ligt. In hoofdstuk 5 komt de zienswijze van Flyvbjerg nader aan de orde. 
39 Hajer, 1995: 44. Korsten geeft in een publicatie uit 2008 (b) een bondige beschouwing over de 
discoursanalytische benadering van Hajer. Zie: www.arnokorsten.nl.  
40 Ibid.: 51. 
41 Voor de beschrijving van het begrippenapparaat zie Hajer, 1995: 52 e.v.  
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Hajer geeft een belangrijke aanvulling op de drie genoemde uitsluitingsprocedures die 
Foucault onderscheidt. Hij wijst er op, welke kracht een discours kan uitoefenen om politieke 
tegenstanders als het ware ‘in te sluiten’:  
 

“The disciplinary force of discursive practices often consists in the implicit assumption that 
subsequent speakers will answer within the same discursive frame. Even if they do try to 
challenge the dominant story-line, people are expected to position their contribution in terms 
of known categories.” 42  
 

Hajer schaart zijn methode voor politieke analyse onder de ‘argumentatieve benadering’ en 
geeft daarvan de volgende definitie: “The argumentative approach conceives of politics as a 
struggle for discursive hegemony in which actors try to secure support for their definition of 
reality.”43  
   De geschiedenis van het rekeningrijden illustreert het ‘verklarend vermogen’ van deze 
benadering van de politiek. De Tweede Kamer is nimmer tot een besluit gekomen over het 
houden van een proef met rekeningrijden, ondanks verwoede pogingen van minister 
Netelenbos. Als die proef tot een positief resultaat zou hebben geleid, zou dat de hegemonie 
in het discours waarschijnlijk hebben gewijzigd; voorstanders van rekeningrijden zouden 
daarmee de overhand hebben gekregen, in plaats van de tegenstanders. 
   Hajer benadrukt de betekenis van taal in het creëren en veranderen van de alledaagse 
werkelijkheid. Het gebruik van taal is een ‘core business’ van de politiek. Wil het openbaar 
bestuur zijn rol in de maatschappij kunnen vervullen, dan draait alles om (het gebruik van) 
taal; het discursief handelen. Hajer geeft dat kernachtig weer: “Kenmerkend voor het besturen 
is nu dat steeds wordt geprobeerd om, via de institutionalisering van discursief handelen, 
ordening in de samenleving te etsen”.44 Het openbaar bestuur zet zo nu en dan nieuwe 
praktijken in bij het discursief handelen.  
Een voorbeeld van zo’n nieuwe discursieve praktijk is het Platform anders betalen voor 
mobiliteit (ook bekend als het platform-Nouwen, genoemd naar de voorzitter), dat minister 
Peijs van Verkeer en Waterstaat in 2005 instelt. Het doel van het platform is om draagvlak te 
creëren voor anders betalen voor automobiliteit; draagvlak bij de deelnemers van het platform 
én bij de automobilist.  
   Hajer gaat zover dat hij stelt, dat de invloed van de overheid voor een niet onaanzienlijk 
deel berust op de macht om de taal te bepalen en te beheersen, waarin over maatschappelijke 
vraagstukken wordt gesproken. “Taalstrijd is machtsstrijd”, zegt hij en verwijst naar studies 
van Foucault om dat te staven.45 (Hajer spreekt in zijn oratie van het openbaar bestuur als een 
discursieve orde: “het is via discursieve uitwisseling in de context van bepaalde praktijken dat 
het enorme bouwwerk van het openbaar bestuur steeds weer betekenis krijgt”.46) 
 
Discours kent gelaagdheid ofwel niveaus in het gebruik van taal. Het is een belangrijk 
onderdeel van het betoog van Hajer in zijn oratie. Daarom ga ik er nader op in. Hajer noemt 
een drietal niveaus. Ten eerste epistemische motieven die zoals hij stelt “ons ‘positief 
onderbewuste’ beheersen”. Hij noemt de termen ‘infrastructuur’ en ‘netwerk’, die 
“voortdurend in het bestuur worden gehanteerd en heimelijk mede inhoud geven aan de rol en 
functie van de overheid”.  

                                                 
42 Ibid.: 57. 
43 Ibid.: 59. 
44 Hajer, 2000: 18. 
45 Ibid. Die taalstrijd kan worden beschouwd als onderdeel van  de strategie die de macht is, naar de zienswijze 
van Foucault. 
46 Hajer, 2000: 18. 



Deel I– Hoofdstuk 4 

138 

   Het tweede niveau dat Hajer noemt zijn de beleidsvocabulaires. Die bestaan uit “concepten 
die bewust zijn uitgedacht om inhoud te geven aan een specifiek beleidsprogramma”. 
Voorbeelden zijn termen als Groene Hart en Randstad. Daar kan Anders Betalen voor 
Mobiliteit aan worden toegevoegd.  
   Het derde niveau betreft de verhalen of story-lines. Dat is een voor dit onderzoek belangrijk 
begrip. Hajer heeft daar de volgende omschrijving van gegeven: “A story-line, as I interpret 
it, is a generative sort of narrative that allows actors to draw upon various discursive 
categories to give meaning to specific physical or social phenomena”.47 De belangrijkste 
functie van een story-line ziet Hajer in het suggereren van eenheid in de verbazingwekkende 
variëteit van de verschillende discursieve componenten van een complex thema. Daardoor 
geven story-lines richting aan ons denken, scheppen orde in onzekerheid en ambiguïteit en 
bepalen en passant wat de legitieme inzet is bij een conflict, zo stelt Hajer. Voorbeelden van 
een verhaallijn zijn ‘Nederland als delta in Europa’ en – in het kader van dit onderzoek – 
‘mobiliteit is fun’.48  
   Hajer concludeert dat de in discours te onderscheiden lagen zich uitstekend empirisch laten 
analyseren. Hij introduceert daarbij het begrip discursieve macht. Deze macht wordt manifest 
“in de mate waarin bepaalde actoren gedwongen zijn om zich te conformeren aan een 
bepaalde taal of onmachtig zijn om met eigen verhalen of metaforen de verborgen gebreken 
of omissies in een geldende bestuurstaal naar de voorgrond te halen”.49 In deze gedachtegang 
is een politiek besluit het symbolische sluitstuk van een proces van discursieve 
machtsvorming.50 Waar dat besluit niet tot stand komt is die machtsvorming mislukt. Dat lijkt 
‘schering en inslag’ bij de geschiedenis van het anders betalen voor automobiliteit.  
De betekenis van discours voor het openbaar bestuur is voor Hajer heel groot. Hij ziet 
discoursen als “het cement dat de stenen van het gebouw van het openbaar bestuur bij elkaar 
houdt”. 51 
 
 
4.5 Over frame en framing 
 
Voor dit onderzoek is het van belang de door vele discourswetenschappers gebruikte 
begrippen van frame en framing (en varianten daarvan) nader te beschouwen. Deze begrippen 
hebben in een verscheidenheid aan wetenschappelijke disciplines vele definities en 
omschrijvingen, zie onder meer publicaties van Chilton, Goffman, Korsten, Lakoff, Schön en 
Rein, Van der Steen en Tennekes.52  
   Het woord frame staat voor onder meer beleidsperspectief, kader, metafoor, raamwerk, of 
structuur. In de laatste betekenis definiëren Goffman en Schön en Rein het begrip als zij 
spreken over frames. Goffman gebruikt het woord om de “principles of organization” aan te 
duiden, die de betekenisgeving en het belang van sociale gebeurtenissen bepalen. Schön en 
Rein definiëren het als “structures of belief, perception and appreciation”.53 Chilton geeft een 
‘vage’ omschrijving als hij spreekt over een frame als “an area of experience in a particular 
culture”, maar hij verduidelijkt het begrip door (ook) te wijzen op het feit dat het een 

                                                 
47 Hajer, 1994: 56. 
48 In een publicatie van later datum geeft Hajer een meer uitgebreide beschrijving van de drie lagen van discours. 
In: Hajer & Wagenaar, 2003. 
49 Ibid.: 19. 
50 Ibid.: 21. 
51 Ibid. 
52 Chilton, 2004: 51; Goffman, 1974: Korsten, 2008: 3; Lakoff, 1980, 2002; Schön & Rein 1994: 23; Van der 
Steen 2009: 18; Tennekes 2005: 12. 
53 Goffman., 1974: 10; Schön & Rein, 1994: 23. 



Genealogisch onderzoek van de kilometerheffing: naar een analyse van parlementair discours 

 139

constructie of structuur is.54  
   Vanuit de cognitieve linguïstiek heeft Lakoff de werking van metaforen als frame in beeld 
gebracht; metaforen bepalen in hoge mate hoe mensen de wereld conceptualiseren en 
begrijpen. Metaforen raken ‘verankerd’ in de menselijke geest. Volgens Lakoff is dat een 
belangrijk element in de manier waarop een politieke boodschap beklijft en wordt 
bekrachtigd, elke keer weer als een bepaalde politieke boodschap wordt herhaald. Hij stelt het 
volgende over het gebruik van taal – en frames – door politici in de Verenigde Staten: 
 

“Every time they use the words, they reinforce the idea. That’s because once phrases become 
part of everyday language, their frames become physically fixed in people’s brains. When this 
happens, mere facts don’t matter. If the facts don’t fit the frames, the frames stay and the facts 
are ignored. Once the Republicans see their frames accepted, they have an overwhelming 
advantage in every debate. Their frames become the new common sense, because their frames 
define what common sense is.” 55 

 
   Het woord frame heeft de belangrijke connotatie van een sterke (fysieke) constructie en van 
een keurslijf. In semantische zin kan een frame worden opgevat als het vastzetten of ‘fixeren’ 
van een betekenis die aan een zaak (een probleem of een oplossing) wordt toegekend. Schön 
en Rein wijzen op die ‘fixatie’ als zij een cruciale eigenschap van een frame benoemen, 
namelijk dat er geen mogelijkheid is om een frame te falsifiëren, want: “no data can be 
produced that would conclusively disconfirm it in the eyes of all qualified, objective 
observers”.56  
   Een frame – in de betekenis van Schön en Rein – staat als het ware boven de feiten. Dat is 
ook wat Lakoff hierboven heeft aangegeven en wat Van der Steen aangeeft als hij de 
‘techniek’ van framing benoemt als “het verschuiven van de aandacht van de feiten naar de 
criteria of kaders waarmee die feiten beoordeeld worden”.57  
   In navolging van een eerdere publicatie van Schön en Rein ziet Korsten een frame als “een 
beleidsperspectief op een (complex) weerbarstig probleem, over wat het is, wie ermee van 
doen hebben, hoe je het overtuigend aanpakt”.58 
 
Een frame wordt geconstrueerd, gereconstrueerd (ofwel aangepast) of vervangen door een 
nieuw frame. Dat zijn vaak complexe, politieke processen van framing en reframing. Deze 
processen zijn in beeld gebracht door vele wetenschappers, onder wie Hajer en Laws en 
Rein.59  
   In navolging van Goffman kunnen hier de ‘varianten’ van misframing en fabrication aan 
worden toegevoegd; het zijn begrippen die een mogelijke, ‘kwalijke’ intentie toevoegen aan 
het begrippenkader. De eerst genoemde activiteit, misframing, duidt Goffman als volgt: 
“Material evidence can always be manufactured and given an appropriate biography in order 

                                                 
54 Chilton, 2004: 51. 
55 George Lakoff, “Framing the debate: it’s all GOP” in: the Boston Globe, 12 september 2004. Politieke 
stromingen hebben een eigen kijk op de wereld en een eigen taal, waardoor hetzelfde woord voor de ene 
stroming een geheel andere betekenis kan hebben dan voor een andere stroming. Lakoff heeft dat onderscheid 
geanalyseerd aan de hand van de politieke stromingen in de Verenigde Staten. Zijn onderzoek wijst uit, dat een 
onderscheid in conservatieve en progressieve politiek gestoeld is op een fundamenteel onderscheid naar de 
waarden die worden aangehangen ten aanzien van het gezin. Lakoff, 2002. 
56 Ibid.: 30. 
57 Van der Steen, 2009: 18. Hij verwijst hierbij naar de publicatie van Hajer & Wagenaar (2003). 
58 Korsten, 2008a: 3. De cursivering is analoog aan de originele tekst. Korsten neemt hierbij een publicatie van 
Schön & Rein uit 1986 over “frame analysis” als uitgangspunt. Korsten noemt een frame ook een “diagnose-
handelingscomplex”. 
59 Hajer, 1994; Laws & Rein in: Hajer & Wagenaar, 2003. 
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to provide a false grounding for events.”60 Onder de tweede activiteit, fabrication, verstaat 
Goffman “the intentional effort of one or more individuals to manage activity so that a party 
of one or more others will be induced to have a false belief about what is going on”.61 
 
Een frame dat op enig moment in het discours dominant is, is niet makkelijk te veranderen. 
Dat heeft onder meer te maken met het feit dat frames zijn geworteld in instituties die de 
frames ondersteunen62 én zich hebben ‘genesteld’ in het menselijk bewustzijn.63 
 
Conclusie 
Op deze plaats kan worden volstaan met de vaststelling, dat framing en reframing belangrijke 
en cruciale praktijken zijn in het politiek discours. De strijd om de discursieve hegemonie 
(Hajer) vindt plaats met framing en reframing als belangrijke strijdmethoden.  
   Voor dit onderzoek wordt een ‘eenvoudige’ interpretatie van het begrip frame gebruikt. Die 
interpretatie is gebaseerd op de volgende  belangrijke aspecten (of criteria) van een frame:  

� een frame kadert een politiek thema in, geeft het daarmee een bepaalde betekenis en zet 
het thema tevens ‘vast’;  
� een frame als zodanig is niet te falsifiëren, want het is en blijft een constructie die niet 
of niet geheel op (te weerleggen) feiten is gebaseerd (en wellicht zelfs stoelt op ‘valse’  
informatie);  
� een frame is niet eenvoudig te veranderen, het is ‘veranderingsbestendig’. 

   
In dit onderzoek wordt het begrip frame aanvullend gebruikt, naast het begrip story-line. Een 
story-line heeft altijd een frame als structuurelement, maar een frame kan ook worden 
gebruikt zonder daar een verhaal bij te leveren. In de politieke praktijk kan een frame met 
slechts een beperkt aantal woorden worden geconstrueerd. Een frame kan zelfs de vorm van 
een slogan of etiket aannemen, waarbij framing spreekwoordelijk kan worden opgevat als 
‘etiketteren’. Een voorbeeld is de slogan “rekeningrijden is betaald in de file staan”. Deze 
slogan is deel van een verhaal over het accepteren en accommoderen van mobiliteit. Ook het 
woord “filebelasting”, dat de SP in 2009 gebruikt om zijn afkeuring uit te spreken over de 
kilometerheffing, zou als frame kunnen worden aangemerkt. Dit woord is dan onderdeel van 
een verhaal over het onterecht belasten van automobilisten met lage inkomens, die met de 
auto naar hun werk moeten en geen andere keus tot vervoer hebben. 
 
  
4.6 Overige aspecten van de werking van discours 
 
Over de werking of de effecten van discours is nog veel te vertellen. Hier volgt een aantal 
aspecten die andere wetenschappers hebben aangedragen en die relevant zijn voor dit 
onderzoek.  
   Gee ziet als cruciaal element van discours herkenning:  
 

“If you put language, action, interaction, values, beliefs, symbols, objects, tools, and places 
together in such a way that others recognize you as a particular type of who (identity) engaged 
in a particular type of what (activity) here and now, then you have pulled off a Discourse (and 
thereby continue it through history, if not for a while longer).” 64  

                                                 
60 Goffman, 1974: 445. 
61 Ibid.: 83. 
62 Schön & Rein, 1994: 29. 
63 Lakoff, 1980, 2002. 
64 Gee, 1999: 18. 
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Daarbij wijst Gee op het bijzondere van de historiciteit en onafhankelijkheid van discours:  
 

“It is sometimes helpful to think about social and political issues as if it is not just us humans 
who are talking and interacting with each other, but rather, the Discourses we represent and 
enact, and for which we are ‘carriers’. The Discourses we enact existed before each of us came 
on the scene and most of them will exist long after we have left the scene. Discourses, through 
our words and deeds, carry on conversations with each other through history, and, in doing so, 
form human history.” 65  
 

Discours ontstijgt zo de begrenzing van de spreker, van tijd en van plaats. Gee noemt een 
aantal ontwikkelingen die zich bij discoursen kunnen voordoen, waaronder een splitsing van 
een discours in meerdere discoursen en in het verlengde daarvan het feit dat discoursen 
‘hybride’ kunnen zijn, dus samengesteld zijn uit meerdere discoursen.66 Zo is in het discours 
over de kilometerheffing in de periode 2000-2010 een aantal discoursen te onderkennen, met 
name een fiscaal, een economisch, een technologisch, een milieu, een verkeerskundig én een 
burgerrechten discours.  
   Fischer benadrukt de sociale constructie en de machtswerking die besloten liggen in het 
fenomeen discours.67 Over mechanismen die werkzaam zijn in discours zegt hij (evenals 
Hajer, zie hiervoor): “Given a hegemonic discourse, people who try to challenge the dominant 
storyline are often expected to position their contribution in terms of established categories. 
Indeed, this is the primary way a hegemonic discourse exercises its power.” Hij noemt in dit 
verband als voorbeeld de slogan ‘limits to growth’ die niet werkte. Daarentegen raakte de 
slogan ‘sustainable development’ snel ingeburgerd.68 Die slogan past namelijk in het 
dominante denken in het tijdperk van de vrijemarkteconomie.  
   Tennekes neemt als uitgangspunt van zijn discourstheorie, “dat alle deelnemers aan de 
beleidsdiscussie gericht zijn op discursieve hegemonie, namelijk de situatie waarin binnen de 
discussie slechts één frame (het eigen) aanwezig is”.69 De vraag is daarbij wel, hoe dat gericht 
zijn op hegemonie zich verhoudt tot de kenmerken van de Nederlandse politiek, die 
aangeduid worden met termen als ‘polderen’, ‘schikken en plooien’ en ‘compromissen 
sluiten’. Tennekes vindt dat beleidsdiscussies zich uitstekend lenen voor discoursanalyse 
(wellicht nog beter dan andere genres), omdat elk beleidsvoorstel van een ministerie wordt 
voorgesteld alsof deze volledig zou aansluiten op het bestaande beleid.70  
   Een belangrijk punt waar Tennekes op wijst is de invloed van de reputatie van de spreker 
op het effect van zijn bijdrage aan het discours. Een goede reputatie kan gewicht in de schaal 
leggen. Zo kan de keuze van de minister van Verkeer en Waterstaat, om voormalig ANWB-
directeur Nouwen tot voorzitter van het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit te 
benoemen, worden uitgelegd als een keuze vanwege zijn reputatie. 
 
 
4.7 Van discours naar beleid en samenleving: een beschouwing vanuit het sociaal- 
       constructivisme 
 
De stolling in een beleidscultureel regime en ‘leren’ 
Het analytisch bouwwerk dat is ontstaan rond het begrip discours heeft overeenkomsten met 
de eerder besproken stroming van het sociaal-constructivisme, die in de jaren ’60 van de 
                                                 
65 Ibid. 
66 Ibid.: 21, 22. 
67 Fischer, 2003: 73. 
68 Ibid.: 88. 
69 Tennekes, 2005: 31. 
70 Ibid.: 30, 31. 
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vorige eeuw is gepresenteerd door Berger en Luckmann in de publicatie The social 
construction of reality71 (zie paragraaf 3.3). De wereld beschouwen en onderzoeken vanuit 
discoursen, handelingen en praktijken – die met behulp van taal de bouwstenen van onze 
maatschappij produceren, reproduceren en transformeren – biedt een goede basis voor het 
analyseren en verklaren van de wereld van alle dag en beperkt zich niet tot de politiek. 
   Discours is overal. Een constructivistische optiek impliceert een vruchtbare positie om 
verandering, transformatie en transitie te verklaren. Het uitgangspunt is immers menselijke 
actie en van daaruit komt verandering tot stand. In onze huidige wereld waar vele vaste 
structuren in hoge mate zijn ‘opgelost’ (het gezin met de vader als kostwinner, de politieke 
partij met een groot aantal trouwe leden, de zuilen van de Nederlandse maatschappij) is een 
liquid modernity ontstaan, om met de socioloog Bauman te spreken.72  
   Vaste structuren bepalen steeds minder het leven van alledag. Flexibiliteit (en dus 
veranderbaarheid) is een structureel kenmerk van de huidige maatschappij. Dat geldt voor 
zowel het individu, dat zich bijvoorbeeld flexibel moet opstellen op de arbeidsmarkt, als voor 
de organisatie en de onderneming, die zich flexibel moeten opstellen wat betreft land en plaats 
van vestiging. Zo lijken individu en samenleving footloose te worden. Het is niet vreemd dat 
in een dergelijke maatschappij mobiliteit van personen en goederen een belangrijk en zelfs 
dominant element is geworden, wellicht zelfs een levens- en overlevingsvoorwaarde.  
   De socioloog Urry heeft uit de voortdurend veranderende wereld de conclusie getrokken dat 
de sociologie als wetenschap een nieuw concept nodig heeft. De moderne samenleving  gaat 
op in een grenzeloze wereld die gedomineerd wordt door mobiliteit van personen, goederen, 
beelden, informatie en afval.73 Urry heeft een nieuw concept voor de sociologie neergelegd 
waarin het bestuderen van mobiliteit – in al zijn vormen – centraal staat. Automobiliteit is 
daarin een belangrijk thema. Urry stelt over de auto: “The car’s significance is that is 
reconfigures civil society involving distinct ways of dwelling, travelling and socialising in, 
and through, an automobilised time-space.”74 Automobiliteit kan gezien worden als de fysieke 
neerslag (in infrastructuur en auto’s) van de grote sociale, economische en culturele 
veranderingen die zich in de maatschappij hebben voltrokken. Automobiliteit is zowel het 
product als een producent van discours. 
 
Discours is van alle tijden en de vorm en inhoud van discours zijn in onze ‘vloeibare wereld’ 
voortdurend in beweging. Op enig moment ontstaat discours over een zaak. Vaak is discours 
in de kern een voortzetting van discours dat er al is, of een afsplitsing daarvan. Of het is 
beide. Zo heeft de introductie van de eerste auto’s op de Nederlandse openbare weg het 
‘oude’ discours over het betalen voor het gebruik van de weg75 voortgezet én een nieuw 
discours geïntroduceerd, namelijk het discours over wat wij nu ‘automobiliteit’ noemen. Is in 
de begintijd het aantal actoren in het nieuwe discours over automobiliteit beperkt, met de 
massamotorisering in de jaren ’60 van de vorige eeuw zijn steeds meer maatschappelijke 
actoren zich gaan uitspreken. Met de komst van de televisie en later het internet heeft het 
discours over automobiliteit nieuwe vormen en praktijken aangenomen.  
   Opvallend is dat de discourspraktijken van het openbaar bestuur amper gelijke tred hebben 
gehouden met ontwikkelingen in de maatschappij. Reclamespotjes van Postbus 51 (‘de auto 
kan best een dagje zonder u’), interactief bestuur (het “Infralab- project” voor de aanpassing 
van Rijksweg A-44) en informatieverschaffing over het beleid via de website van het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn te beschouwen als ‘beperkte’ manieren om 

                                                 
71 Berger &Luckmann, 1966. Ook Paltridge legt dit verband (Paltridge, 2006: 1). 
72 Bauman, 2000. 
73 De opsomming is van Urry. 
74 Urry, 2000: 59. 
75 Zie Van Lennep, 1884. 
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miljoenen automobilisten bij het discours over automobiliteit te betrekken. Ten tijde van de 
behandeling van de Wet kilometerprijs (2008-2010) zijn het de ANWB en een aantal politieke 
partijen (PVV, SP, GroenLinks) die via internet de mening van de burger/automobilist peilen 
over het voorstel van de kilometerheffing. 
 
Discours heeft op enig moment en in een bepaalde context een ‘hardheid’. Het is de situatie 
die kan worden aangeduid met ‘politiek correct’ praten en handelen. Er is dan sprake van een 
dominant verhaal, een hegemonie, waar mensen zich in hun uitingen naar voegen. Het kan 
ook worden aangeduid als een ‘denksysteem’, een format, waarbinnen men voor bepaalde 
problemen tot oplossingen wil komen. In bestuurskundige bewoordingen kan met Hendriks 
worden gesproken van een beleidscultureel regime.76 Er is dan een manier van denken en 
redeneren die heerst in het discours. Een beleidscultureel regime is een verbindende 
‘melange’ van verschillende beleidsculturen, zoals Hendriks beschrijft. In de politiek-
bestuurlijke arena kan het worden gezien als de resultante van rivaliserende ideologieën, 
zienswijzen en standpunten. Een beleidscultureel regime heerst niet voor altijd, het staat niet 
stil doch is in beweging, juist vanwege culturele pluriformiteit en door leervermogen.77 
Daarbij kan een beleidscultureel regime worden beschouwd als de ‘tussentijdse’ uitkomst van 
een in principe voortdurend discours. 
   Het loslaten van het idee van het rekeningrijden en het oppakken van het idee van de 
kilometerheffing kan worden beschouwd als ‘leren’. Deze omslag betekent het afstand nemen 
van het lang aangehangen idee van het prijsmechanisme als instrument om autogebruik te 
beperken (zoals dat is opgenomen in het beleid van het Tweede Structuurschema Verkeer en 
Vervoer) en het construeren van een nieuw idee van het prijsmechanisme, namelijk als 
instrument dat dient om de automobilist ‘eerlijk’ te laten betalen voor automobiliteit (zoals 
dat onderdeel is geworden van het beleid van de Nota Mobiliteit).  
 
Constructie van problemen en van beleid 
In discours vindt de constructie van problemen en van beleid plaats. Maatschappelijk discours 
wordt via de politiek vertaald naar beleid. De taal waarin beleid wordt geformuleerd is daarbij 
van grote betekenis. Fischer beschrijft dat aspect als volgt:  
 

“Thus, given that the languages of politics inscribe the meanings of a policy problem, public 
policy is not only expressed in words, it is literally ‘constructed’ through the language(s) in 
which it is described. To offer a simple but clear example, it makes an important difference 
whether policy deliberations over drug addiction are framed in a medical or a legal 
discourse.”78  

 
Politiek discours is niet ‘beperkt’ tot de constructie van beleid, het gaat veel verder. In 
paragraaf 4.4. is de betekenisgeving van discours aan de orde gesteld die alle aspecten van de 
sociale werkelijkheid omvat. Via discours krijgt ook de politieke constructie en reconstructie 
van de werkelijkheid gestalte. Dát is de invloed en de kracht van politiek discours, of, zoals 
Fischer stelt: 

                                                 
76 Hendriks, 1996: 47 e.v. Een nieuw beleidscultureel regime is het kabinet-Rutte te noemen dat in 2010 
aantreedt. Een ‘rechts’ minderheidskabinet met een gedoogpartner. 
77 Ibid.: 75 e.v. 
78 Fischer, 2003: 43.  Fischer geeft een interessant voorbeeld van de politieke constructie van problemen: 
“Conservatives, for example, often search for and insist on policy solutions that fit their ideological emphasis on 
market-oriented solutions, regardless of the characteristics of the particular problem. Independently of its 
demonstrated effectiveness in dealing with a problem,  a solution that emphasizes a greater role for government 
will be opposed as leading to the wrong kind if society. It is in this sense that a solution often goes out looking 
for a problem to solve.” Ibid.: 62. 
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“Thus the potency of political language does not stem from its mere descriptions of a real 
world, as empiricists have maintained. Rather, it comes from its reconstruction of the world - 
its interpretation of past experiences, its evocation of the unobservable aspects in the present, 
and constructions of possibilities and expectations for the future.” 79  

 
Fischer ziet problemen die het beleidsproces binnenkomen als een mengeling van feiten, 
sociale betekenissen en ideologische oriëntaties. Naar de aard van het politieke proces is er 
een noodzakelijke ambiguïteit van politieke taal:  
 

“Even when there is consensus about an action or a statement, there will be conflicting 
assumptions about the causes of developments, the intentions of interest groups and public 
officials, and the consequences of the specific event. It is thus not just what can be observed 
that shapes public action and political support, but what must be assumed, supposed, or 
constructed.” 80 

 
Beleid is een resultaat of product van discours, maar is daarmee niet ‘af’. Discours is 
‘continu’; het gaat ook over de betekenis van beleid dat tot stand is gebracht. Een besluit van 
bijvoorbeeld de Tweede Kamer is dan ook nooit een vast gegeven. Het is ‘een nieuw begin’, 
een startpunt, voor een volgende fase van een in principe ‘eindeloos’ discours. Dat is met 
name het geval als beleid ‘vaag’ is geformuleerd en ruimte laat voor interpretatie. Die ruimte 
dient vaak een (belangrijk) politiek doel, zoals Fischer stelt.81  
   Er is nog een factor die van belang is bij de interpretatie van beleid. Beleid heeft volgens 
Fischer naast een inhoudelijke óók een symbolische component: “The creation and 
implementation of a policy is about the creation of symbols, with programme names, 
organizations and rituals, with even the design and decor of buildings being part of the 
language.”82 (Dit aspect komt in essentie overeen met de betekenis van beleidsvocabulaires 
die Hajer onderscheidt, zie par. 4.4). De titel Van A naar Beter voor het programma én de 
website van het ministerie van Verkeer en Waterstaat inzake de verbetering van de 
infrastructuur is een voorbeeld van een goed gekozen symboliek. De naam kilometerprijs is 
hiervan een slecht voorbeeld; het woord slaagt er niet volledig in te verhullen, dat het in 
essentie gaat om een belastingheffing op het autogebruik.  
   Ook Yanow heeft gewezen op de symbool betekenis van beleid en op het feit dat beleid 
geïnterpreteerd wordt door � en betekenis krijgt van � burgers en organisaties.83 Dat geeft een 
bijzondere draai aan de werking van beleid in de samenleving. Draagvlak in de samenleving 
is niet alleen afhankelijk van de inhoud van beleid, maar (en wellicht vooral) van vormgeving 
en presentatie. 
 
 
Media, verhalen, geloofwaardigheid en wat het publiek er van maakt 
De media hebben grote invloed op de manier waarop een beleid in de samenleving ‘landt’ en 
vervolgens wordt ‘opgepakt’ door burgers en organisaties. Dat heeft effecten op politieke 
agendavorming, zoals Fischer stelt: “Perhaps the most powerful influence of news, 
discussion, and writing about policy problems is the immunity from notice and criticism they 
provide for serious conditions that are not on the accepted agenda for political consideration.”  
   De wijze van formulering van beleid en politieke besluiten is een belangrijke factor voor 
succes: “Because an emphasis on policy inconsistencies and differences can generate 
                                                 
79 Ibid.: 57. 
80 Ibid. 
81 Ibid.: 63. 
82 Ibid.: 61. Dat aspect kan worden beschouwd als aanvulling op de drie ‘discourslagen’ van Hajer. Zie par.4.4. 
83 Yanow, 1996. Zij stelt dat  beleid ook moet worden beschouwd als ‘expressive statements’. 
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unwanted political conflicts, policy names are often designed to reassure or assuage citizens 
and politicians.”84  
   Hóe het politieke verhaal wordt verteld is evenzo belangrijk:  “Finding or reconstructing the 
appropriate storyline becomes a central form of agency for the political actor.”85 Fischer stelt, 
dat niet politieke overtuigingen of empirisch bewijs institutionele praktijken en het proces van 
argumenteren sturen,  maar story-lines.86  
   Tennekes voegt daar een (reeds eerder genoemd) punt aan toe, namelijk de 
geloofwaardigheid van de spreker. Het discours zorgt ervoor dat de geloofwaardigheid van de 
spreker afhankelijk is van de vraag of hij refereert aan de juiste ideeën, concepten en 
categorieën (hetgeen te beschouwen is als een vorm van normering).87 Tennekes vat het 
beleidsproces in het perspectief  van discours op “als een strijd om de definitiemacht, om het 
eigen frame dominant te laten worden.” Hij stelt dat een discussie meer gestructureerd is 
naarmate er minder frames in de discussie aanwezig zijn.88 Maar “the proof of the pudding is 
in the eating”. Dat geldt ook voor beleid. De wijze waarop beleid door de samenleving wordt 
ontvangen, hoe daarop wordt gereageerd, is óók een element van beleidsconstructie.  
   Yanow stelt dat “meaning is actively created by implementors as well as by legislators, but 
also by clients and potential clients, by other agencies and ministries or departments, and by 
policy-relevant publics”.89 De samenleving is geen neutrale, passieve ‘ontvanger’ van beleid; 
ze bestaat uit oncontroleerbare doelgroepen:  
 

“In the context of policy analysis and implementation, this means that we may no longer see 
clients (for example) as passive recipients of a policy’s meaning, but as active readers 
themselves of legislative language and agency objects and acts. (...) – but clients’ and others’ 
interpretations cannot be predetermined or controlled.”90  
 

Yanow concludeert dan ook, dat alle actoren in een beleidssituatie – van de wetgevende 
macht tot de burgers als kiezers – actieve ‘constructeurs’ zijn van de betekenis van beleid. (In 
feite is dit een concrete aanduiding van de werking van democratie in de (westerse)  
samenleving.) Stone maakt een – in dit verband – relevante opmerking als zij stelt:  
 

“I argue (...) that each type of policy instrument is a kind of sports arena, each with its peculiar 
ground rules, within which political conflicts are continued. Each mode of social regulation 
draws lines around what people may and may not do and how they may or may not treat each 
other. But these boundaries are constantly contested, either because they are ambiguous and 
do not settle conflicts, or because they allocate benefits and burdens to the people on either 
side, or both. Boundaries become real and acquire their meaning in political struggle.”91 
 

Ter afronding van de theoretische beschouwingen tot nu toe, kan de maatschappelijke 
betekenis van discours in relatie tot institutionalisering en disciplinering  worden samengevat 
in het navolgende schema. 
 
                                                 
84 Fischer, 2003: 63. 
85 Ibid.: 88. 
86 Ibid.: 113. Dát is een verklaring voor het feit, dat de met onderzoek onderbouwde adviezen van Nederlandse 
vervoerseconomen om een prijsbeleid te voeren voor automobiliteit geen rol van betekenis hebben gespeeld in 
de besluitvorming van de Tweede kamer over de kilometerheffing. Fischer verwijst bij deze opvatting naar 
Hajer. 
87 Tennekes, 2005; 12. 
88 Ibid.: 14. 
89 Yanow, 1996:  24. 
90 Ibid.: 26. 
91 Stone, 2001: 13. 
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Schema 4.  Discours, institutionalisering en disciplinering 
 
 
Maatschappelijke 
processen: 
 

 
Wat brengen ze 
voort: 

 
Welke effecten 
hebben ze: 

 
Wat zijn daarbij 
de centrale  
vraagstukken: 
 

 
institutionalisering 

 
instituties 

 
kenbaar en 
voorspelbaar 
handelen/gedrag 

 
voortbestaan en 
verandering 

 
disciplinering 

 
disciplines 
(technieken) 

 
gerichte 
beïnvloeding van 
menselijk gedrag 

 
beheersing en 
controle 
 

 
discours 

 
betekenisgeving en 
ordening 

 
tot stand brengen, 
ondersteunen én 
veranderen van 
instituties én 
disciplines 

 
dominantie en 
hegemonie 
 

 
 
4.8  Discours en de wisselwerking tussen wetenschap en openbaar bestuur  
 
Een punt dat nog besproken moet worden is de relatie en ‘interactie’ tussen discours in 
verschillende te onderscheiden ‘domeinen’. De belangrijke domeinen die bij automobiliteit 
een rol spelen zijn die van de politiek en de overheid, van de wetenschap, van de 
belangenorganisaties en van de media en het publiek.  
   De rol van wetenschappelijk advies in de totstandkoming van beleidsvoorstellen van de 
regering is de afgelopen decennia sterk gegroeid (zoals nog aan de orde zal komen in de delen 
II t/m V). Wat ‘de wetenschap’ concreet betekent voor het politiek discours en voor te nemen 
besluiten is niet alleen bepaald door de kwaliteit van de wetenschappelijke inbreng. Er zijn 
ook andere factoren, zoals de vermenging of verstrengeling van discoursen. Een illustratie van 
dit verschijnsel wordt aangereikt door Van der Heijden. In zijn onderzoek naar het discours 
over de ruimtelijke planning en de bestuurlijke organisatie in de periode 1973-1989 stuit hij 
op het fenomeen van die verstrengeling. Het komt voort uit de wisselwerking tussen de 
instroom van wetenschappers op de departementen en de ontwikkeling van de bestuurskunde. 
Enkele citaten uit zijn betoog (de literatuurverwijzingen in het citaat zijn gehandhaafd):  
 

“vóór het midden van dat decennium begonnen de departementen, maar ook bijvoorbeeld de 
provinciale en gemeentelijke planologische diensten, vol te stromen met sociaal-
wetenschappelijk opgeleide ambtenaren, van wie velen bestuurskundig waren geschoold. 
Verschillende auteurs hebben erop gewezen dat de bestuurskunde in haar 
probleemformuleringen in sterke mate afhankelijk is geworden van de overheid (...). Deze 
afhankelijkheidsrelatie leidt er tendentieel toe dat de overheid het bestuurskundig 
wetenschappelijk vertoog structureert (discourse structuration: Wagner, 1988: 30), dat de 
probleemformuleringen en belangen van overheid en samenleving met elkaar gaan 
samenvallen (discourse coalitions: Wagner en Wittrock, 1987: 44) en tenslotte dat de overheid 
het bestuurskundige wetenschappelijke vertoog gaat reguleren (discourse regulation). Het 
gevolg hiervan is dat het bestuurskundige vertoog en het politieke vertoog van de overheid 
tenslotte met elkaar gaan samenvallen (discourse institutionalization: Wagner en Wittrock, 
1987: 45).”  



Genealogisch onderzoek van de kilometerheffing: naar een analyse van parlementair discours 

 147

 
In deze ontwikkeling ontwaart Van der Heijden het gevaar, dat de bestuurskunde zich laat 
leiden door beleidsproblemen in plaats van door wetenschappelijke vraagstukken. Hij stelt  
dat wetenschappelijke vertogen aan andere eisen moeten voldoen dan politieke vertogen; 
wetenschap vereist systematiek, kracht van argumentatie, consistentie en controleerbaarheid.92 
De wetenschap legt het echter af tegen de politiek, zo concludeert Van der Heijden. Hij noemt 
de strijd tussen de politieke en de wetenschappelijke rationaliteit in de discoursen over de 
bestuurlijke organisatie en de ruimtelijke planning. In het politiek discours werd voortdurend 
gebruik gemaakt “van concepten en redeneringen die oorspronkelijk wetenschappelijk-
discursief zijn geconstitueerd, en die dienden als instrument in de politieke strijd.”93 Van der 
Heijden trekt de conclusie, dat zijn bevindingen “laten zien dat de overheid voor een 
belangrijk deel de grenzen bepaalt waarbinnen het Nederlandse bestuurskundige vertoog zich 
afspeelt.”94  
   Deze wisselwerking tussen wetenschap en openbaar bestuur is een punt dat in dit onderzoek 
niet vergeten mag worden. Het abrupte einde van de door economen gesteunde 
kilometerheffing doet vermoeden dat bij automobiliteit de wetenschappelijke visie niet 
domineert. Er is echter een versmelting waar te nemen tussen het ‘economendiscours’ over 
het prijsmechanisme bij automobiliteit en een deel van het parlementair discours, zoals dat in 
de delen II t/m V aan de orde komt. Een aantal politieke partijen maakt intensief gebruik van 
de economische inzichten en pleidooien voor de introductie van het prijsmechanisme bij 
automobiliteit. Enkele andere partijen laten het economendiscours grotendeels ‘links liggen’. 
   Wat betreft de relatie tussen discours en zaken als ideologie en wereldbeschouwing legt 
Louw een verband tussen ‘intellectuelen’ en de heersende ‘elite’ in de samenleving. Hij geeft 
de volgende analyse van dat verband bij succesvolle wereldbeelden (zoals het neo-
liberalisme): 
 

“Successful worldviews are those that have been promoted by powerful interests – because 
their creation, reproduction and dissemination have been funded and institutionalized. 
Generally, it is not easy to ‘see’ the worldview into which one is interpellated – because one’s 
own belief systems are usually ‘taken for granted’ and opaque. (...) The reality is, throughout 
liberal capitalism’s evolution, intellectuals have collaborated to produce worldviews serving 
ruling elite needs (...).”  
 

Als één van de voorbeelden noemt Louw:  
 

“When labor shortages became problematic, discourses were developed and popularized to 
widen the labor pool by incorporating women (feminism) and migrants (multiculturalism). 
When capitalism required new investment opportunities, intellectuals helped to generate new 
conceptual opportunities, e.g. globalization/IT-boosterism en green/environmental 
economics.” 95  
 

Een actueel voorbeeld van het proces dat Louw beschrijft is de ‘high tech’ variant van anders 
betalen voor automobiliteit, de kilometerheffing. Deze biedt met het kastje in de auto ook véél 
meer investeringsmogelijkheden dan strikt voor het betalen van kilometers nodig zijn. 
Voorbeelden zijn ‘verzekeren per kilometer’, de ingebouwde routeplanner en applicaties in de 
sfeer van informatieve diensten. Zowel minister Netelenbos als minister Eurlings hebben 
gewezen op de grote belangen die het bedrijfsleven heeft bij de ontwikkeling en invoering van 
                                                 
92 Van der Heijden, 1990: 5-7. 
93 Ibid.: 330. 
94 Ibid.: 331. 
95 Louw, 2005: 201. 
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de kilometerheffing. Het ‘technologiediscours’ onder wetenschappers heeft hier een 
ogenschijnlijk verband met economische belangen. 
   In handen van wetenschappers, intellectuelen, spindokters en marketingprofessionals is 
discours een instrument, een stuk gereedschap, om een ideologie of wereldbeeld aan de man 
te brengen. “Ruling hegemonies require appropriate ideas, discourses and practices be widely 
disseminated – i.e. they need to be popularized and naturalized among the masses.”, aldus 
Louw. Voor dat populariseren ziet hij een belangrijke rol voor de media en voor het 
onderwijs: 
 

“because the media and schools are gatekeepers and agendasetters – selecting some ideas 
(while ignoring others), and promoting the selected ideas to mass audiences. Journalists and 
teachers are effectively in the business of simplifying ideas produced by intellectuals, and 
translating these into a form the masses will understand and find entertaining. This is 
something university- and research-based intellectuals traditionally been inapt at (...).” 96 
 

Wat betreft de rol van wetenschap en intelligentsia voor politiek en openbaar bestuur in de 
strijd om hegemonie in discoursen is hier nog een relevant argument van Habermas te 
noemen, waar Fischer aan refereert: een verwetenschappelijking van beleidsvorming door de 
staat via methodologieën als beleidsanalyse en planning is een van de primaire strategieën 
geweest om depolitisering uit te voeren.97  
   Wellicht is op deze wijze ook de auto ‘gedepolitiseerd’ en geworden tot een 
vanzelfsprekend object. Via wetenschappelijke inzichten kan dat object ‘beheerst’ worden en 
is de politieke lading ‘ontmanteld’. Ook in de sfeer van verkeer- en vervoerbeleid lijkt het 
gevolg van de alomvattende methodiek van plannenmakerij, dat wezenlijke politieke vragen 
op de achtergrond zijn geraakt. Het gaat dan om vragen met betrekking tot de keuze tussen 
collectief en individueel vervoer en de gevolgen voor de inkomensoverdrachten die hierbij 
aan de orde zijn. In de delen II t/m V zullen die politieke vragen in beeld komen bij de 
beschrijving van het parlementair discours.. 
 
 
4.9  Varianten van discoursanalyse en de taak van de ‘discoursanalist’ 
 
De afgelopen decennia heeft de discoursanalyse internationaal een grote vlucht genomen.98 In 
Nederland is een (beperkt) aantal publicaties verschenen over discours in politiek en beleid. 
Met name kan het werk worden genoemd van (in chronologische volgorde): Van der Heijden 
(1990, hierboven reeds genoemd),  Suurmond (1998), Guijen (2004), Tennekes (2005), Van 
den Brink en Metze (red.; 2006), Van der Steen (2009) en Huijs (2011).99 Het domein van 
discours en de discoursanalyse houdt een zekere belofte in voor het onderzoek naar de 
langjarige politieke geschiedenis van het betalen voor automobiliteit.  
   De vraag is, welke aanpak voor de analyse van het parlementair discours over het anders 
betalen voor automobiliteit te kiezen. Het is nuttig om enige mogelijkheden van (politieke) 
discoursanalyse te verkennen, alvorens het analyse-instrumentarium samen te stellen. Een 
startpunt biedt Foucault, met name de wijze waarop zijn analyse is beoordeeld door Fischer: 
 

                                                 
96 Ibid.: 202, 203. 
97 Fischer, 2003: 36. 
98 Voor  een kort en bondig overzicht van varianten van discoursanalyse, zie: H. van den Berg, 2004. 
99 Ook het onderzoek van Outshoorn naar de politieke strijd rondom de abortuswetgeving is hier het vermelden 
waard, hoewel dat onderzoek vooral is gericht op politieke agendavorming. Het onderzoek is gepubliceerd in 
1986. 
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“Foucault (…) moves beyond linguistic and communicative analysis by anchoring discourse 
in societal processes. That is to say, discourse analysis is not limited to the study of language 
or communication. It is concerned with specifying socio-historic discursive formations, 
conceptualized as systems of rules that facilitate certain statements but not others at particular 
times, places, and institutional locations.” 100  
 

Deze kijk op discoursanalyse is een inspiratie geweest voor het uitvoeren van het 
voorliggende onderzoek. Het historisch perspectief daarbij is weliswaar relatief  ‘kort’ (onze 
automobiliteit gaat niet verder terug dan 1896), maar sindsdien is de maatschappij – eerst 
geleidelijk, later versneld – ingrijpend veranderd. Discoursen over het ‘(anders) betalen voor 
automobiliteit’ zijn gekomen en gegaan. Er is dan ook veel te onderzoeken.  
   Een verkenning van een aantal publicaties op het gebied van discoursanalyse geeft zicht op 
mogelijke varianten. Enkele passeren hierna de revue. De aandacht ligt daarbij op wat het is 
en wat er mee kan worden gedaan; dat heeft een zekere bandbreedte. Cruciaal in de analyse is 
de verhouding tussen twee hoofdzaken, namelijk de betekenis van het fenomeen ‘taal’ en de 
betekenis van het ‘domein’ waar het discours plaatsvindt. 
 
Hajer omschrijft discoursanalyse als “the examination of argumentative structure in 
documents and  other written or spoken statements as well as the practices through which 
these utterances are made”.101 Over de essentie van discoursanalyse zegt hij: “Key in an 
argumentative discourse analysis (or ADA) is the examination of what is being said, to whom, 
and in what context.”102  
   Een volgende definitie, gericht op politiek discours, is van Wilson. Voor hem is het 
definiëren van politiek discours “not a straightforward matter”. Hij stelt: “One of the core 
goals of political discourse analysis is to seek out the ways in which language choice is 
manipulated for specific political effect.”103 Wilson wijst daarbij op het belang van een  
balans in de discoursanalyse tussen linguïstische en politieke analyse. Het moet in politieke 
analyse natuurlijk gaan om het analyseren en verklaren van een politieke zaak. 
   Paltridge benoemt discoursanalyse als “an approach to the analysis of language that looks at 
patterns of language across texts as well as the social and cultural contexts in which the texts 
occur.”104 Hij zit op de lijn van kritische analyse. Daarbij gaat het onder meer om te 
onderzoeken “how views of the world, and identities, are constructed through discourse”. 
Paltridge ziet discours als “the social construction of reality” en hij wijst op de 
wederkerigheid die er is tussen discours en de wereld waarin het discours plaatsvindt: 
“Discourse, then, is shaped by the world as well as shaping the World.”105 Hij geeft in een 
beschouwing over ‘kritische discoursanalyse’ nader aan wat hij als doel ziet:  
 

“The aim of a critical approach to discourse analysis is to help reveal some of the hidden and 
‘often out of sight’ values, positions and perspectives. (...) Critical discourse analysis explores 
the connections between use of language and the social and political contexts in which it 
occurs.” 106   
 

                                                 
100 Fischer, 2003: 38. Met name dit aspect – hoe mensen worden ‘gevormd’ – is terug te vinden in recente 
publicaties op het gebied van automobiliteit. Een voorbeeld is de publicatie “Against Automobility” van Böhm 
e.a., 2006. Foucault wordt veelvuldig geciteerd. 
101 Hajer, in Van den Brink & Metze, 2006: 66. 
102 Ibid.: 72. 
103 Wilson in: Schiffrin, Tannen & Hamilton, 2003: 410 e.v. 
104 Paltridge, 2006: 1.  
105 Ibid.: 9. 
106 Ibid.: 178, 179. 
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Fischer benadrukt de rol van discoursanalyse om de sociale constructie – die besloten ligt in 
het verschijnsel discours – aan te tonen:  
 

“Discourse theory, as such, starts from the assumption that all actions, objects, and practices 
are socially meaningful and that these meanings are shaped by the social and political 
struggles in specific historical periods. Through a range of linguistic and non-linguistic 
materials – verbal statements, historical events, interviews, ideas, politics, among others – the 
goal of discourse analysis is this to show how these actions and objects come to be socially 
constructed and what they mean for social organization and interaction.” 107  
 

Een aspect dat moeilijk over het hoofd kan worden gezien en hier zeker genoemd moet 
worden, is het mogelijke discours dat – door het mechanisme van uitsluiting – niet 
plaatsvindt, ofwel het verhaal dat niet wordt verteld. Linde noemt dat aspect in een 
verhandeling over verhalen in instituties.108 Het is een aspect dat ook relevant is voor de 
analyse van politiek discours. Zeker bij een zaak die vele jaren in het parlement aanhangig is, 
worden verhalen soms niet (meer) verteld. Bijvoorbeeld omdat een politieke partij tot een 
andere coalitie is toegetreden. Dan is er voor de ‘verzwegen’ thema’s sprake van non-
discours. In feite is dit het lot van de kilometerheffing bij de formatie van het kabinet-Rutte in 
2010. 
    
Wat onder discours en discoursanalyse kan worden verstaan is nu belicht109, maar wat kan 
nog vermeld worden over de opdracht of de taak van de discoursanalist? Een aantal 
wetenschappers heeft daar een antwoord op gegeven.  
   Fischer onderscheidt twee soorten taken voor de onderzoeker van politieke en 
beleidsprocessen: inhoudelijk onderzoek van beleid en analyse van discours. Van de 
eerstgenoemde taak geeft Fischer de volgende beschijving: “The task of the analyst is to 
examine the multiple understandings of what otherwise appears to be a single concept (...). 
Uncovering the hidden arguments embedded in a policy concept (…).” 110 Over de taak van 
de discoursanalist zegt Fischer: 
 

“the task of the discursive analyst is to explain how specific discourses become hegemonic, 
explicate the characteristics of discursive fields (….), identify the defining claims of particular 
positions, clarify how individual discourses come to influence others, determine the structure 
of arguments (...).” 111 
 

Tennekes vat de twee taken samen en geeft daarvan de volgende duiding:  
 

“De beleidswetenschapper-als-discoursanalist zoekt naar de manier waarop beleids-problemen 
door betrokken actoren worden voorgesteld, wat als ‘normaal’ en wat als ‘probleem’ wordt 

                                                 
107 Fischer, 2003: 73. In zijn sterk op taal en taalgebruik gerichte uitwerking van discoursanalyse geeft Chilton.  
geeft ruim aandacht aan het wezen van ‘taal’ en het gebruik van taal in politieke zin. Hij komt tot een typering 
van de strategische functies van  taaluitingen (“linguistic expressions”). Het zijn: “coercion”, “legitimisation” en 
deligitimisation” en “representation” en “misrepresentation”. De uitwerking die hij geeft als ‘gereedschap’ voor 
discoursanalyse leidt tot een in hoge mate linguïstische methodiek. Het analyseren van het gebruik van taal staat 
centraal, niet het analyseren van een politieke zaak. Chilton, 2004: 45, 46.        
108 Linde in: Chiffrin, Tannen & Hamilton, 2003: 518. Overigens gaat het bij Linde primair om organisaties als 
institutie. 
109 Hierbij moet worden aangetekend, dat het een selectie is uit de omvangrijke literatuur over discours en 
discoursanalyse. 
110 Fischer, 2003: 61. Hij citeert hierbij uit een publicatie van Stone uit 2002. 
111 Ibid.: 90. 
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gezien, tot welke oplossingsrichtingen dit lijkt te dwingen en welke blinde vlekken hiermee in 
stand worden gehouden.” 112 
 

Hajer ziet het als een taak van de politieke analist om te verklaren, hoe een bepaalde actor 
(dat kan een persoon zijn of een organisatie) de reproductie van zijn positie in het discours 
veilig stelt ( of in staat is deze te veranderen) in de context van controverse.113 In Nederlandse 
onderzoeken naar politiek discours is de benadering van Hajer goed vertegenwoordigd. 
Voorbeelden zijn Geuijen met haar analyse van discours over asielbeleid en Van der Steen 
met zijn analyse van het discours over vergrijzing.114  
 
Conclusie 
Voor het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag kies ik een aanpak voor de analyse 
van het parlementair discours, die is gericht op twee hoofdzaken: op de wijze waarop ideeën 
over het prijsmechanisme in dat discours worden ‘geconstrueerd’ en op de spelregels die 
daarbij in praktijk worden gebracht. Dat leidt tot een belangrijke kanttekening. 
   In dit onderzoek zal ook de ontwikkeling in het beleid rond automobiliteit en het betalen 
daarvoor ruimschoots aan de orde komen, omdat het parlementair discours in hoge mate 
wordt ‘gevoed’ met beleidsdocumenten van de regering én omdat het parlement ook de 
wetgevende macht is. Dit betekent, dat de onderzoeker raakt aan het snijvlak van 
beleidsanalyse en discoursanalyse. De analyse van het inhoudelijk verloop van het 
parlementair discours staat centraal; de analyse van het beleid is daarbij een mogelijk ‘gevolg’ 
van de analyse van het discours, het is niet een doel van het onderzoek. 
   Mijn taak als onderzoeker is het zo volledig, helder en gestructureerd mogelijk in beeld 
brengen van het parlementair discours over het prijsmechanisme. 
 
 
4.10 Afsluiting: de samenstelling van het analysekader  
 
Met de besproken theorieën en zienswijzen met betrekking tot discours en discoursanalyse is 
het analyse-instrumentarium samen te stellen. De cruciale vraag daarbij is: wat is vooral 
bruikbaar en relevant? Gelet op de diversiteit aan mogelijkheden die aan de orde zijn geweest, 
moet een nadere keuze gemaakt worden. Voor die keuze is richtinggevend, dat de focus is 
gericht op discours in het parlement. Voor de te kiezen analyse-instrumenten en de 
samenstelling van het analysekader zijn voorts een tweetal uitgangspunten bepalend: 
 
� discours wordt beschouwd als een maatschappelijk-historisch verschijnsel dat gecontroleerd 
en beheerst wordt door ‘procedures’, ‘praktijken’ en ‘mechanismen’. Onder het parlementair 
discours wordt verstaan de parlementaire beraadslaging over een drietal zaken:  

�  teksten van de regering (beleidsdocumenten, wetsontwerpen, adviezen, rapporten 
etc.); 
�  teksten van de fracties in het parlement (beschouwingen, amendementen, moties etc.);  
�  teksten van discours dat plaatsvindt buiten het parlement (wetenschap, journalistiek 
etc.). 

� het analysekader moet bijdragen aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Met name 
dient het kader voldoende inzicht te verschaffen in de belangrijke inhoudelijke 
ontwikkelingen in het parlementair discours over de afgelopen vijfenveertig jaar ten aanzien 
van het idee van het prijsmechanisme.  

                                                 
112 Tennekes, 2005: 12. 
113 Ibid.: 51. 
114 Geuijen, 2004, Van der Steen, 2009. 
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Dat leidt tot de keuze voor de volgende analyse-instrumenten, die het analysekader vormen: 
 

� een tweetal procedures van discours: uitsluiting en selectie (Foucault);  
� de begrippen story-line,  frame en framing (Hajer) en  discursieve formatie (Foucault/ 
    Zwart).Ter toelichting op het begrip framing moet vermeld worden, dat daarbij het 
   element betekenisconstructie (Fischer, Yanow) wordt betrokken. De rol van de 
   samenleving in de betekenisconstructie van (reeds vastgesteld) beleid is een belangrijk 
   aspect115; 
� de begrippen discours hegemonie en discours coalitie (Hajer, Tennekes), in relatie tot 
    het begrip beleidscultureel regime (Hendriks).  

 
Deze keuze betekent, dat dit onderzoek niet ‘in de voetsporen treedt’ van de discoursanalyses 
van Foucault of Hajer. Wel is het analysekader sterk geïnspireerd door beider publicaties. Het 
feit dat de focus in dit onderzoek is gericht op het parlementair discours betekent dat de 
reikwijdte van de analyse van dat discours beperkt is; de analyse van bijvoorbeeld socio-
historische processen en de werking van macht (Foucault) of de processen waarin discours-
structurering en de vorming van discourscoalities plaatsvindt (Hajer) staan hier niet centraal. 
Deze komen slechts zijdelings aan de orde. 
   Over het gebruik van het analysekader moet nog worden gezegd dat het ‘en detail’ 
analyseren van een parlementair discours met een looptijd van vijfenveertig jaar op basis van 
de genoemde begrippen al te omvangrijk zou kunnen worden. Daarom is een aantal centrale 
vragen aan het analysekader toegevoegd die leidend zijn in de analyse. 
    
Het analysekader is opgebouwd vanuit een drietal invalshoeken, namelijk de procedures (de 
‘spelregels’ die de beraadslaging in het parlement geleiden), de structuur (de inhoudelijke 
‘opbouw’ van de teksten van actoren in de beraadslaging) en het proces (de ‘sociale actie’ 
tussen actoren die zich voltrekt in de beraadslaging). Dit onderscheid leidt tot het volgende, 
driedelige analysekader. Elk deel is dus gekoppeld aan een te beantwoorden vraag. 
 
Schema 5.  Analysekader voor het onderzoek naar het parlementair discours 
 
Facetten van discours 
 

Te gebruiken begrippen Centrale vragen 

1.  procedures / spelregels 
 

� uitsluiting 
� selectie 

� wat is toegelaten tot het 
discours? 
 

2.  structuur / opbouw � frame en framing 
� story-line 
� discursieve formatie 
 

� welke zijn de politieke 
verhalen? 

3.  proces / sociale actie � coalitie 
� hegemonie 
� regime 

� wie domineert/domineren? 

 
In deel VI zal dit ‘gereedschap’ worden gebruikt voor de finale analyse van het parlementair 
discours in de periode 1965-2010. De geschiedenis van dat discours wordt beschreven in de 
delen II t/m V. 

                                                 
115 Een voorbeeld ter illustratie van een betekenisconstructie: ‘rekeningrijden is betaald in de file staan’. 
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5 
 
 
Status-quo of verandering?  Theorieën over de werking 
van het politieke besluitvormingsproces 
 
 
“Given the staggering complexity of the policy process, the analyst must find some way of simplifying 
the situation in order to have any chance of understanding it. One cannot look for, and see, 
everything.”  
 
Sabatier, 2007 
 
 
5.1  Inleiding 
 
Eén kernpunt uit de onderzoeksvraag moet nog worden belicht, dat is: het parlement heeft tot 
heden geen besluit genomen tot introductie van het prijsmechanisme in het fiscale stelsel rond 
de auto.1 Het idee van het prijsmechanisme kent vele voorstanders en heeft de afgelopen 
decennia een voortdurend discours opgeleverd. Er is echter nooit een kamermeerderheid 
geweest die de invoering daadwerkelijk heeft willen steunen. In deze situatie is ook sprake 
van een besluit, namelijk om niet te besluiten tot invoering van het prijsmechanisme over te 
gaan. Op basis van deze constatering kan de onderzoeksvraag als volgt worden 
ge(her)formuleerd:  
 

Waarom heeft het parlement herhaaldelijk de keuze gemaakt om niet een besluit te 
nemen met betrekking tot invoering van het prijsmechanisme - ofwel de keuze om het 
fiscale stelsel rond de auto niet te hervormen ? 
 

Dit vraagt om een korte exegese van het begrip besluit. Een besluit heeft een aantal 
kenmerken die verbonden zijn met de context van de besluitvorming. Voor dit onderzoek naar 
parlementair discours zijn de volgende drie kenmerken van een besluit belangrijk: 
 

� een besluit is een sociale constructie (van een meerderheid in de Tweede Kamer);  
� een besluit ligt ten grondslag  aan actie of het stopzetten van actie;  
� een besluit is mogelijk een (deel van de) oplossing voor een urgent probleem. 

 
De analyse van het parlementair discours in de periode 1965-2010 zal ook duidelijkheid 
moeten verschaffen over het verloop van de besluitvorming. De in dit onderzoek gekozen 
aanpak van discoursanalyse is daarvoor niet toereikend: de focus richten op het discours als 
‘politieke woordenstrijd’ betekent het inzoomen op vele momenten – of scènes – in een 
bijkans eindeloze politieke strijd. Het is tot heden een politieke strijd zonder ‘afronding’, 
                                                 
1 De Wet bereikbaarheid en mobiliteit is een speciaal geval. Die wet is wél door het parlement aanvaard, maar is 
niet meer dan een partiële introductie van het prijsmechanisme voor alleen nieuwe wegen (expresbanen en 
tolwegen) en is in die zin te beschouwen als een aanvulling op het bestaande fiscale stelsel. De wet is nooit ten 
uitvoer gebracht, met ‘instemming’ van het parlement. Daarmee is de Wet bereikbaarheid en mobiliteit te 
beschouwen als een ‘bijzondere’ uitzondering op de regel dat het parlement maar niet tot een besluit komt. 
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zonder een daadwerkelijk besluit.2 Daarom is uitzoomen, om op een afstand naar het politieke 
strijdperk te kunnen kijken, een belangrijke aanvulling. De decennialange politieke strijd is 
gevoerd door vele generaties politici. Mede daardoor overstijgt het te onderzoeken 
parlementair discours de optelsom van de verschillende ‘confrontaties’ tussen politieke 
opponenten.  
 
Er is rond de introductie van het prijsmechanisme bij automobiliteit een politiek proces 
gaande, dat óók in beeld gebracht moet worden. Die brede optiek kan verder licht werpen op 
de herhaaldelijk mislukte poging tot hervorming van het fiscale stelsel rond de auto. De 
premisse bij deze perspectiefwisseling is, dat hetgeen is opgetekend als politiek discours (in 
de handelingen van het parlement, in verkiezingsprogramma’s, in regeerakkoorden, in de 
media etc.) de neerslag is van een complex proces waarin vele actoren een rol spelen: politici, 
belangengroepen en -organisaties, de media, de wetenschap, deskundigen en adviseurs, het 
bedrijfsleven en burgers. 
 
Er is een viertal theorieën of zienswijzen met betrekking tot politieke besluitvorming, dat voor 
het beantwoorden van de onderzoeksvraag een relevante aanvulling vormt op de aanpak van 
de discoursanalyse.3  
   De eerste is de theorie van het punctuated equilibrium van Baumgartner en Jones, die duidt 
op een situatie van een ononderbroken evenwicht als ‘normaal’ en regulier patroon in het 
beleidsproces. Juist bij dit parlementair discours over het prijsmechanisme lijkt sprake van 
zo’n ononderbroken evenwicht.  
   De tweede theorie is het multiple streams-model van Kingdon. Kernbegrip in die theorie is 
het begrip policy window (of beleidsraam), dat is de kans die zich voordoet voor nieuw beleid 
en hervorming.4 Het is een belangrijk begrip; het onderscheidt namelijk díe momenten in het 
politieke proces die kans maken hervorming tot stand te brengen.  
   Een derde theorie betreft het fenomeen nondecision-making. Deze theorie is bekend 
geworden door publicaties van Bachrach en Baratz en mag in dit onderzoek niet ontbreken. 
De geschiedenis van het idee van het prijsmechanisme en automobiliteit kán immers worden 
beschouwd als een geschiedenis van ‘niet-besluiten’.  
   De vierde en laatste benadering die voor dit onderzoek relevant is betreft niet zozeer een 
theorie als wel een zienswijze. Die is door Flyvbjerg gepresenteerd in een onderzoek naar de 
werking van de democratie in de praktijk. Het betreft de werking van rationaliteit en macht in 
democratische processen van beleids- en besluitvorming. Juist rationaliteit lijkt op het oog ver 
te zoeken in het parlementair discours over het betalen voor automobiliteit. Daarbij lijkt het 
parlementair discours doordrenkt van de ‘macht’ die uitgaat van automobiliteit. De politiek 
kan er maar moeilijk grip op krijgen.  
   Deze vier theorieën of zienswijzen worden hierna verder behandeld en zullen in deel VI 
worden gebruikt bij het ‘uitzoomen’ naar het bredere proces rond het parlementair discours 
over het betalen voor automobiliteit. 
 
 

                                                 
2 Het woord “soap-serie” zou hier van toepassing kunnen zijn, ware het niet dat dit woord geen recht doet aan de 
betekenis en waardigheid van de parlementaire democratie. 
3 Bij de selectie van theorieën is gebruik gemaakt van de overzichten van Sabatier (2007) en van Abma en In’t 
Veld (2001). Overigens is theorievorming een voortgaand proces. Zie o.m. Sabatier (2007) en Baumgartner en 
Jones (2009a). In die zin is deze reflectie een voorlopige; nieuwe theoretische perspectieven kunnen tot andere 
inzichten leiden. Korsten (2008b) heeft een inventarisatie gemaakt van 31 mogelijke benaderingen voor 
onderzoek naar processen van beleids- en besluitvorming. 
4 De term “beleidsraam” ontleen ik aan Outshoorn, 1986. 
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5.2  Punctuated equilibrium: “the power of the status quo”5  
 
Het beeld van de beleidsontwikkeling rond automobiliteit past spreekwoordelijk ‘naadloos’ 
bij de theorie van het punctuated equilibrium (onderbroken evenwicht) van Baumgartner en 
Jones. Stabiliteit en evenwicht is het ‘normale’ patroon van het beleidsproces. Beleid 
ontwikkelt en wijzigt geleidelijk aan, ofwel op een incrementele wijze. Van een volledige 
stilstand is geen sprake, het is een dynamisch evenwicht waarin beleid evolueert. Beleid is 
nooit ‘nieuw’, het bouwt voort op wat er is. Maar soms wordt die stabiele ontwikkeling 
doorbroken en is het evenwicht weg. Dan is er kans op een radicale verandering van beleid. 
De theorie van Baumgartner en Jones (die stamt uit 1993) wordt in hun publicaties van 
recente datum (2002, 2009) aangevuld en verfijnd met het duiden van een aantal politieke 
mechanismen en gedragspatronen. Een kernelement in hun theorievorming is, dat zij zowel de 
mechanismen blootleggen die de basis zijn voor het voortbestaan van een status-quo als de 
mechanismen die (kunnen) leiden tot radicale verandering van beleid. Zo biedt hun theorie 
een instrumentarium om politieke stabiliteit én politieke verandering te verklaren.  
   Feedback is een van die mechanismen. Het is een cruciaal onderdeel van het proces van 
beleidsontwikkeling. Feedback kan op twee manieren werken, negatief of positief. Negatieve 
feedback is in essentie een zelfcorrigerend mechanisme. Het geeft tegenwicht aan 
ontwikkelingen die tot verandering kunnen leiden. Deze vorm van feedback bekrachtigt een 
stand van zaken en leidt tot behoud van de status-quo.  
   Positieve feedback  wordt gekenmerkt door een mechanisme dat een bepaalde ontwikkeling 
juist accentueert en versterkt.  Dat leidt vaak6 tot verandering van een status-quo, maar het 
kan ook leiden tot onvoorspelbare en grillige ontwikkelingen. Positieve feedback kan een 
leerproces inhouden, omdat de betrokken actor immers ‘openstaat’ voor ontwikkelingen van 
buiten. De wisseling van een negatief naar een positief feedbackproces is een belangrijke 
verklaring voor de overgang van ‘incrementalisme’ naar snelle verandering.7  
   Een volgend mechanisme is de bounded rationality die de mens eigen is. Besluitvorming 
vindt plaats binnen de conditie van cognitieve beperkingen: een mens kan niet tegelijkertijd 
álle relevante aspecten van een complexe zaak overzien en afwegen. Hij is een serial 
processor die in hoge mate volgtijdelijk met zaken bezig is. Bounded rationality draagt bij 
aan politieke stabiliteit.  
   Een andere cruciale factor die Baumgartner en Jones benoemen is issue definition, ofwel 
hóe een probleem wordt omschreven. Hier treden dus elementen van discoursanalyse de 
theorievorming van Baumgartner en Jones binnen. Issue definition is: “the driving force in 
both stability and instability, primarily because issue definition has the potential for 
mobilizing the previously disinterested”.8  
   Hieraan gerelateerd is het begrip policy image: het beeld dat bij het publiek leeft over een 
beleidsvraagstuk. Dat policy image is verbonden met de rol van de media; die vormen mede 
het beeld dat het publiek heeft van beleid. Kortom, Baumgartner en Jones spreken hier over 
het mechanisme van het framen van een beleidsvraagstuk, dat een centraal begrip is in de 
discoursanalyse.  
   In hun publicatie van 2009 (b) wijzen zij op het belang van de geloofwaardigheid9 van de 
actor die een beeld van een vraagstuk bij het publiek wil overbrengen. Zij geven ook aan dat 
politici voortdurend werken aan hun argumenten in een bepaalde zaak, teneinde nieuwe 

                                                 
5 Baumgartner & Jones 2009b: 187. 
6 Er zijn situaties, waarin sprake is van positieve feedback, maar door  de ‘politieke’ gedragsverandering die 
daarop volgt kan de inhoudelijke kwestie ongewijzigd blijven. Zie Baumgartner & Jones, 2002: 20 
7 Baumgartner & Jones, 2009a: 18. 
8 Ibid.: 16. 
9 Een aspect dat ook door Tennekes wordt genoemd. Zie par. 4.7. 
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dimensies daarvan te introduceren. Hun conclusie is dat het wijzigen van een dominant frame 
– en dus het wijzigen van een status-quo � een moeilijke opgave is: 
 

“In the policy process, there is virtually always an established, status quo frame that dominates 
discussion. Reframing, like lobbying, is about changing the status quo. But the status quo 
achieved its status usually for many reasons, and these may not easily disappear.” 10 
 

Baumgartner en Jones constateren in hun studie naar lobby en beleidsverandering dat de 
verdedigers van de status-quo doorgaans krijgen wat zij willen en dat is: géén verandering.11 
In die constatering ligt een belangrijke link met het voorliggende onderzoek. Hierbij kan de 
vraag worden gesteld, of het niet besluiten tot verandering van de status-quo een (bewuste) 
strategie is óf een ‘toevallige’ uitkomst van een proces. 
 
De rode draad in het meer dan veertig jaar durende politiek discours over introductie van het 
prijsmechanisme bij automobiliteit lijkt te zijn, dat de status-quo rond het fiscale stelsel 
bestand is gebleken tegen meerdere pogingen tot fundamentele verandering. Politici nemen in 
deze lange parlementaire geschiedenis geen beslissingen om zaken ingrijpend te veranderen. 
Zij kiezen voor iets tussen ‘niets doen’ en ‘verandering‘ in.  
   Er lijkt in deze geschiedenis vooral sprake van negatieve feedback. Dit betekent dat het een 
interessante casus is voor de theorie van het punctuated equilibrium. Hierbij moet wel worden 
aangetekend, dat een onderbroken evenwicht in 2010 dichtbij is geweest met de Wet 
kilometerprijs.  
   In aanvulling op de inzichten van Baumgartner en Jones is er nog een andere factor te 
noemen die positief inwerkt op het behoud van de status-quo. Die factor is gelegen in de 
organisatie van de Nederlandse parlementaire democratie. Het Nederlandse parlement met 
zijn spelregels en de gelaagdheid in twee Kamers, waarbij de inhoudelijke beraadslaging is 
toegewezen aan een stelsel van vakcommissies, is de facto een instituut waarin nieuwe ideeën 
en informatie weerstand ontmoeten. Jones duidt dit aan met het woord sticky. Jones noemt 
twee redenen waarom politieke instituties sticky zijn. De eerste reden is, dat in sommige 
parlementaire stelsels een minderheid in de gelegenheid is veranderingen in de status quo te 
blokkeren. Bij een kabinet dat steunt op een krappe meerderheid in de Tweede Kamer kan 
sprake zijn van zo’n minderheid. 
   De tweede reden is de reeds genoemde factor van bounded rationality:  
 

“Like all of us, policymakers can ignore a change in information for a  very long time before 
taking action, owing to short attention spans, organizational identification, and monitoring the 
behavior of others. When, however, change occurs, it tends to follow a pattern of alarmed 
discovery, emotional arousal, and contagion. These are the human factors showing through, 
just as in markets.” 12 
 

Kortom, kenmerken van menselijk gedrag vertalen zich via institutionele kaders van de 
parlementaire democratie naar een voor het behoud van de status-quo gunstige context. 
 
Box 5.2  De status-quo van mobiliteit 
Een voorbeeld van een aanzet om een status-quo te doorbreken vormen de uitspraken van minister 
Netelenbos, dat er lange tijd een “anti-autobeleid” is gevoerd en dat mobiliteit “fun” is. Deze 
uitspraken markeren de onderbreking van een jarenlang beleid gericht op het terugdringen van de 
groei van automobiliteit. Het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer van begin jaren ’90 heeft 
                                                 
10 Baumgartner & Jones, 2009b: 176. 
11 Ibid.: 241. 
12 Jones, 2001: 170. 
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binnen 10 jaar afgedaan. Er is dan ruimte voor een nieuw beleid. Maar is daarmee het decennialange 
‘evenwicht’ in de politiek ten aanzien van de auto echt onderbroken?  
 
 
5.3  Multiple streams: “policy windows open infrequently, and do not stay open long”13  
 
De tweede relevante theorie is het multiple streams-model van Kingdon (1984, 1995), hierna 
het stromenmodel genoemd.14 De centrale vraagstelling in de theorie van Kingdon is, waarom 
en hóe sommige zaken op de politieke agenda belanden en andere niet. Het stromenmodel 
voorziet in een begrippenkader dat een aantal verklaringen biedt. Drie stromen vormen en 
bepalen het politieke proces: problems, policies and politics, ofwel de stroom van problemen, 
de stroom van oplossingen en de stroom van de politiek (waartoe Kingdon vele zaken rekent, 
zoals de verkiezingen en het optreden van politici).  
   Kingdon hanteert het beeld, dat problemen en hun mogelijke oplossingen als het ware 
‘ronddrijven’ in het politieke proces, totdat een actor deze verbindt. De drie stromen zijn 
eigenstandig en onafhankelijk van elkaar werkzaam. Er is sprake van oplossingen die ‘op 
zoek zijn’ naar problemen. Op enig gunstig moment is het mogelijk, dat policy entrepeneurs 
(politieke ondernemers) de stromen aan elkaar koppelen zodat zich een window of opportunity 
voordoet, ook wel policy window genoemd. Er zijn bepaalde condities nodig om een 
probleem aan te pakken; een beschikbare oplossing waarvoor voldoende politieke steun te 
vinden is kan dan worden gekoppeld aan een actueel probleem. Een policy window kan leiden 
tot een belangrijke wijziging van het beleid.  
   De theorie van Kingdon beschrijft een aantal interessante mechanismen die onderdeel 
uitmaken van de politieke arena. Zo maakt hij onderscheid tussen een ‘conditie’ en een 
‘probleem’. Condities worden problemen als men vindt dat er iets aan gedaan moet worden. 
Pas dán worden zij opgenomen in de stroom van problemen. (Dat proces is vergelijkbaar met 
wat Baumgartner en Jones issue definition noemen.)  
   In het stromenmodel is, naast de policy entrepeneur, de policy community 
(‘beleidsgemeenschap’) een belangrijke actor. Zo’n gemeenschap wordt gevormd door de 
specialisten op een afgebakend beleidsterrein. Specialisten binnen en buiten de overheid 
maken er deel van uit. Een policy community kan zeer gefragmenteerd zijn, maar ook zeer 
hecht, met name als sprake is van een gedeeld paradigma. De betekenis van de policy 
community is vooral gelegen in het genereren van beleidsalternatieven.  
   Kingdon wijst op het feit dat in de politieke arena het ‘recombineren’ van bestaande ideeën 
tot een nieuw idee meer gebruikelijk is dan de introductie van geheel nieuwe ideeën. Hij 
noemt een aantal condities waaronder ideeën kunnen ‘overleven’ in wat hij noemt the policy 
primeval soup, de ‘oersoep van beleid’. Voorbeelden van dergelijke condities zijn technische 
haalbaarheid en inhoudelijke (of ideologische) aanvaardbaarheid.  
   Een cruciaal onderdeel van de theorie is het openen en sluiten van het policy window. 
Wanneer heeft een politieke ondernemer (bijvoorbeeld een minister of kamerlid) de 
gelegenheid om de drie stromen te verbinden? Kingdon noemt een aantal factoren die een 
grote rol spelen, waaronder de vaardigheden en kwaliteiten van de politieke ondernemer. 
Doorzettingsvermogen is heel belangrijk.15 Een policy window is soms voorspelbaar, 
bijvoorbeeld als een planperiode afloopt en er een nieuw plan moet komen of als er een 
rapportagemoment is waarop kan worden ingespeeld. Andere situaties waarin een policy 

                                                 
13 Kingdon, 1995: 166. Het “rondenmodel” zoals beschreven door Teisman is een variant op het ‘stromenmodel’ 
van Kingdon, waarbij het accent ligt op de strategie van betrokken actoren, kan hier wellicht tot meer inzicht en 
verklaring leiden. Zie: Teisman, 2001. 
14 Het model is ook beschreven door Zahariadis (2007). 
15 Kingdon, 1995: 180, 181. 
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window opent zijn:  een substantiële wijziging in de politieke stroom na verkiezingen (bv. een 
nieuw kabinet) of een nieuw probleem dat de aandacht krijgt van de overheid.  Het kan sluiten 
om verschillende redenen, waaronder de wisseling van actoren in sleutelposities en een 
mislukte actie van een politieke ondernemer om een zaak beklonken te krijgen. Kingdon wijst 
erop, dat bij een policy window ook andere politici hun kans schoon kunnen zien om met hun 
voorstellen aan te haken. Dan kán een wetsvoorstel verworden tot een garbage can: 
 

“The submission of a legislative proposal becomes a garbage can into which modifications, 
amendments, wholly new directions, and even extraneous items can be dumped as the bill 
wends its way through the legislative process. Once the agenda is set, control over the process 
is lost.” 16 
 

De theorie van Kingdon heeft grote relevantie voor dit onderzoek, omdat daarmee kan worden 
uitgezoomd én ingezoomd: ingezoomd op het moment van het policy window, uitgezoomd 
wanneer de stromen in beeld gebracht moeten worden. 
 
Box 5.3  Voorbeeld van een “policy entrepeneur” met een “policy window” 
Minister Netelenbos is een goed voorbeeld van een politieke ondernemer op het moment dat zij - gelet 
op het draagvlak in de Tweede Kamer - de keus maakt om van het rekeningrijden af te stappen en de 
kilometerheffing te omarmen, nadat een directeur van Siemens tijdens een hoorzitting heeft gezegd dat 
de techniek er is om de kilometerheffing snel in te voeren. Er opent een policy window. Maar al snel 
blijkt dat het formuleren van een belangrijke beleidswijziging en het implementeren van die 
beleidswijziging twee totaal verschillende zaken zijn. Als minister Eurlings de Wet kilometerprijs door 
de Kamer aanvaard wil krijgen, blijkt dat policy window gesloten.  
 
 
5.4  Nondecision-making: “the primary method for sustaining a given mobilization of 
bias is nondecision-making”17 
 
Als reactie en aanvulling op de toen actuele theorieën over politieke besluitvorming komt er 
in de jaren ’60 ook aandacht voor politieke situaties, waarin besluitvorming wordt 
tegengewerkt en voorkomen. Bachrach en Baratz hebben als een van de eersten het fenomeen 
van nondecision-making aan de orde gesteld, in het kader van onderzoek naar 
machtsvraagstukken. Hun analyse en begrippenkader heeft veel kritisch commentaar 
gekregen, maar het bestaan van de nondecision staat buiten kijf.18 Bachrach en Baratz 
definiëren een nondecision als volgt: 
 

“A nondecision, as we define it, is a decision that results in suppression or thwarting of a latent 
or manifest challenge to the values or interests of the decision-maker. To be more nearly 
explicit, nondecision-making is a means by which demands for change in the existing 
allocation of benefits and privileges in the community can be suffocated before they are even 
voiced; or kept covert; or killed before they gain access to the relevant decision-making arena; 
or, failing all these things, maimed or destroyed in the decision-implementing stage of the 
policy-process.” 19 
 

                                                 
16 Ibid.: 178. 
17 Bachrach & Baratz, 1970: 44. 
18 De kritische analyse van Lukes (1974) is bijzonder, omdat hij tevens een nieuwe kijk op het verschijnsel 
‘macht’ presenteert. In Nederland hebben Van der Eijk en Kok (1975) de theorie van B&B van een kritisch 
commentaar voorzien en tevens een ‘verbeterd’ analysekader ontwikkeld.  
19 Bachrach & Baratz, 1970: 44. 
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In termen van het besluitvormingsproces wordt nondecision-making door Bachrach en Baratz 
primair beschouwd als iets dat zich afspeelt voorafgaand aan de fase van besluitvorming. 
Langs verschillende wegen kan ervoor worden gezorgd, dat een bepaald onderwerp niet het 
stadium van de besluitvormingsagenda bereikt. Zij noemen vier vormen van nondecision-
making.20 (Blijkens hun definitie kan het fenomeen zich ook voordoen in de uitvoeringsfase 
van een besluit.21) Feit is, dat het fenomeen te herkennen is in het lange parlementair discours 
over het betalen voor automobiliteit. Daarom is het concept van Bachrach en Baratz zeer 
bruikbaar. 
   Van der Eijk en Kok hebben een raamwerk ontwikkeld om het concept meer handen en 
voeten te geven ten behoeve van empirisch onderzoek.22 Daarbij maken zij een onderscheid 
tussen wants, demands and issues, ofwel tussen maatschappelijke behoeften, politieke eisen 
en onderwerpen voor de besluitvormingsagenda. Dit zijn drie stadia in het ‘voorportaal’ van 
politieke besluitvorming waar (nog) kan worden aangestuurd op nondecision-making. Van der 
Eijk en Kok zien vanuit het oogpunt van theoretische zuiverheid nondecision-making als een 
verschijnsel dat plaatsvindt voorafgaand aan de fase van besluitvorming. Zij geven de 
volgende definitie: “We can now define nondecisions as: all those instances where behaviors 
and/or social processes result in preventing a want from reaching issue-status, that is, agenda-
status”.23  
   Toch kleeft aan het idee van nondecision-making een zekere vaagheid, want hoe onderzoek 
je iets dat in feite ‘niet gebeurt’, iets dat in een vroeg stadium wordt ‘onderdrukt’ of  
‘toegedekt’ opdat er niet over wordt besloten? Crenson benoemt dit punt als methodologisch 
vraagstuk en concludeert, dat er geen duidelijke reden is waarom een onderzoek naar “non-
events” niet feitelijk zou kunnen zijn.24 Ik volg die conclusie. 
    
Gelet op het feit dat in het thema van dit onderzoek ondanks meerdere ‘pogingen’ geen 
besluit is genomen tot hervorming van het fiscale stelsel rond de auto, is een aanvulling nodig 
op het concept van nondecision-making. Die aanvulling is, dat in een langdurig proces van 
besluitvorming óók (specifieke) mechanismen van nondecision-making werkzaam zijn. Ook 
in het proces van besluitvorming kan sprake zijn van nondecision-making; een soort 
‘besluiteloze besluitvorming’, een aspect dat Bachrach en Baratz ook benoemen (zie hierna). 
Een onderwerp dat regelmatig ter besluitvorming op de agenda staat kan door 
besluiteloosheid ten prooi vallen aan nondecision-making.  
 
Bachrach en Baratz zijn van mening, dat bij het onderzoek naar nondecision-making de focus 
gericht moet worden op key issues, waar zij de volgende definitie aan geven: 
 

“A key issue, in our terms, is one that involves a genuine challenge to the resources of power 
or authority of those who currently dominate the process by which policy outputs in the 
system are determined. Stated differently, a key issue is one that involves a demand for 
enduring transformation in both the manner in which values are allocated in the polity in 
question and the value-allocation itself.” 25 

                                                 
20 Ibid. 
21 Dat is overigens een aspect in de theorie dat kritiek heeft gekregen. Het voert in het kader van dit onderzoek te 
ver om een exegese te geven van de houdbaarheid van de theorie van nondecision-making. Zie voor kritiek 
bijvoorbeeld Van der Eijk en Kok, 1975. 
22 Ibid.: 281 e.v. 
23 Ibid.: 287. 
24 Crenson, 1971: 4 e.v., 26. 
25 Bachrach & Baratz, 1970: 48. In zijn studie naar “non-decisionmaking” op het gebied van luchtvervuiling 
gebruikt Crenson een andere definitie van issues. Hij uit kritiek op het fenomeen key issue van Bachrach & 
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In de laatste jaren van het parlementair discours over het betalen voor automobiliteit, te weten 
de jaren van het discours over de kilometerheffing, lijkt een dergelijk key issue aan de orde. 
De kilometerheffing is een andere manier van ‘toedeling’ en facturering van wegcapaciteit, 
maar deze nieuwe manier van betalen voor het gebruik van de auto moet óók nog eens in 
handen komen van een onafhankelijke autoriteit, die de inkomsten alleen zou mogen 
aanwenden voor uitgaven ten behoeve van infrastructuur. Anders gezegd: bij voorstellen 
inzake het prijsmechanisme gaat het om fundamentele zaken die (dus) méér inhouden dan een 
andere manier van betalen.  
   Een kernpunt in de beschouwing van Bachrach en Baratz over nondecision-making is dat 
het een primaire methode is voor het handhaven van een mobilization of bias, te omschrijven 
als het handhaven van een ‘status-quo’. Door niet over een onderwerp te hoeven besluiten kan 
alles bij het oude blijven. Daarmee is nondecision-making direct verbonden met incrementele 
besluitvorming, wat Bachrach en Baratz aanduiden met decisionless decisions. Incrementele 
besluitvorming is dan het proces van het maken van politieke keuzen door middel van een 
reeks van stapjes, waarbij elk stapje (slechts) een kleine verandering tot gevolg heeft. Het 
fiscale stelsel rond de auto is een goed voorbeeld van dergelijke incrementele besluitvorming.  
   Incrementele besluiten hebben nog een interessant effect; als ‘output’ van beleidsprocessen 
heeft het een werking naar toekomstige beleidsvorming. Gebrekkige effecten van 
incrementele besluiten kunnen voorstellen tot noodzakelijke hervorming ondergraven. Een 
voorbeeld is de verhoging van de brandstofaccijns die bekend staat als het kwartje van Kok. 
De teleurstelling over de effecten daarvan op het autogebruik heeft grote twijfels gezaaid over 
de effecten van rekeningrijden. Mede door die effecten heeft het fiscale stelsel rond de auto al 
80 jaar stand kunnen houden.  
 
Nondecision-making is een manier om macht uit te oefenen. Die macht kan verborgen blijven. 
Zo is voor velen niet waarneembaar of kenbaar welke zaken buiten de parlementaire agenda 
worden gehouden en waarom. Een aantal zaken daarvan is weliswaar bekend (een goed 
voorbeeld is de hypotheekrenteaftrek), maar er zijn ook reële onderwerpen en belangen in een 
samenleving, die niet in beschouwing worden genomen door politici. Het kan zelfs zo zijn, 
dat de belanghebbenden zich niet bewust zijn van die belangen. (Een voorbeeld is de 
luchtkwaliteit in woonwijken langs de drukke snelwegen in de Randstad, waar de 
levensverwachting lager is dan in andere woongebieden.26) Lukes heeft op deze situaties van 
machtswerking gewezen in zijn kritische analyse van de theorie van Bachrach en Baratz.27 Er 
is in feite sprake van een latent conflict dat als het ware ‘buiten de deur’ van het parlement (of 
van de politiek) wordt gehouden. Dit verschijnsel rondom ‘macht’ kan blokkering worden 
genoemd. 
 
Een volgend belangrijk aspect van besluitvorming dat hier genoemd moet worden betreft de 
decision costs. Jones vergelijkt de transactiekosten in de markt met de kosten van 
besluitvorming bij de overheid en stelt daarover: 
 

“In the market, and sometimes in government, it is clear that decision and transaction costs 
ought to be low. (….) When public deliberative bodies are making decisions that bind all 
citizens, however, high decision costs are oftentimes very desirable. Low decision costs imply 
oligarchy.” 28 

                                                                                                                                                         
Baratz en beschrijft een issue als: “any unresolved matter, controversial or non-controversial, which awaits an 
authorative decision”. Crenson, 1971: 21, 29. 
26 Zoals is gebleken uit gezondheidsonderzoek in het kader van het project “Transumo A 15”. Zie ook de oratie 
van Prof.dr. H. Geerlings, “Nu verplaatsen, in de tijd van morgen”, 2012: 13. 
27 Lukes, 1974: 23 e.v. 
28 Jones, 2001: 132. 
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Jones geeft hierbij als voorbeeld het belang van een goede afweging tussen enerzijds 
efficiënte uitvoering van overheidsbeleid en anderzijds de bescherming van de rechten van de 
burger. Het vraagstuk van de kosten van besluitvorming kan worden vertaald naar een 
parlementaire democratie met een multi-partijenstelsel. Om bij complexe zaken tot een 
meerderheidsbesluit te komen, moet fors worden ingeleverd op de efficiency van de  
beraadslaging. Het waarborgen van de inbreng van alle partijen heeft gevolgen voor de 
doorlooptijd van het parlementair discours. Wat op enig moment lijkt op nondecision-making, 
kan ook worden uitgelegd als de ‘kosten van de besluitvorming’. Een meerderheidsbesluit in 
een parlementaire democratie kost soms veel tijd. (Overigens zouden de transactiekosten van 
een kilometerheffing ook substantieel zijn geweest vanwege de bescherming van zowel het 
systeem als het individu tegen fraude en hacken alsmede het beschermen van de privacy van 
de automobilist.) 
 
Box 5.4  De lange aanloop van het prijsmechanisme om op de agenda te belanden 
De eerste reacties op het idee van “prijsmechanisch rijden” in de jaren ’60 waren kritisch en 
afhoudend, zowel in de Tweede Kamer als in de samenleving. Men zag het idee niet zitten. De ANWB 
berichtte in die jaren in negatieve zin over het nieuwe idee. Het is de VVD die als eerste het idee 
vertaald in een concreet verhaal. Maar het duurt tot de jaren ’80 voordat het echt een onderwerp gaat 
uitmaken van de agenda van het parlement. 
 
 
5.5  Democratie in de praktijk : “power defines…what counts as reality”29  
 
De vierde en laatste benadering van het proces van politieke besluitvorming is democracy in 
practice (‘democratie in de praktijk van alle dag’) van Flyvbjerg. In zijn analyse staan de 
begrippen rationaliteit en macht én de relatie daartussen centraal.30 Beleidsvorming in de 
publieke en private sector veronderstelt een zekere rationaliteit: op basis van feiten, 
argumenten en afwegingen een weloverwogen besluit nemen. Rationaliteit blijkt in de 
beleidspraktijk van alledag echter geen ‘vaste waarde’. Wat als rationeel doorgaat, wordt in 
feite gedefinieerd door macht. Want macht definieert wat als kennis telt én wat rationeel is. 
Zo bepaalt macht uiteindelijk wat als realiteit geldt. Daarbij produceert macht zonodig de 
kennis die nodig is om de realiteit te bewerkstelligen die het wil.  
   Flyvbjerg onderkent in zijn analyse van de werking van alledaagse democratische processen 
een aantal bijzondere mechanismen. Hij geeft aan hoe een technische beoordeling of evaluatie 
van een zaak kan worden gemanipuleerd in het kader van een politieke strategie gericht op 
“defining reality”. In de woorden van Flyvbjerg: 
 

“power does not limit itself to defining a specific kind of knowledge, conception or discourse 
of reality. Rather, power defines physical, economic, ecological, and social reality itself. 
Power is more concerned with defining a specific reality than with understanding what reality 
is. (...) Will to power is manifested in the ability to make one’s own view of the world the very 
world in which others live.” 31  
 

Deze ‘vrijheid’ die macht heeft om de werkelijkheid te definiëren betekent onder meer, dat de 
afwezigheid van rationele argumenten - of van een feitelijke onderbouwing van een standpunt 
-  in de optiek van Flyvbjerg evenzo belangrijke indicatoren van een machtspositie zijn als in 
een situatie waarin daar wél sprake van is. Hoe meer macht, hoe minder rationaliteit is zijn 
                                                 
29 Flyvbjerg, 1998: 27. Zijn analyse van democratische processen is gebaseerd op een onderzoek naar een 
stedenbouwkundig project in Denemarken. 
30 De zienswijze van Foucault t.a.v. macht is een belangrijk element in de optiek van Flyvbjerg. 
31 Flyvbjerg, 1998: 36. 
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conclusie. Actoren met weinig invloed in het politieke proces hebben de ‘macht van het 
rationele argument’ als een van de weinige vormen van macht, aldus Flyvbjerg. Hij ziet 
daarom rationaliteit als cruciaal onderdeel van de macht van de ‘zwakken’. Een bijzondere 
constatering doet Flyvbjerg over de relatie tussen moderne instituties en hun bedoelde 
rationaliteit enerzijds en de (eeuwen)oude bestuurlijke tradities anderzijds: 
 

“More important, when seen from the perspective of the longue durée, modern institutions and 
phenomena such as rationality and administrative neutrality show themselves to be both young 
and fragile in relation to the ‘estate’ (stand) traditions which have consolidated themselves via 
centuries of daily practice. These premodern traditions, and the power relations that go with 
them, have penetrated into the forging of modern institutions.” 32 
 

Als een voorbeeld van hoe macht in de praktijk werkt noemt Flyvbjerg een situatie waarin een 
voorstel, dat kan rekenen op een democratische meerderheid, door een belangenorganisatie 
‘dood’ wordt verklaard. Als dat gebeurt blijkt volgens Flyvbjerg waar de échte macht ligt. In 
het democratische spel ontbreekt ook de ‘joker’ niet die in elk spel voorkomt. Dat is het 
‘tegenplan’ (counterplan) dat door een andere actor in het spel wordt gebracht. Een ander 
mechanisme dat hij benoemt is het wapen van ‘overinterpretatie’, ofwel het overdrijven of 
chargeren. Het is de logica van een actor in het politieke proces � als deze wil dat de toekomst 
zal bewijzen dat men het gelijk aan zijn kant heeft (of als men de ‘juiste’ toekomst wil 
bewerkstelligen) � dat het volledig aanvaardbaar is om het heden te chargeren.  
 
Een saillant punt in de analyse van Flyvbjerg is, dat stabiele machtsrelaties ruimte laten voor 
‘de macht van rationaliteit’, waarin het betere argument de doorslag kan geven. “One may 
speculate that maintaining the power of rationality in society can only occur where 
confrontation and pure power play are restricted”, zo stelt hij.33 Samengevat biedt de analyse 
van Flyvbjerg een aantal relevante inzichten voor dit onderzoek. 
 
Box 5.5 a  Over de werking van macht 
Minister Netelenbos heeft haar macht en invloed maximaal aangewend om een proef met het 
rekeningrijden van de grond te krijgen, onder meer door met grote subsidiebedragen overeenkomsten 
te sluiten met de grote steden.34 Zij wordt in haar beleid gesteund door onderzoek van 
vervoerseconomen, dat aantoont dat rekeningrijden substantiële effecten zou hebben voor de 
vermindering van files. Maar vanuit de Tweede Kamer is er veel afkeuring voor dit beleid. Ook de 
ANWB stelt zich uitermate kritisch op. De minister construeerde met geld en met argumenten een 
verhaal vóór de invoering van rekeningrijden. Voor haar belangrijkste tegenspelers is het echter 
“betaald in de file staan”. Dit ‘tegenverhaal’ kent veel zwakke argumenten, maar met de (toen) 3 
miljoen leden heeft de ANWB een grote invloed in de Tweede Kamer en in feite ook macht. De 
minister moet uiteindelijk bakzeil halen, de proef met het rekeningrijden gaat niet door en de minister 
kiest de vlucht naar voren en zet in op de kilometerheffing als meest voor de hand liggende manier om 
te betalen voor het gebruik van de auto. Met deze inwisseling van het rekeningrijden blijkt hoe de 
minister haar macht over een politieke zaak kan verliezen en hoe haar tegenspelers die macht kunnen 
‘veroveren’. 
 
Box 5.5 b  Wat is rationeel? 
In januari 2010 lijkt er sprake van een kamermeerderheid voor de Wet kilometerprijs, maar in het zicht 
van de verkiezingen voor de Tweede Kamer valt die meerderheid weg door de ommezwaai van een 

                                                 
32 Ibid.: 90. 
33 Ibid.: 194. 
34 De VVD sprak naar aanleiding van de sommen geld die aan de grote steden zijn toegekend van “prostitutie 
met overheidsgeld”. 
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grote partij (het CDA). Dat het na jaren van kamerdebat zelfs niet tot één enkele proef is gekomen met 
de voorganger van de kilometerheffing, het rekeningrijden, gewoon om te kunnen uitproberen wat de 
werking daarvan is, wekt verbazing.  Ook het feit dat ondanks talrijke onderzoeken en economische 
verhandelingen met betrekking tot de mogelijkheden van het prijsmechanisme voor het oplossen van 
verkeersproblemen de politiek een ander, eigen spoor heeft getrokken, is opvallend. Kortom, wat voor 
het oplossen van een probleem wetenschappelijk en maatschappelijk als ‘logisch’ of ‘rationeel’ wordt 
beschouwd, is dat nog niet in politieke zin.  
 
 
5.6  Analysekader 
 
De gemeenschappelijke noemer van de vier theoretische invalshoeken ten aanzien van 
politieke besluitvorming is, dat zij een verklaring bieden voor processen die ten grondslag 
liggen aan stabiliteit én verandering. Dat raakt de belangrijke rode draad in de geschiedenis 
van het parlementair discours over het betalen voor automobiliteit: het voortbestaan van een 
fiscaal stelsel rond de auto dat in essentie al 80 jaar oud is. 
Voor de analyse van het politieke proces dat boven het parlementair discours uitstijgt moet 
een selectie worden gemaakt van de te gebruiken begrippen.Voortbouwend op de vier 
genoemde theorieën en zienswijzen is het navolgende analysekader opgesteld, met voor elke 
theorie een vraag die moet worden beantwoord. 
 
Schema 6. Analysekader voor het proces van besluitvorming over het prijsmechanisme 
en het fiscale stelsel rond automobiliteit 
 
Theorie 
 

Centrale begrippen Centrale vragen 

 
1. Punctuated equilibrium 
 

 
� status-quo 
� feedback 

 

 
� wat heeft de status-quo in 
stand gehouden? 

 
2. Multiple-streams 

 
� policy window 
� policy entrepeneur 
 

 
� is op enig moment  
verandering van de status-
quo haalbaar geweest (ofwel 
was er een policy window)? 
 

 
3. Nondecision-making 

 
� nondecision 
� key issue 
� blokkering 
 

 
� wanneer wordt het 
prijsmechanisme een centraal 
strijdpunt en hoe – en hoe 
vaak – is het ‘geblokkeerd’? 
 

 
4. Democracy in practice 
 

 
� rationaliteit 
� macht 

 
�  in welke mate heeft macht 
de  rationaliteit bepaald? 
 

 
 
Dit analysekader wordt gebruikt in deel VI. 
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Inleiding 
 
 
1.1  De opbouw van de delen II t/m V: het format van de geschiedschrijving 
 
De delen II, III, IV en V beschrijven de lange geschiedenis van het parlementair discours over 
het idee, om het prijsmechanisme toe te passen bij automobiliteit.1 Het onderzoek is primair 
gericht op het parlementair discours, maar ook het bredere politieke discours zal in beeld 
komen. Een voorbeeld van dat laatste zijn de verkiezingsprogramma’s van de politieke 
partijen, die zijn bij uitstek het resultaat van politiek discours.  
   Daarnaast zullen ook invloeden op het parlementair discours vanuit wetenschap, 
belangenorganisaties, adviesorganen en ‘de samenleving’ worden belicht. Het ontstaan en de 
ontwikkeling van het idee van het prijsmechanisme wordt op die manier in beeld gebracht in 
het licht van de (politieke) tijdgeest. 
   Bij het bronnenonderzoek is de blik gericht geweest op die teksten – op schrift gesteld én/of 
uitgesproken – die het ontstaan en de ontwikkeling duiden van een beleid ten aanzien van de 
personenauto in het algemeen en het betalen voor het autogebruik via een of andere vorm van 
prijsmechanisme in het bijzonder. Soms komt hierbij ook het openbaar vervoer ter sprake 
wanneer dat relevant is voor de weergave van het discours.  
 
De delen II t/m V zijn te beschouwen als een historische analyse van het parlementair 
discours over het betalen voor automobiliteit. Deze analyse vormt de basis voor de 
theoretische analyse, die in deel VI is opgenomen. De inhoud en het proces van het 
parlementair discours worden daar geanalyseerd met de methodiek, die is uiteengezet in de 
hoofdstukken  4 en 5 van deel I.  
   De geschiedschrijving vereist een bepaald format, waarmee het discours in beeld wordt 
gebracht. Dat format bestaat uit de volgende elementen: 
 
� de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In de beschrijving van de periode 1965-2010 is  
getracht zoveel mogelijk de verkiezingen als chronologisch startpunt te nemen van een 
bepaalde periode. De relevante teksten uit de verkiezingsprogramma’s en de (nieuwe) 
zetelverdeling in de Tweede Kamer komen aan de orde. Overigens betekent dit chronologisch 
startpunt, dat de geschiedschrijving begint bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1963. Die 
zijn als het ware de basis voor de start van het parlementair discours dat in het zittingsjaar 
1965-1966 aanvangt; 
� het nieuw benoemde kabinet: het regeerakkoord en de regeringsverklaring worden belicht. 
Soms is één verkiezingsuitslag de basis van meerdere kabinetten; 
� een beknopte bespreking van de relevante documenten, debatten en overige relevante zaken 
die aan de orde zijn in het parlementair discours over het betalen voor automobiliteit. Daarbij 
gaat de aandacht uit naar het prijsmechanisme. Bij de bespreking van beleidsdocumenten 
wordt de (vaste) behandelprocedure van de Staten-Generaal gevolgd. Daarbij vindt éérst 
                                                 
1 Het gaat om de automobiliteit van het individuele personenvervoer. Dus de personenauto staat hier centraal. 
Vervoer per autobus of vrachtauto is in dit onderzoek niet aan de orde. 
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behandeling in de Vaste Commissie plaats, waarna de plenaire behandeling in de Tweede 
(respectievelijk Eerste) Kamer volgt; 
� de zitting of het vergaderjaar 2 van het parlement is gekozen als uitgangspunt voor het  
structureren van de geschiedschrijving. Dat is de periode van september tot en met augustus. 
Hierbij is (op enkele uitzonderingen na) de jaarlijkse behandeling van de Rijksbegroting een 
vast  startpunt in de weergave van het discours. Het discours in de Tweede Kamer – tussen de 
fracties en tussen regering en parlement - staat centraal. Voor een aantal momenten, waar dat 
het beeld van het parlementair discours in de Tweede Kamer aanvult, komt ook het discours 
in de Eerste Kamer in beeld;  
� te onderscheiden perioden: in het parlementair discours kunnen perioden worden 
onderscheiden op basis van één (of meer) kabinetsperioden. De kabinetsperiode is gekozen 
als basis voor de opzet van de geschiedschrijving.  
� de ‘update’: de hoofdstukken worden  afgesloten met een conclusie, een soort ‘update’ van 
de inhoudelijke ontwikkeling in het parlementair discours. Daarbij zijn de standpunten en 
belangrijke uitspraken van het kabinet, de minister van Verkeer en Waterstaat en de 
woordvoerders van de partijen in de Tweede Kamer ter afronding van de hoofdstukken 
schematisch samengevat. Zo wordt een directe ‘toegang’ geboden tot kernelementen van het 
discours. Het schema is hieronder weergegeven. De centrale vraag in de samenvatting is, wat 
er in het discours is gezegd over het prijsmechanisme in het kader van automobiliteit. 
 
Schema 7. Het format van de geschiedschrijving van het parlementair discours 
 

Samenvatting van de periode van het kabinet ….  ,  19.. - 19..      
Minister…… 

 
Discoursmoment  Wat als 

probleem wordt 
genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme
toepassen? 

Verkiezingen 
19..  

    

 
Regeerakkoord 

    

 
Begroting 19.. 

    

 
Etc. 
 

    

Ter toelichting: 
 � de standpunten en ideeën van het kabinet (waaronder ook de minister wordt verstaan) en van de 
partijen in de Tweede Kamer (soms “kamerbreed”) worden in dit schema weergegeven; 
� het schema geeft een sterk gecomprimeerd beeld van de belangrijke elementen in het politiek en 
parlementair discours. Alleen de teksten die (naar het oordeel van de onderzoeker) saillant zijn, zijn 
geselecteerd. Dit betekent onder meer, dat niet van alle partijen die het woord hebben gevoerd  in de 
TK (en de EK) teksten in het schema zijn opgenomen. 
 
 
Ter toelichting op de toepassing en uitwerking van het gekozen format moet nog een zestal 
punten worden genoemd: 
                                                 
2 In de handelingen van de Eerste en Tweede Kamer wordt decennialang het woord zitting  gehanteerd om het 
parlementaire jaar aan te duiden Dat woord wordt vervangen door het woord vergaderjaar in het parlementaire 
jaar 1983-1984. 
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� het format is leidraad, geen keurslijf. Het stramien dient om de chronologische 
ontwikkelingen in het parlementair (en politiek) discours over het idee van het 
prijsmechanisme zichtbaar te maken. Echter, de (politieke) werkelijkheid laat zich niet 
zomaar ‘vangen’ in een chronologisch schema. Er zijn bijvoorbeeld meerdere perioden waarin 
een kabinet lange tijd demissionair het werk voortzet, terwijl de formatie van een volgend 
kabinet met andere beleidsdoelen aan de gang is. De ontwikkeling in het feitelijk discours is 
bepalend geweest voor de gekozen chronologische weergave ervan; 
� de consequenties van de chronologie. Het uitgangspunt van de delen II t/m V is een 
jaarlijkse weergave van hetgeen aan relevant discours aan de orde is. Maar na de 
parlementaire introductie van het idee van het prijsmechanisme – in 1965 – is het discours 
langs een aantal ‘lijnen’ gevoerd. De eerste of ‘oudste’ lijn in het discours ligt op het terrein 
van de fiscale wetgeving en heeft zijn oorsprong in 1895. Deze wordt in de loop van de 
parlementaire geschiedenis aangevuld met een aantal nieuwe lijnen. De ruimtelijke ordening 
is in de jaren ’60 de eerste nieuwe lijn, daarna volgt in de jaren ’70 de lijn van het verkeer- en 
vervoerbeleid en in de jaren ’80 komt de lijn van het milieubeheer en duurzaamheid erbij. Dit 
betekent, dat er in de onderzoeksperiode van vijfenveertig jaar veel documenten zijn 
geproduceerd die onderwerp én ‘aanjager’ zijn van het politiek en parlementair discours. Voor 
dit onderzoek zijn uit dat omvangrijk ‘oevre’ de belangrijke documenten geselecteerd voor de 
geschiedschrijving. De keuze voor een chronologische weergave van het discours betekent dat 
een bepaald beleidsplan, vanwege de meerjarige procedure van behandeling, over een aantal 
zittingsjaren discours in het parlement over het prijsmechanisme genereert’3; 
� de consequenties van het format. Door de gekozen onderzoeksperiode (1965-2010) én de 
onderzoeksdoelen (zie deel I, hoofdstuk 1) is een zeer omvangrijke geschiedschrijving van het 
parlementair discours tot stand gekomen. De inhoud van de delen II t/m V is véélomvattend. 
Een vaste rubricering per zittingsjaar moet de toegankelijkheid van het onderzochte 
bronnenmateriaal bewerkstelligen. Met het gekozen format wordt ‘ingezoomd’ op het 
discours dat op enig moment actueel is; de ontwikkeling van het discours wordt als het ware 
‘op de voet’  gevolgd. De samenvattende ‘update’ aan het eind van elk hoofdstuk dient met 
name voor het in beeld brengen van hoofdlijnen in het discours. Onderdeel van die ‘update’ is 
de reeds genoemde beknopte, schematische samenvatting van het discours.  
� het ‘buitenparlementair’ discours. In de geschiedschrijving wordt ook aandacht besteed aan 
discours over het prijsmechanisme, dat zich ‘buiten’ de politiek en het parlement afspeelt. 
Adviezen, commentaar en andere bijdragen aan het discours van wetenschappers, ambtenaren, 
adviesorganen, belangenorganisaties en media is bij vele momenten in het parlementair 
discours ter illustratie opgenomen in zogenoemde box’en.. Die ‘input’ plaatst het parlementair 
discours in de dan heersende tijdgeest; 
� terminologie. De begrippen ‘prijsmechanisme’, ‘prijsmechanisch rijden’, ‘betalen voor het 
gebruik van de auto’ en ‘anders betalen voor automobiliteit’ kunnen als synoniem worden 
gelezen. Het woordgebruik verandert in een periode van vijfenveertig jaar, maar de essentie 
blijft dezelfde, namelijk: het gaat om discours over een wezenlijke verandering of hervorming 
van de wijze van betalen voor het gebruik (in relatie tot het bezit) van de auto.  
� citaten. Bij citaten is de oorspronkelijke tekst (en dus spelling) gebruikt.4 Waar zaken 
worden beschreven en geduid is (in principe) de huidige spelling de norm. Zeker dit 
                                                 
3 Een mogelijke, alternatieve weergave van het discours is  het onderbrengen van de presentatie en discussie over 
een bepaald beleidsplan in één hoofdstuk of paragraaf . Daarmee wordt echter de primaire keuze voor een 
chronologie teniet gedaan. 
4 Overigens kan dat een ‘warrig’ taalgebruik opleveren. Een goed voorbeeld is het woordenpaar ‘verkeers- en 
vervoersbeleid’. De verbindings-‘s’ wordt in de parlementaire documenten  verschillend gebruikt. Een ander 
voorbeeld betreft de schrijfwijzen voor  ‘rekeningrijden’; jarenlang kent dit begrip geen vaste schrijfwijze. In de 
tekst van de onderzoeker is de schrijfwijze ‘verkeer- en vervoerbeleid’ gebruikt en wordt ‘rekeningrijden’ als één 
woord geschreven. 
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langdurend discours toont, dat taal voortdurend ‘in beweging’ is. Er komen nieuwe woorden 
in zwang en spellingregels wijzigen. Om bepaalde uitspraken in het parlementair discours te 
benadrukken zijn woorden soms cursief weergegeven. Als dit citaten betreft, is dat in een 
voetnoot vermeld; 
� discoursprofielen. De gekozen opzet van het onderzoek maakt het mogelijk voor een 
politieke partij een ‘profiel’ samen te stellen, waarin de opvattingen en standpunten ten 
aanzien van automobiliteit en het prijsmechanisme worden samengevat. Die profielen  komen 
aan de orde in het kader van de conclusies (deel VI). 
 
Samenvattend is de structuur van het onderzoek, opgebouwd naar de verschillende relevante 
‘bronnen’ van discours, in het volgende schema weergegeven: 
 
Figuur 2.  Structuur van het onderzoek naar het politiek discours over betalen voor   
                 automobiliteit (1965 – 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Voeding van   het discours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkiezingsprogramma’s 
politieke partijen 

Regeerakkoord 

Regering (minister): 
� beleidsbrieven  
� beleidsnota’s 
� beleidsplannen 
� wetsvoorstellen 

Maatschappelijk 
discours: 
� belangenorganisaties 
� bedrijfsleven 
� media 
� publiek 

Wetenschappelijk 
discours: 
� economen 
� sociaal-psychologen 
� transportdeskundigen 
� bestuurskundigen 

 
Parlementair discours 1965-2010  
voornamelijk in:  
 
� Tweede Kamer 
� Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat 

 Uitkomst tot en met 2010 : 
  � géén rekeningrijden, géén kilometerheffing 
  � wél autorijden zonder bpm en mrb voor                    
    ‘groene’ auto’s en ‘oldtimers’ 
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1.2  Een bloemlezing van teksten en beleid maken vanuit het ‘niets’ 
 
In deel I is de conclusie getrokken, dat in het naoorlogse denken over verkeer en vervoer de 
‘vervoerspolitiek’ van vóór de oorlog dominant is. Wat er in de eerste periode na WO II aan 
beleid is ontwikkeld heeft betrekking op het beroepsvervoer en het collectief vervoer. De 
‘eerlijke concurrentie’ tussen de vervoerstakken binnenvaart, spoorwegen en wegtransport is 
een centrale doelstelling van beleid. Daarbij is een belangrijk uitgangspunt van het rijksbeleid, 
dat het openbaar personenvervoer kostendekkend moet zijn.  
   Voor het particuliere vervoer per auto is er in de naoorlogse jaren geen beleid, behoudens 
dan uitbreiding en aanpassing van het wegennet voor het groeiende autoverkeer. Dat betekent, 
dat de snelle opmars van de personenauto vanaf 1957 de overheid in een lastig parket brengt.  
   Er is eind jaren ’50 geen beleid, er is geen kennis en er is geen helder idee over de 
toekomstige ontwikkeling ten aanzien van de personenauto. Het beleid moet als het ware 
worden gemaakt ‘vanuit het niets’ en de feitelijke omstandigheden maken het nog lastiger: de 
overheid wordt belemmerd door verouderde denkbeelden over (de ontwikkeling van) verkeer 
en vervoer.  
   In de jaren ’60 bouwt zich langzamerhand een idee op over wat de opmars van de auto – de 
‘massamotorisering’ – gaat betekenen. De navolgende parlementaire geschiedschrijving vangt 
aan met de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 1963. In dat jaar wordt voor het 
eerst in de verkiezingsprogramma’s aandacht besteedt aan het verkeer en vervoer. Op basis 
van deze verkiezingen wordt een aantal kabinetten geformeerd die regeren tot in de lente van 
1967. 
   Het politiek en parlementair discours over het prijsmechanisme ‘produceert’ al binnen 
enkele jaren een grote hoeveelheid geschreven en gesproken teksten. In het kielzog van dat 
politiek discours volgt het discours onder wetenschappers en bij belangenorganisaties. 
Uiteindelijk neemt het discours over het prijsmechanisme exponentiële vormen aan in de 
periode 1990-2010.  
   De geschiedschrijving in de delen II t/m V kan in zekere zin beschouwd worden als een 
bloemlezing uit de voortdurende productie van teksten. Uit het zéér omvangrijke discours 
over de problematiek van automobiliteit en het betalen voor de auto is een selectie gemaakt 
van teksten, om zo goed mogelijk het discours – met name het parlementair discours – in 
kaart te brengen. Deze selectie komt in de buurt van de tweede betekenis die de Van Dale 
toekent aan het woord bloemlezing, namelijk: “verzameling van de beste, mooiste, 
opvallendste, grappigste enz.., soms ook wel ergste, belachelijkste, ergerlijkste zaken uit een 
bep. categorie”.5  
 
Waarom de geschiedschrijving zo omvangrijk is 
De omvang van de geschiedschrijving in de delen II t/m V is de resultante van een aantal 
keuzes. Ten eerste de keus, om de geschiedschrijving van het politiek en parlementair 
discours in grote mate te baseren op citaten uit verkiezingsprogramma’s, kamerstukken en uit 
de Handelingen van het parlement. Zo kan discours uit het verleden als het ware weer ‘tot 
leven komen’. Door uitgebreid te citeren wordt de wispelturigheid en de veranderlijkheid, de 
‘waan van de dag’ en het opportunisme maar óók de mate van consistentie in het politieke 
bedrijf zichtbaar gemaakt. De uitgebreide ‘registratie’ van uitspraken van politieke actoren 
laat ook zien, op welke momenten de politieke partijen in de Tweede Kamer een bepaalde 
inhoudelijke positie in het discours hebben gekozen dan wel hebben gewijzigd en - vooral - 
hóe dat onder woorden is gebracht. Tevens komt in de citaten de weerbarstigheid van de 
maatschappelijke problematiek rond de automobiliteit scherp in beeld. 

                                                 
5 Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14e  uitgave, 2005. 



Deel II– Hoofdstuk 1 

172  

   Ten tweede is (zoals eerder aangegeven) de keus gemaakt, om ook het brede 
maatschappelijk discours over het betalen voor automobiliteit in het onderzoek te betrekken. 
Belangenorganisaties, wetenschappers en de media komen ook ruim ‘aan het woord’. Zo 
wordt de context in beeld gebracht waarin de politieke strijd om de prijs van automobiliteit is 
gevoerd. 
   Ten derde is de keus gemaakt, om vanaf het prille begin van het discours over het ‘anders 
betalen voor automobiliteit’ de geschiedenis in kaart te brengen. Dat leidt tot een 
geschiedschrijving  die ruim vijfenveertig jaar omvat. 
   Ten vierde kent het Nederlandse parlement vele politieke partijen, met evenzoveel sprekers 
in het discours over automobiliteit en het prijsmechanisme. Al die sprekers van grote én 
kleine kamerfracties hebben in deze geschiedschrijving het woord gekregen.  
    Tenslotte is de keus gemaakt om als het ware in te zoomen op de vele momenten waarop de 
politieke strijd over het betalen voor automobiliteit hoog oploopt en uitmondt in uitvoerige 
debatten. Dat dient met name om relevante ’nuances’ en ‘bewegingen’ in de opstelling van 
politieke partijen in beeld te brengen. 
 
Het complete ‘verhaal’ in de delen II t/m V laat zien ‘hoe de hazen lopen’ in dit langdurend 
parlementair discours. Het biedt een inkijk in de werking van politieke en parlementaire 
processen. De nabeschouwingen en samenvattingen per kabinetsperiode geven een snelle 
toegang tot deze parlementaire geschiedenis.  
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De ‘geboorte’ van het parlementair discours over het 
prijsmechanisme: 1963-1973 
 
 
2.1  Na de verkiezingen van 1963: drie kortstondige kabinetten en de introductie van het  
       prijsmechanisme in het parlement 
 
� De verkiezingen van 1963 
In 1963 vinden verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. In vergelijking met de 
verkiezingsprogramma’s van 1959 is nu wél het verkeer door een aantal partijen – met name 
de grootste drie -  als thema in de verkiezingsprogramma’s opgenomen. Verkeersveiligheid is 
een belangrijk punt, maar ook andere zaken worden benoemd. Zo spreekt de KVP over een 
“modern verkeersnet”. De snelle ontwikkeling van het verkeer vraagt volgens de KVP 
“dringend om een beleid, waarbij de zwakste schakels in ons wegennet zo snel mogelijk 
worden verbeterd en tegelijk, met een van durf en visie getuigend plan, ver vooruit wordt 
gezien”.1 De PvdA is voor “opvoering van het tempo van wegenaanleg en wegenverbetering 
overeenkomstig de toenemende verkeersdrukte”, maar stelt ook: “Onze groeiende 
bevolkingsdichtheid eist ook uit een oogpunt van  economie voorrang voor het openbaar 
vervoer.”2 De VVD is van mening dat veel geld beschikbaar moet worden gesteld voor 
investeringen in wegen, bruggen, tunnels en viaducten, “willen de verkeersmogelijkheden 
kunnen medegroeien met de snelle uitbreiding van het aantal personen- en vrachtauto’s ”. De 
partij pleit voor het instellen van een wegenfonds. Voor aanvullende financiering noemt de 
VVD de mogelijkheid van tolheffing, maar dan uitsluitend als een vorm van “afbetaling”. 
Zodra de kosten zijn afbetaald moet de tolheffing stoppen.3 
 
De verkiezingen van 15 mei 1963 monden uit in de volgende zetelverdeling4: 
 
KVP      50  CPN 4 
PvdA 43  PSP 4 
VVD 16  BP 3 
ARP 13  SGP 3 
CHU 13  GPV 1 
 
De drie confessionele partijen die later het CDA zullen vormen – KVP, CHU en ARP –  
hebben gezamenlijk een meerderheid in de Tweede Kamer van 76 zetels. 
Op basis van deze verkiezingsuitslag zullen drie kabinetten aantreden: 
� het kabinet-Marijnen: 24 juli 1963 – 14 april 1965 (een coalitie van ARP, CHU, KVP en  
  VVD); 
                                                 
1 KVP-Verkiezingsprogramma 1963: 4. KVP-minister Westerterp zal 14 jaar later dit plan verwezenlijken met 
het uitbrengen van het eerste Structuurschema Verkeer en Vervoer. (De cursivering is van de onderzoeker.) 
2 PvdA-Verkiezingsprogramma 1963: 4. 
3 VVD-Verkiezingsprogramma 1963: 10. 
4 Voor een overzicht van de volledige namen van de politieke partijen, zie de bijlagen. 
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� het kabinet-Cals: 14 april 1965 – 22 november 1966 (een coalitie van ARP, KVP en PvdA); 
� het kabinet-Zijlstra: 22 november 1966 – 5 april 1967 (een coalitie van ARP en KVP).5 
 
Het kabinet-Marijnen komt de eer toe het eerste kabinet te zijn, wiens minister voor Verkeer 
en Waterstaat een fundamenteel onderzoek naar het verkeer- en vervoervraagstuk heeft 
gestart. Dat is het onderzoek naar de mogelijkheden om het tij te keren bij de leegloop van het 
openbaar vervoer in ‘het westen des Lands’. (Zie voor dit onderzoek par. 2.3.) Minister van 
Verkeer en Waterstaat mr. J. van Aartsen is nog hoopvol gestemd, zo blijkt uit zijn rede ter 
gelegenheid van de installatie van de onderzoekscommissie. Hij spreekt de verwachting uit, 
dat de bevordering van het gebruik van het openbaar vervoer zal leiden tot een vermindering 
van het gebruik van de auto. Dat zou er zelfs toe kunnen leiden, dat bepaalde investeringen 
die nodig zijn om de sterke groei van het autoverkeer te kunnen opvangen, beperkt kunnen 
worden.6  
   De betekenis van het kabinet-Marijnen voor het verkeer en vervoer is verder gelegen in de 
totstandkoming van het Rijkswegenfonds in 1965, dat deels gevoed wordt uit de algemene 
middelen en deels uit een verhoging van de motorrijtuigenbelasting.  
   In februari 1965 komt het kabinet-Marijnen ten val vanwege onenigheid over de toekomst 
van het omroepbestel. De confessionele partijen willen geen vervroegde verkiezingen en het 
kabinet-Cals wordt gevormd. 
 
Box 2.1a  Een voorbode van wat komen gaat: de kwestie van het weggeld 
De schriftelijke behandeling van het ontwerp van Wet inzake het Rijkswegenfonds (ter voorbereiding 
op de parlementaire beraadslaging) verschaft een boeiende vooruitblik op de diverse vraagstukken 
rond het betalen voor automobiliteit die in de komende decennia aan de orde zullen komen. Hier volgt 
een selectie uit de schriftelijke dialoog tussen Tweede Kamer en bewindslieden in november 1964. 
   De Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp opent met de constatering, dat het verkeer op de 
Nederlandse wegen in de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt.7 De 
cijfers wijzen uit dat het aantal personenauto’s elke 5 jaar verdubbelt. De regering beoogt de 
“bestaande onevenwichtigheid tussen de verkeersintensiteit en de beschikbare wegcapaciteit op 
redelijke termijn op te heffen en vervolgens om de wegenbouw in de toekomst zoveel mogelijk gelijke 
tred te doen houden met de groei van het verkeer”.8 Dat vergt een goede financiële onderbouwing, te 
meer omdat in de jaren ’50 “geleidelijk een achterstand in de uitbouw van het net van rijkswegen [is] 
ontstaan”. De conclusie is dat de uitbreiding van het rijkswegennet met kracht ter hand moet worden 
genomen.  
   De bewindslieden van Verkeer en Waterstaat en Financiën willen het Rijkswegenfonds voeden 
vanuit de algemene middelen en vanuit een retributie, “weggeld” genaamd. Dat weggeld zal worden 
geheven voor een bepaalde categorie van rijkswegen, die door de minister zullen worden aangewezen. 
Het gaat dan om wegen die “door inrichting en constructie grotere vervoerscapaciteit bezitten en 
grotere veiligheid bieden dan voor gemengd verkeer opengestelde wegen en in verband daarmede ook 
hogere aanlegkosten vergen”. De bewindslieden vinden het redelijk, dat de gebruikers van die wegen 
in die hogere kosten bijdragen door een retributie. Tolheffing is als alternatief voor het weggeld 
overwogen, maar dat betekent een groot aantal tollen hetgeen lastig te realiseren zal zijn. Bovendien 
zou tolheffing zeer hoge perceptiekosten vergen.9 Het wetsontwerp geeft aan dat het weggeld voor een 
periode van 15 jaar zal worden geheven.10 

                                                 
5 Voor informatie over de achtereenvolgende kabinetten is gebruik gemaakt van de gegevens van 
www.parlement.com.  
6 Zoals verwoord in het rapport van de “Commissie bevordering openbaar vervoer westen des lands”, 1972: 10. 
7 TK zitting 1964-1965, 7813, nr.3. 
8 Ibid.: 4. 
9 Tolheffing is wel mogelijk op grond van het wetsontwerp, maar alleen voor specifieke objecten zoals bruggen 
en tunnels. 
10 Ibid.: 5-8. 
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   De bijzondere commissie uit de Tweede Kamer die is belast met de behandeling van het 
wetsontwerp is kritisch. Een aantal leden van de commissie vindt “een radicale en systematische 
aanpak” van de uitbouw van het net van autosnelwegen nodig, maar vele leden hebben met gemengde 
gevoelens kennis genomen van het wetsvoorstel vanwege de voorgestelde financiering van het 
Rijkswegenfonds. Deze (niet nader aangeduide) leden vinden dat die financiering geheel ten laste 
moet komen van de algemene middelen, want de zorg voor een aan de eisen van de tijd aangepast 
weggennet is voor hen een essentiële taak van de overheid.11. Heffing van weggeld en van tolgelden 
wordt door deze leden van de commissie “principieel onjuist” gevonden. (Het zijn met name de PvdA 
en de PSP die dit standpunt vertolken, blijkt bij de plenaire Kamerbehandeling van het wetsontwerp.)  
   Het verslag van de commissie vermeldt als argument tegen weggeld voor bepaalde wegen, “dat het 
niet alleen de weggebruikers zijn, die met een goed wegennet gebaat zijn. De algemene welvaart 
wordt daarmee gediend.”12 Als tweede argument tegen weggeld is door de commissie genoteerd, dat 
het aantal autobezitters dat een werkelijk vrije keuze heeft om al dan niet gebruik te maken van wegen 
waarvoor weggeld wordt geheven heel klein zal zijn, zodat het eerder een reguliere belasting kan 
worden genoemd. Een derde argument tegen weggeld is vervat in de vraag van de commissie, “of het 
wel juist is uitsluitend de huidige weggebruikers een extra bijdrage voor de aanleg van het wegennet 
op te leggen en die na 1980 vrij te stellen van een dergelijke bijdrage voor de wegen, waarvan zij dan 
gebruik zullen maken”.13 En een vierde argument tegen weggeld is, dat aan motorrijtuigenbelasting, 
benzineaccijns en weeldebelasting al zoveel geld door het Rijk wordt ontvangen, dat het toch niet 
nodig moest zijn  nog weer nieuwe lasten aan weggebruikers op te leggen; het tekort schieten van de 
overheid bij de verbetering van het wegennet mag niet worden afgewenteld op autorijdend 
Nederland.14 
   Het belangrijkste argument voor het standpunt van de beide bewindslieden, dat het gerechtvaardigd 
is van de weggebruiker weggeld te vragen, is dat er in de algemene middelen geen financiële ruimte is 
om tot een versnelling van de uitbreiding van het wegennet te komen.15 (Maar tijdens de plenaire 
behandeling in de Tweede Kamer blijkt, dat een regeringsvoorstel om belastingen te verlagen een dag 
eerder door de Kamer is aanvaard.) Ook vinden de bewindslieden, dat de autobezitter wél de keuze 
heeft om buiten de wegen die belast zijn met weggeld te blijven. En wat betreft de belastingen die het 
motorisch verkeer al betaalt vinden zij, dat deze niet als bestemmingsheffingen mogen worden 
aangemerkt en dat er dus geen enkele verplichting bestaat om de opbrengst daarvan ten behoeve van 
de wegenbouw te gebruiken.16 
   Op 2 en 3 december 1964 wordt het wetsontwerp in de Tweede Kamer behandelt. Het weggeld vindt 
geen steun. Een voorstel van de VVD om het weggeld te vervangen door opcenten op de 
motorrijtuigenbelasting (ook voor de duur van 15 jaar)  krijgt brede steun. Hiermee verdwijnt ook het 
onderscheid tussen gewone autowegen en wegen waarvoor weggeld zou worden geheven. De PvdA en 
de PSP steunen het aangepaste wetsontwerp niet. Zij leggen een stemverklaring af waarin beide 
fracties aangeven, dat zij vinden dat de aanleg van wegen een zaak is voor financiering vanuit de 
algemene middelen. De PvdA spreekt zich bovendien uit tegen extra lasten voor de verkeersdeelnemer 
– of het nu gaat om weggeld, opcenten of tol. Ook vindt de partij dat de regering onvoldoende 
aandacht heeft voor de verkeerscongestie in de steden.17 
 
De analyse van het politiek en parlementair discours over betalen voor het gebruik en bezit 
van de auto vangt aan bij het kabinet-Cals. Het is een coalitie van KVP, PvdA en ARP. De 
PvdA levert de minister van Verkeer en Waterstaat, J.G. Suurhoff. De staatssecretaris is zijn 
partijgenoot Ir. S.A. Posthumus. Tijdens de zittingsperiode van dit ‘tussentijdse’ kabinet vindt 
de politieke ‘geboorte’ plaats van het idee van toepassing van het prijsmechanisme voor het 
                                                 
11 TK zitting 1964-1965, 7813, nr. 5: 3. 
12 Ibid.: 5. 
13 Ibid.: 6. 
14 Ibid.: 7. 
15 TK zitting 1964-1975, 7813, nr. 6: 6. 
16 Ibid.: 8. 
17 TK zitting 1964-1965, 16e en 17e vergadering op 2 en 3 december 1964. Voor de stemverklaring van PvdA en 
PSP: 17e vergadering: 673. 
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autogebruik. In de regeringsverklaring van het kabinet spreekt Cals uit, dat de verkeers-
ontwikkeling in ons land: 
 

“zozeer is toegenomen, dat daardoor ernstige problemen op de wegen en in de binnensteden 
zijn gerezen. Bij dit alles komt meer en meer ook de invloed van dit hele proces op het 
leefmilieu in het geding. Duidelijk dringen de vraagstukken van luchtverontreiniging, 
geluidhinder e.d. zich aan ons op. Het is de bedoeling van het kabinet om deze problematiek 
uiteen te zetten in een nieuwe nota inzake de ruimtelijke ordening en daarin “concrete 
beleidslijnen te trekken.”18  
 

 In de regeringsverklaring noemt Cals twee thema’s die veel aandacht vergen van het kabinet, 
de verkeers(on)veiligheid en in samenhang daarmee uitbreiding en versnelling van de bouw 
van wegen en oeververbindingen. Dit is geheel in lijn met de verkiezingsprogramma’s van 
1963. Startpunt van de geschiedschrijving is de begroting van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat voor 1966.  
 

Zitting 1965-1966: het idee van het prijsmechanisme bereikt het parlement19 
 
� De begroting voor 1966  
 
De Memorie van Toelichting. Minister Suurhoff heeft de eerdere roep van het parlement20 
om visie én om adequate ambtelijke ondersteuning voor het verkeer- en vervoerbeleid 
opgepakt. De begroting voor 1966 heeft voor het eerst een uitgebreide MvT. In die zin is het 
een belangwekkende begroting. De MvT schetst een beeld van de mogelijke ontwikkelingen 
op de lange termijn: rond het jaar 2000 telt Nederland wellicht 20 tot 21 miljoen inwoners en 
zijn er één of meer auto’s per gezin. De vraag die de minister daarbij stelt luidt: “Zal het 
verkeer ons of zullen wij het verkeer beheersen?”21  
   De betekenis van het personenvervoer komt in de MvT uitgebreid aan de orde. Het dient 
economische doeleinden, maar het “dient ook de menselijke ontplooiing, doordat het de 
geestelijke horizon verwijdt, in staat stelt in contact te komen met familie en vrienden, maar 
ook met andere landen, volken en culturen”.22 De belangrijke constatering daarbij is, dat het 
moderne vervoer een belangrijke consumptieve besteding is geworden. Het aspect van de 
schaarse ruimte speelt een belangrijke rol in de visie op het verkeer. “Gesteld moet worden, 
dat het openbaar vervoer niet alleen zoveel mogelijk ruim baan moet worden gelaten, maar 
tevens zoveel als kan moet worden gestimuleerd”, zo stelt de MvT, want het openbaar vervoer 
vraagt aanzienlijk minder van de schaarse ruimte en middelen dan het particuliere vervoer.23  
   Op de vraag die de minister zich stelt, of ook aan het particuliere vervoer ruim baan moet 
worden gelaten is het antwoord: “de gemeenschap kan niet aan elke ontwikkeling van het 
particuliere vervoer (auto’s, maar ook motorrijwielen, scooters, brommers en zelfs rijwielen) 
volledig ruim baan laten, zonder op den duur zeer essentiële andere belangen en ook een 
vlotte afwikkeling van het verkeer zelf ernstig in gevaar te brengen”.24 Maatregelen om het 
particuliere vervoer in die gevallen “waarin zulks irrationeel en oneconomisch is”, minder 

                                                 
18 TK zitting 1964-1965, 36e verg. 27 april 1965: 1310. 
19 In de navolgende geschiedschrijving wordt een aantal afkortingen gebruikt. Zie daarvoor de afkortingenlijst. 
20 Onder meer bij de behandeling van de begroting voor 1960. 
21 TK zitting 1965-1966, 8300 XII, nr.2: 1. 
22 Ibid. 
23 Ibid. De term ‘ruim baan’ zal nog vele malen worden gebruikt in het politiek discours in de volgende jaren. 
o.a. als titel voor het rapport van de Telderstichting uit 1968. 
24 Ibid. 
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aantrekkelijk te maken zouden in aanmerking kunnen komen volgens de minister.25  
   Het verbeteren van het openbaar vervoer kan ruimte scheppen voor particulier vervoer, 
maar ook dat heeft zijn grenzen. “Er moet zelfs mede worden gerekend, dat het in de toekomst 
niet mogelijk zal blijken te zijn zodanige maatregelen te treffen dat het gebruik van het 
particuliere vervoermiddel binnen de tot stadsgewesten uitgegroeide steden naar believen en 
onbeperkt wordt verzekerd. Daarvoor ontbreekt alleen al de fysieke mogelijkheid ”, vermeldt 
de MvT.26  
   Ook in deze MvT bevestigt de minister dat in de Nederlandse vervoerpolitiek “het beginsel 
van de rentabiliteit van de aan het vervoer deelnemende ondernemingen” een voorname rol 
speelt. “Indien mogelijk behoren bedrijfseconomische verliessituaties te worden vermeden.”27 
De minister memoreert de werkzaamheden van de in 1964 ingestelde Commissie Bevordering 
openbaar vervoer westen des lands, die onderzoekt onder welke voorwaarden het leeglopende 
openbaar vervoer een groter aandeel kan verwerven in het personenvervoer .28 
 
De Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. De Vaste Commissie ziet in de 
uitspraken van de minister over het openbaar vervoer een ommezwaai in het beleid.29 De MvT 
bij de begroting voor 1966 blijkt de contouren voor een nieuw politiek discours te leveren, 
waarin politieke partijen zich gaan onderscheiden. Vraagstukken op het gebied van verkeer en 
vervoer worden ook benoemd in de Troonrede van 21 september 1965. De regering zegt te 
trachten oplossingen te vinden voor de problemen die het verkeer in en nabij de steden 
oproept. Zij zal vooral nagaan welke bijdrage het openbaar vervoer daarbij kan leveren.30  
 
In de Tweede Kamer is brede steun voor de aan het openbaar vervoer toegemeten rol in het 
personenvervoer. Uitspraken worden gedaan als: “het openbaar vervoer kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem van de verkeerscongesties” en: “dat het 
probleem van het particuliere verkeer mede dient te worden opgelost door stimulering van het 
openbaar vervoer”.31 
   De PvdA pakt door in het debat in de Vaste Commissie. Woordvoerder Laan constateert dat 
stimulering van het openbaar vervoer als “toch wel principieel andere opvatting geld gaat 
kosten”.32 Met vooruitziende blik vervolgt hij:  
 

“Ik wil er daarnaast op wijzen, dat het in wezen (...) een strijd wordt tussen het gebruik van de 
individuele auto en het bevorderen van het openbaar vervoer. (...) Het is in wezen de vraag 
welke maatschappelijke kosten de automobilist veroorzaakt, wat wij daaronder moeten 
rekenen en op welke wijze wij dit tenslotte moeten financieren. Het verhaal dat de 
autogebruikers hun eigen kosten dekken bevredigt mij niet.”33  

 
Het is de VVD die met de ARP kritische kanttekeningen plaatst bij het voorgenomen beleid. 
De woordvoerster van de VVD stelt de vraag: “hoe kan men aan de particulier verplichten, 
van het openbaar vervoer gebruik te maken, wanneer men het particulier vervoer 

                                                 
25 Ibid. 
26 Ibid.: 3. 
27 Ibid. 
28 De MvT bij de begroting 1966 maakt noemt overigens 1963. Het eindrapport van de onderzoekscommissie 
vermeldt als installatiedatum 19 maart 1964. 
29 Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat, 1e verg., 3 november 1965. 
30 Jan Blokker, “Leden van de Staten Generaal”, 1981: 108. 
31 Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat, 1e verg., 3 november 1965, respectievelijk Van der Peijl (CHU) 
en Van den Heuvel (KVP): C283, C284. 
32 Ibid.: C284. 
33 Ibid.: C285. 
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onaantrekkelijk gaat maken”. Zij wil vasthouden aan de commerciële opzet van het openbaar 
vervoer. De woordvoerder van de ARP zegt de in de MvT gebruikte woorden “irrationeel” en 
“oneconomisch’ niet anders te kunnen begrijpen, “dan dat het particulier vervoer zo duur 
gemaakt gaat worden, dat men de voorkeur aan het openbaar vervoer zal geven.” Hij 
waarschuwt ervoor, dat de Nederlandse wegen niet ontlast worden ten behoeve van 
buitenlanders.34 
   Minister Suurhof stelt in het debat met de Vaste Commissie dat er draagvlak is voor zijn 
beleidslijn. Hij vindt dat “we de kant uit moeten gaan van een subsidiëring van het openbaar 
vervoer zonder meer”.35 Hij is optimistisch over de mogelijkheid om meer mensen met het 
openbaar vervoer te laten reizen: “Op zichzelf maakt het verbeteren van het openbaar vervoer 
het particulier vervoer al minder aantrekkelijk.”36 Hij stelt nadrukkelijk, dat het niet zijn 
bedoeling is het particulier verkeer door middel van het opleggen van zwaardere lasten sterk 
af te remmen.37 Staatssecretaris Posthumus verwacht zelfs dat binnen niet al te lange termijn 
een ommezwaai ten gunste van de spoorwegen verwacht mag worden, “omdat het particuliere 
vervoer steeds moeilijker wordt bij het groeiende aantal auto’s”.38 Het is voor de 
woordvoerder van de KVP kort dag voor de stimulering van het openbaar vervoer, gezien de 
snelle toename van het autobezit.39 
 
Het debat in de Tweede Kamer. Het is tijdens de plenaire behandeling van de begroting van 
Verkeer en Waterstaat in de TK op 30 november 1965, dat door de woordvoerder van de 
PvdA, Schilthuis, het idee van het “prijsmechanisme” als instrument in het verkeer- en 
vervoerbeleid ten tonele wordt gevoerd. 40 Het instrument – zoals zij stelt bedoeld om “de 
meest urgente auto’s” van de wegen gebruik te laten maken – wijst zij af met als 
argumentatie: “[het] lijkt mij ook, dat een dergelijk distributiestelsel via de portemonnaie toch 
wel wat bijzonder onsociale resultaten zal komen, terwijl bovendien een planologisch 
verantwoord wegenprogramma mij daarin moeilijk lijkt onder te brengen”.41  
   De ARP spreek zich uit tegen de voorgestelde verhoging van de benzineaccijns met 1 cent, 
de VVD bepleit de aanleg van parkeergarages in de steden ten behoeve van langparkeerders 
en de KVP spreekt er zijn voldoening over uit, dat de aanpak van het verkeer- en 
vervoervraagstuk “is gaan behoren tot de voornaamste taken van de regering”.42 
   In zijn beantwoording van de inbreng uit de Kamer spreekt minister Suurhoff de volgende 
woorden over het verkeers- en vervoervraagstuk:  
 

“Ik wil het graag met de geachte afgevaardigde [KVP-er Assmann] eens zijn, dat deze 
problematiek zich hoe langer hoe sterker begint op te dringen, niet alleen aan 
volksvertegenwoordiging en regering, maar aan het gehele volk.(...) Het wordt voor een ieder 

                                                 
34 Ibid.: C285 (Zegering-Hadders voor de VVD) en C286 (Aantjes voor de ARP) 
35 Ibid.: C 287 
36 Een veronderstelling die de ‘psychologie’ van de auto miskent zoals uit de groei van het autobezit en – gebruik 
zal blijken. 
37 Ibid. :C 287 
38 Ibid. :C 288 
39 Ibid.: C289. Het duurde 65 jaar voordat er na de introductie van de eerste auto’s in Nederland 1 miljoen auto’s 
rondrijden. Het 2e miljoen komt er in drie, hooguit vier jaar aldus woordvoerder Assmann. Het blijkt inderdaad 
snel te gaan. Al in de loop van 1968 kan de 2 miljoenste auto worden genoteerd. 
40 Dit naar aanleiding van een artikel in het tijdschrift De Ingenieur van 5 november 1965 over het 
prijsmechanisme, dat aan de leden van de Tweede Kamer ter kennis is gebracht. 
41 TK zitting 1965-1966: 18e verg. 30 nov. 1965: 667. De tekst van het citaat lijkt onvolledig, maar is een 
correcte weergave van de Handelingen. 
42 Ibid.: 661 e.v.  
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steeds duidelijker, hoe de zaken dreigen vast te lopen als niet grootscheepse maatregelen 
worden genomen.” 43 
 

Tot een debat over het idee van het prijsmechanisme komt het (nog) niet. 
 
Het debat in de Eerste Kamer. De EK geeft de behandeling van de begroting voor 1966 
veel aandacht. Het Voorlopig Verslag laat zien hoe sterk de Kamer zich maakt, onder meer 
door het naar voren  brengen van de volgende zaken: 

� van de regering wordt aandacht gevraagd voor “de wetenschappelijke benadering van de 
verkeerseconomie”; 
� het is dringend noodzakelijk beleid uit te stippelen, “dat gericht zal dienen te zijn op 
stimulering, uitbreiding en rationalisatie en coördinatie van het openbaar vervoer”; 
� het beginsel van de rentabiliteit van de ondernemingen in het openbaar vervoer zal niet 
als enig uitgangspunt kunnen en mogen gelden; 
� onderzoek dient plaats te vinden naar de verplaatsingsmotieven van de weggebruiker: 
� het gehele verkeersbeleid dient gebaseerd te zijn op wetenschappelijk beleid.44 
 

In zijn beantwoording beaamt minister Suurhoff de rol van de wetenschap bij het oplossen 
van de problemen. Tevens geeft hij aan dat er op dat vlak achterstand is maar dat deze nu 
wordt ingelopen, onder meer op het gebied van de verkeers- en vervoerseconomie. Daarbij 
noemt de minister het geringe aantal deskundigen op het gebied van planning van 
verkeersvoorzieningen als een knelpunt. In reactie op een vraag van de EK over het 
autogebruik over 10 jaar zegt hij: “Dat over 10 jaar de autobezitter zijn auto in dezelfde mate 
zal gebruiken als thans het geval is, lijkt niet waarschijnlijk. (…) Het ziet er naar uit dat het 
gebruik van de auto in de toekomst zal afnemen, een tendens die ook in het verleden kon 
worden geconstateerd.”45 De minister is het  met de EK eens, “dat bij beperkingen van het 
particuliere vervoer een goede vervoermogelijkheid moet worden geboden door het openbare 
vervoer”.46 
   In het plenaire debat met de EK over de begroting (op 12 juli 1966) is de relatie tussen het 
particulier en het openbaar vervoer een belangrijk thema.47 Woordvoerder Delprat van de 
VVD spreekt uit, “dat in velerlei opzicht het particuliere voertuig een attractie en een charme 
heeft, die het openbaar vervoer nooit zal kunnen overnemen”. Interessant is de gedachte van 
PvdA-woordvoerder Meester over de mate van bereidheid van autobezitters om het openbaar 
vervoer te gebruiken voor het woon-werkverkeer: “Immers, de autobezitter van morgen zal 
alleen bereid zijn voor het woon-werkverkeer van een alternatief vervoermiddel gebruik te 
maken, wanneer hem voor het gebruik van zijn auto tijdens zijn vrije tijd een uitweg wordt 
geboden”. Staatssecretaris Posthumus deelt de stelling van de leden van de EK, “dat de 
functie van het openbaar vervoer in het bijzonder moet worden toegespitst op het woon-
werkverkeer”.48 
 
� Wet op de motorrijtuigenbelasting 
De Motorrijtuigenbelastingwet van 1934 wordt in juli 1966 vervangen door de Wet op de 
motorrijtuigenbelasting. Het is vooral een administratieve wijziging. De belastingheffing 
wordt aangepast aan de nieuwe Algemene wet inzake de rijksbelastingen. 

                                                 
43 Ibid.: 672. 
44 EK zitting 1965-1966, 8300, nr. 88. 
45 Ibid.: nr. 88a: 3. 
46 Ibid.: 4. 
47 EK zitting 1965-1966, 44e verg. 12 juli 1966: 992 e.v. 
48 Ibid.: 1014. 
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Zitting 1966-1967 
 
� Ontwikkelingen rond het kabinet 
Het kabinet-Cals sneuvelt tijdens de nacht van Schmelzer op 14 oktober 1966.49 Eén van de 
belangrijkste resultaten van dit kabinet is de presentatie van de Tweede Nota inzake de 
ruimtelijke ordening, waarin het prijsmechanisme voor het autoverkeer uitgebreid aan de orde 
komt. Op 22 november 1966 treedt het kabinet-Zijlstra aan, dat is samengesteld uit ministers 
van de KVP en de ARP; op 5 april 1967 wordt het ‘afgelost’ door het kabinet-De Jong (een 
coalitie van KVP, CHU, ARP en VVD). Dit betekent dat in één zittingsjaar van het parlement 
drie kabinetten optreden. 
 
� De Tweede nota ruimtelijke ordening en het Structuurschema Hoofdwegennet 
 
De inhoud van de nota. Met een brief van 21 september 1966 biedt het kabinet-Cals de 
Tweede nota over de ruimtelijke ordening in Nederland aan de Tweede Kamer aan. In deze 
nota wordt de “ruimtelijke toekomstvisie ontwikkeld. Daarbij staat centraal het opvangen van 
de te verwachten sterke verstedelijking in een periode van snel toenemende motorisering”.50 
Onderdeel van de nota is het Structuurschema Hoofdwegennet. 
 
Box 2.1b  Een plan voor de motorisering van Nederland 
Het hoofddoel van het structuurschema is het accommoderen van de groei van het autoverkeer door 
een forse uitbreiding van het hoofdwegennet tot 5300 km, door de aanleg van ca. 3200 km aan 
weglengte. Deze voorgenomen uitbreiding van het rijkswegennet wordt in retrospectief voorgesteld als 
“een technocratische onderneming waar uitsluitend verkeerskundige overwegingen aan ten grondslag 
dienden te liggen”.51 “Het was door omvang en fijnmazigheid niets minder dan een plan van aanpak 
voor de ‘motorisering’ van de Nederlandse cultuur naar Amerikaans model”, is de kwalificatie in een 
historische studie uit 2000.52 
 
In een beschouwing over de snelle ontwikkeling van wetenschap en techniek stelt de tweede 
nota: “Onder de thans werkzame factoren komen in het bijzonder de moderne 
verkeersmiddelen naar voren wegens hun ingrijpende consequenties op nagenoeg alle 
terreinen van de ruimtelijke ordening. Dit geldt met name voor het motorische verkeer.”53  
   Is er in de eerste nota over de ruimtelijke ordening nog sprake van dat “bijzondere 
problemen voor de deur [staan] op het gebied van het verkeer”54, in de tweede nota wordt het 
vraagstuk van de algemene motorisering uitvoerig geanalyseerd en komt een pakket aan 
beleidsvoorstellen aan de orde om die motorisering in goede banen te leiden.55  
   Het beeld dat in de tweede nota wordt gegeven over het verkeer is positief: “Het verkeer is 
de dynamische exponent van de moderne samenleving. De mogelijkheid van snelle 
verplaatsing van personen en goederen vormt een belangrijk sociaal en economisch gegeven, 
maar bovenal een verrijking van het menselijk bestaan.” Het lijkt een lofzang op de auto, 
maar is dat niet. De nota geeft aan dat er 1965 meer dan 1 ¼ miljoen auto’s rond rijden in 
                                                 
49 Het kabinet-Cals valt vanwege het ontbreken van (voldoende) vertrouwen bij de Tweede Kamer in het 
begrotingsbeleid van het kabinet. Schmelzer legt de basis voor de val van het kabinet door het indienen van een 
motie over het begrotingsbeleid. 
50 Tweede nota over de ruimtelijke ordening in Nederland, TK zitting 1966-1967, 8803, nr.1. 
51 Geels, 2004: 3. Geels citeert Schuyt en Taverne, 2000: 173. 
52 Schuyt en Taverne, 2000: 174. 
53 Tweede nota over de ruimtelijke ordening in Nederland, TK zitting 1966-1967, 8803: 2. 
54 Nota inzake de ruimtelijke ordening in Nederland, TK zitting 1960-1961: 31. Aangeboden aan de Tweede 
Kamer door minister J. van Aartsen bij brief van 27 september 1960. 
55 Tweede nota over de ruimtelijke ordening in Nederland, TK zitting 1966-1967, 8803: 124 e.v. 
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Nederland. De verwachting is, dat dit aantal rond de eeuwwisseling 6 à 7 miljoen zal zijn: 56  
 

“Het snelgroeiende autopark vraagt om drastische uitbreiding en aanpassing van de 
beschikbare verkeersruimte. Reeds nu ontstaan op vele plaatsen verkeersopstoppingen en 
parkeermoeilijkheden, die steeds vaker en in toenemende omvang een belemmering vormen 
voor het normale sociale en economische leven. Studies hebben uitgewezen, dat de 
economische verliezen ten gevolge van verkeerscongesties een factor in de nationale 
economie zijn gaan vormen die niet mag worden verwaarloosd.” 57  

 
De tweede nota geeft ruim aandacht aan de relatie tussen de personenauto en het openbaar 
vervoer. De auto is medio jaren ’60 een populair vervoermiddel geworden voor woon-
werkverkeer, met als gevolg een forse daling van het aantal reizigers in het openbaar vervoer. 
Dat leidt tot een ruimtelijke benadering van het zich voltrekkende proces van substitutie van 
vervoerwijzen, want “uit een oogpunt van ruimterendement vraagt de verschuiving naar het 
privé verkeer per auto de aandacht”.58 Naast ruimterendement is het “spreidingspatroon” in 
relatie tot de motorisering een cruciaal vraagstuk voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling 
van Nederland: “Hoe meer echter de motorisering doorzet, des te vrijer wordt het 
spreidingspatroon”.59 De onderlinge afstemming van de ruimtelijke plannen op die op het 
gebied van verkeer en vervoer is het belangrijke punt: “Op lange termijn gezien moet in deze 
integrale benadering de oplossing worden gezocht zowel van het ruimtelijke als van het 
verkeer- en vervoerprobleem”, aldus de nota.60 
   Belangwekkend is de behandeling van het “prijsmechanisme” in relatie tot het vraagstuk 
van de schaarse ruimte61: “De verkeersruimte in de stadscentra krijgt (...) in toenemende mate 
het karakter van een schaars goed. Dit maakt het nodig de aanspraken van de verschillende 
weggebruikers tegen elkaar af te wegen.” Massaal gebruik van de auto voor het woon-
werkverkeer veroorzaakt de grootste problemen, terwijl er de keuze is tussen het openbaar 
vervoer en de privé-auto. De nota stelt: “In deze omstandigheden zal de overheid ook een 
beroep moeten doen op het prijsmechanisme als regulatief.”62 Als voorbeeld wordt een 
heffing voor het parkeren op de openbare weg genoemd. De gedachte daarbij is, dat men dan 
twee vliegen in een klap vangt: het verschuiven van reizigers van de auto naar het openbaar 
vervoer én daardoor het verminderen van de congestie in de steden. Saillant is de 
constatering: 
 

“dat de toenemende motorisering om meer vraagt dan een drastische uitbreiding en 
aanpassing van de infrastructuur voor het wegverkeer. De auto is tot een beheersend element 
in onze samenleving geworden, dat zijn uitdrukking moet vinden in het hele ruimtelijk 
patroon. Anderzijds moet ook ‘het leven met de auto’ op zijn beurt in goede banen worden 
geleid. Dit is slechts mogelijk in wisselwerking met daarop afgestemde ruimtelijke plannen en 
met erkenning van de fysieke grenzen die er aan een massaal autogebruik zijn gesteld. Juist in 
een volledig gemotoriseerde maatschappij zal de functie van het openbaar vervoer bijzondere 
aandacht dienen te krijgen.”63  

 
De regering acht het nodig meer gefundeerd inzicht te krijgen in de aard en de omvang van de 
                                                 
56 Dit blijkt een reële schatting, want in 2000 staat de teller op 6.343.000 personenauto’s. (Bron: BOVAG-RAI, 
Mobiliteit in cijfers 2010/2011). 
57 Tweede nota over de ruimtelijke ordening in Nederland, TK zitting 1966-1967, 8803: 124. 
58 Ibid.: 125. 
59 Ibid.: 127. 
60 Ibid.: 128. 
61 Ibid.: 128. 
62 Ibid.: 128. 
63 Ibid.: 129. 
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te verwachten vervoersstromen en de verdeling daarvan over de verschillende vervoerwijzen. 
Daarvoor zal een landelijke studie worden ondernomen.  
   Het verkeer en vervoer in steden en stadsgewesten krijgt in de tweede nota speciale 
aandacht.64 Daarbij staat de verhouding tussen het openbaar vervoer en de auto centraal. De: 
 

“overschakeling op het openbaar vervoer dient zo snel mogelijk te worden bevorderd. Een der 
middelen daartoe vormen de (...) maatregelen op het gebied van het parkeren en vooral de 
inschakeling van het prijsmechanisme bij het bezetten van de verkeersruimte in de 
binnensteden (…) .” 65  

 
Daarnaast wordt gesteld, dat in de eerste plaats het openbaar vervoer zelf een aantrekkelijk 
alternatief moet bieden voor de privé-auto, onder meer door snelheid, betrouwbaarheid, 
frequentie, optimaal lijnennet en gunstige situering van haltes.66 
 
De Raad van advies voor de Ruimtelijke Ordening (Raro) geeft advies over de tweede nota in 
januari 1967.67 De Raro onderstreept de betekenis die in de nota wordt toegekend aan het 
openbaar vervoer, speciaal wat betreft het woon-werkverkeer. En over het prijsmechanisme 
stelt de raad het volgende:  
 

“Hij meent dat ten opzichte van de weggebruiker in het algemeen de eis gesteld moet worden 
dat hij betaalt, wat hij de gemeenschap kost. Er moet de nadruk op worden gelegd, dat bij een 
minder gebrekkige werking van het prijsmechanisme op het gebied van verkeer en vervoer, en 
wanneer ook de automobilist naar rato van het gebruik zou bijdragen in de kosten van de dure 
(stedelijke) infrastructuur, het openbaar vervoer reeds daardoor in een betere concurrentie-
positie zou komen te verkeren.” 68  

 
Deze opvatting leidt niet tot een concrete aanbeveling. Wel acht de Raro het noodzakelijk de 
maatschappelijke kosten en baten van alternatieve oplossingen met onderzoek in beeld te 
brengen. 
 
Het debat over de nota in de Vaste Commissie en het ‘besluit’ van de Tweede Kamer. 
Pas aan het einde van het zittingsjaar 1966-1967 wordt in een drietal buitengewone zittingen 
van de Vaste Commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de tweede nota 
besproken.69 (Het kabinet-De Jong is inmiddels het kabinet-Zijlstra opgevolgd.)  
   PvdA-woordvoerder Van Thijn geeft op de tweede zitting te kennen, dat zijn fractie zich 
achter de nota kan scharen. Hij meent dat het openbaar vervoer hierin – althans in woord –     
“volledig aan zijn trekken komt”.70 De PvdA maakt zich sterk voor het openbaar vervoer 
waarbij Van Thijn opmerkt, dat het erkennen van de prioriteit van het openbaar vervoer op 
zichzelf een gemakkelijke zaak is. De vraag is, tot welke maatregelen de Tweede Kamer 
besluit. Van Thijn merkt daar bij op, dat prioriteit voor het openbaar vervoer betekent, “dat 
het er niet om gaat een bepaalde ontwikkeling, die zich bezig is te voltrekken, wat bij te 
                                                 
64 Ibid.: 130. De aanpassing van de stedelijke omgeving aan de eisen van een gemotoriseerde samenleving roept 
grote problemen op in het financieel-economische vlak. Gemeenten gaan gebukt onder een zware last. 
Doeluitkeringen voor infrastructuur moeten die nood ledigen. 
65 Ibid.: 133. 
66 Wat hierin – met de inzichten van nu – ontbreekt is het punt van comfort van het vervoer. Een aspect dat in de 
komende decennia aan betekenis zal winnen. 
67 TK zitting 1966-1967, 8803, nr.2. 
68 Ibid.: 5. 
69 TK, Vaste Commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, buitengewone zitting 1967, 1e verg. 22 
augustus, 2e verg. 23 augustus, 3e verg. 12 september 1967. 
70 Ibid.: 2e verg.: C159. 



De ‘geboorte’ van het parlementair discours over het prijsmechanisme: 1963-1972 

 183

sturen, maar dat het er om gaat een ontwikkeling, die zich in de afgelopen 20 jaar heeft 
voltrokken, volledig om te buigen”.71 Het is voor hem wel een én-én situatie: “Wij zien een 
continue expansie van de wegenbouw, ook al is die ook naar mijn oordeel niet groot genoeg”, 
aldus van Thijn.72 Zijn betoog mondt uit in een cruciale zienswijze. De oplossing ligt voor 
Van Thijn bij het bevorderen van “selectief autogebruik”, dat hij als volgt omschrijft: 
 

“Het betekent dus, dat men niet probeert het autobezit te doorkruisen of af te remmen, maar 
om gegeven het toenemende autobezit selectief autogebruik te bevorderen; dat men dus aan de 
autogebruiker van morgen vraagt, zich tijdens het woon-werkverkeer, dus door de week, wel 
driemaal te bedenken om met zijn auto naar het werk te gaan, als hij met een perfect openbaar 
vervoersysteem er driemaal zo snel zou kunnen komen. Men kan echter niet van diezelfde 
autobezitter vragen, dat hij én door de week én tijdens het weekend zijn auto thuislaat.” 73  

 
De aanleg van wegen naar “massarecreatiegebieden” zoals het Noordzeestrand heeft voor Van 
Thijn dan ook hoge prioriteit.74 De PSP sluit zich aan bij deze visie.75  
   Staatssecretaris Keyzer sluit zich aan bij het betoog over selectief autogebruik en voorziet 
dat het “prijsmechanisch parkeersysteem” een belangrijke rol zal gaan spelen bij het weren 
van het particuliere verkeer uit de stadscentra, maar geeft wat betreft het openbaar vervoer 
onvoldoende houvast voor de PvdA.76 Van Thijn vindt het een onrechtvaardige situatie, ”dat 
er wel een rijkswegenplan is, maar dat er geen sprake is van een rijksrailplan”. Hij wil een 
gelijkwaardige behandeling van het particuliere en het openbaar vervoer en dient een motie 
in, waarin de regering wordt uitgenodigd een structuurschema voor de toekomstige 
ontwikkeling van de railverbindingen te ontwerpen met daarbij een investeringsplan.77  
   In reactie daarop houdt de staatssecretaris de Vaste Commissie voor, dat de gegevens 
ontbreken die nodig zijn voor een structuurschema voor het railvervoer. Die gegevens moeten 
komen van het onderzoek van het NEI, dat inmiddels opdracht heeft gekregen een onderzoek 
uit te voeren naar de vervoersstromen in de toekomst.78 Hij staat wel “in beginsel bepaald 
positief tegenover een structuurschema voor railverbindingen”. De motie van Van Thijn 
wordt door de Tweede Kamer verworpen.79 Op 26 september 1967 neem de Tweede Kamer 
de Tweede nota over de ruimtelijke ordening in Nederland voor kennisgeving aan.80 
 
Box 2.1c  De creatie van mobiliteit 
Nijkamp komt in zijn beschouwing uit 1979 over het ruimtelijk beleid van de eerste nota’s inzake de 
ruimtelijke ordening tot de conclusie, dat de mobiliteitstoename in de tweede nota nog niet als een 
duidelijk probleem wordt gesignaleerd. Mobiliteit is eerder een voorwaarde om andere ruimtelijke 
doelstellingen – zoals de stimulering van achtergebleven gebieden – te realiseren.81 De eerste en 
tweede nota hebben bijgedragen aan het creëren van ruimtelijke mobiliteit als “een zichzelf 
cumulerend verschijnsel”, zoals Bak het noemt: “Nadat de bevolking ruimtelijke mobiliteit – desnoods 

                                                 
71 Ibid.: C160. In 1948 wordt 75% van het totaal van de reizigerskilometers met het openbaar vervoer afgelegd; 
in 1967 wordt 75% met de personenauto afgelegd. 
72 Ibid.: C160. 
73 Dit is een opvatting in een tijd met een ‘vaste arbeidsmarkt’, waarbij véél werknemers een vaste werkplek 
hebben en niet onderweg zijn. 
74 Ibid.: C161. 
75 Ibid.: C163. 
76 Ibid.: C168. De minister is afwezig en wordt vervangen door de staatssecretaris. 
77 Ibid.: C172. 
78 Ibid., 3e verg.: C176. De verwachting van de staatssecretaris is, dat het onderzoek drie jaar in beslag zal 
nemen. Het wordt 5 jaar. 
79 TK zitting 1967-1968, 4e verg. 26 september 1967: 78. 
80 Ibid. 
81 Nijkamp, 1979: 20, 21. 
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uit nooddruft – begon te aanvaarden en daarvoor ook de mogelijkheden kreeg, duurde het niet lang of 
men wenste de nieuw verworven attitude ook aan te wenden voor andere dan strikt materiële 
desiderata. (...) Van de personenautokilometers, verreden in Nederland in 1963, was nog ongeveer 
60% gerelateerd aan de uitoefening van bedrijf of beroep. In 1973 was dat aandeel reeds gedaald tot 
ca. 30% .”82 Deze cijfers illustreren de verschuiving van de ruimtelijke mobiliteit van een “functionele 
gerichtheid op productie” naar een “leefbaarheids- en vrijetijdsmobiliteit”, aldus Nijkamp. 83 
 
� De begroting voor 1967 
 
De Memorie van Toelichting. In de MvT bij de begroting voor 1967 wordt de beleidslijn die 
in 1966 is ingezet doorgetrokken.84 Een “ongelimiteerd gebruik van particuliere 
vervoermiddelen” - lees: de auto - roept grote problemen op. En uit een oogpunt van 
ruimtegebruik biedt het openbaar vervoer grote voordelen, dus is het streven gericht op een 
“optimaal gebruik van openbare vervoermiddelen”. Daarvoor is noodzakelijk, “dat een studie 
wordt gemaakt van de te verwachten vervoersstromen. Op basis van deze studie zal kunnen 
worden nagegaan welke voorzieningen zowel voor het particuliere als voor het openbare 
vervoer in de toekomst nodig zullen zijn”.85 De inschatting is dat deze studie “enige jaren” in 
beslag zal nemen.86 
   Interessant is de actuele kijk op het particuliere vervoer per auto: “Er valt een groeiend 
besef te constateren, dat de verkeers- en vervoersproblematiek niet eenzijdig kan worden 
benaderd vanuit de gedachte, dat het gaat om het verzekeren van een vlotte afwikkeling van 
het gemotoriseerde particuliere verkeer”. De minister is van mening dat “op grond van een en 
ander op korte termijn maatregelen moeten worden getroffen waardoor van de bestaande 
wegcapaciteit in de steden een zo rationeel mogelijk gebruik wordt gemaakt”.87 Als voorbeeld 
noemt de MvT het parkeren, met name het langparkeren door auto’s die worden gebruikt voor 
woon-werkverkeer. En om de overgang van het particuliere naar het openbare vervoer te 
bevorderen wordt de aanleg van parkeerterreinen bij stations als voorbeeld genoemd. Ook 
wordt de taxi gezien als een vervoermiddel dat een grotere rol moet krijgen. 
 
Box 2.1d  De NS en de wegenbouw in de problemen 
De Nederlandse Spoorwegen zijn in 1966 in een structurele verliespositie komen te verkeren. Maar 
ook de middelen in het Rijkswegenfonds zijn ontoereikend om het voor 1966 geplande 
uitvoeringsprogramma voor het rijkswegennet te realiseren. Een verhoging van de opcenten op de 
motorrijtuigenbelasting is noodzakelijk. 
 
Het debat in de Tweede Kamer. De behandeling van de begroting – die nog is opgesteld 
door het demissionaire kabinet-Zijlstra – vindt op 3 januari 1967 in de Tweede Kamer plaats. 
Het is een mat debat.88 Een nieuw element vormt de uitspraak van woordvoerder Boertien van 
de ARP, “dat het bevorderen van de totstandkoming van plannen voor het verkeer en het 
vervoer door deskundigen, met als doel het bereiken van een behoorlijke afwikkeling van het 
wegverkeer, in de toekomst meer aandacht moet krijgen”. Hij stelt de vraag, of het geen 
aanbeveling verdient een studie te starten naar de onderlinge concurrentieverhoudingen van 
de verschillende vervoertechnieken.89 Het is de PSP die juist de bevordering van het openbaar 

                                                 
82 Bak, 1979: 34, 35. Die verschuiving gaat wel gepaard met kortere verplaatsingsafstanden. Van Gent, 1979: 49. 
83 Nijkamp, 1979: 10. 
84 TK zitting 1966-1967, 8800 XII, nr.2. 
85 Ibid.: 2. 
86 Deze studie zal worden uitgevoerd door het Nederlands Economisch Instituut. 
87 Ibid.: 2, 3. 
88 TK zitting 1966-1967, 22e verg., 3 januari 1967: 764 e.v. 
89 Ibid.: 764. 
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vervoer loskoppelt van concurrentieverhoudingen. De stelling van woordvoerder Lankhorst 
is: “Men zal moeten verhinderen, dat het toch voor de meeste particuliere automobilisten 
aantrekkelijk blijft, met de auto te gaan (…).”90 
 
Het debat in de Eerste Kamer. Vanwege het demissionaire kabinet-Zijlstra is de 
behandeling van de begroting in de Eerste Kamer summier. Er is aandacht voor het opstellen 
van noodzakelijke verkeer- en vervoerplannen, hetgeen de minister onderschrijft. Op een 
vraag van de EK over het standpunt van de regering inzake de onderlinge concurrentie- 
verhoudingen tussen de verschillende vervoerstechnieken antwoordt de minister, dat dit met 
name betrekking zou moeten hebben op de invloed van de overheid op die 
concurrentieverhoudingen. Dergelijke studies vinden al plaats, mede in EG-verband, aldus de 
minister.91 Hij doet over die concurrentieverhoudingen wél een saillante uitspraak: “Ter 
bestrijding van de toenemende verkeersmoeilijkheden acht ook de regering het wenselijk, dat 
het reizend publiek meer van het railvervoer gebruik maakt. Een verbetering van de 
concurrentiepositie van de NS tegenover de particuliere auto zal daartoe kunnen 
bijdragen.”92 
 
�  De opdracht aan het NEI 
Op 5 april 1967 is het nieuwe kabinet-De Jong aangetreden. Met een brief van de minister van 
Verkeer en Waterstaat van 18 mei 1967 wordt de Stichting het Nederlands Economisch 
Instituut (NEI) de opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een integrale verkeer- en 
vervoerstudie. Kort gezegd komt het doel van de studie neer op het ramen van het totale 
vervoersvolume (per weg, spoor, water, pijpleiding en door de lucht)  in 1980, 1990 en 2000 
en het ramen van de daarvoor benodigde infrastructuur en benodigde investeringen.93  
 
 
2.2  Nabeschouwing en samenvatting van de beginjaren van het parlementair discours: 
      1963-1967 
 
De jaren ná de verkiezingen van 1963 zijn te beschouwen als een ‘incubatieperiode’ van een 
nieuw verkeer- en vervoerbeleid. In het politiek en parlementair  discours valt op, dat er bij 
een aantal politici een nog steeds ‘naïeve’ kijk op de betekenis van de auto is. Zoals bij 
minister Suurhoff, die denkt dat het belang van de auto na een aantal jaren zal afnemen.94 Het 
willen én kunnen onderkennen van de ontwikkeling naar massaal autobezit en -gebruik (met 
alle gevolgen van dien) is in de jaren ‘60 een belangrijk element in een politiek 
bewustwordingsproces. Er is een nieuwe kijk op de vraagstukken rond de auto nodig. Die 
ontwikkelt zich ook, wat is af te lezen aan nieuwe elementen die in deze jaren binnentreden in 
het discours over verkeer en vervoer. De belangrijkste zijn: 

� de bewustwording dat de vraagstukken van verkeer en vervoer die aan de orde zijn in de 
stedelijke gebieden een belangrijk probleem voor de landelijke politiek zijn geworden;  
� het idee dat er een plan moet komen, “met durf en visie”, om de problematiek het hoofd 
te bieden; 
� de problematiek wordt nu gedefinieerd in termen van ruimte die schaars is en in termen 
van het betalen voor de maatschappelijke kosten van het gebruik van de particuliere 

                                                 
90 Ibid.: 767. 
91 EK zitting 1966-1967, 8800 XII, nr. 23a: 2. 
92 Ibid. 
93 Zie het hoofdrapport van het onderzoek, p.1. 
94 Ter Hoeven heeft een uitgebreide analyse gegeven van de vroege jaren van het beleid. Zie Ter Hoeven, 1968. 
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vervoermiddelen. Dat is de basis voor het idee van de concurrentie tussen de auto en het 
openbaar vervoer; 
� de voorkeur van een aantal politieke partijen voor het openbaar vervoer, met name 
vanwege het relatief beperkte ruimtebeslag; 
� het idee van een aantal politieke partijen dat de opmars van de auto verhinderd kan 
worden; 
� het idee van toepassing van het prijsmechanisme, met name genoemd in de Tweede nota 
ruimtelijke ordening, hoewel nog beperkt tot het parkeren; 
� de introductie van het idee van “selectief autogebruik”, waarbij wordt ingezet op 
beïnvloeding van het gebruik van de auto en niet van het bezit. 

 
Samenvattend kan de conclusie worden getrokken, dat in de jaren die volgen op de 
verkiezingen van 1963 de basis wordt gelegd voor een beleid dat specifiek is gericht op de 
ontwikkeling van automobiliteit, waarbij de ruimtelijke ordening het beleidsmatig voortouw 
heeft. Het parlementair discours in de periode van het kabinet-Cals – de jaren 1965-1967 – is 
samengevat in het volgende overzicht.95 
 
 

Samenvatting van de periode van het kabinet-Cals (en -Zijlstra): 1965-1967 
Minister Suurhoff (PvdA) 

 
Discoursmoment  Wat als probleem 

wordt genoemd 
Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
begrippen  in 
het verhaal  

Prijsmechanisme
toepassen? 

Verkiezingen 1963 
 
 

Kamerbreed:  
� snelle toename 
aantal auto’s 
� toenemende 
verkeersdrukte 

KVP: 
� plan nodig met 
visie en durf 
 
PvdA:  
�voorrang ov 96 
� tempo 
wegenaanleg 
afstemmen op 
verkeersdrukte 
 
VVD: 
� investeren in 
aanleg infrastructuur 
� financieren via 
wegenfonds 

 

 VVD: 
� eventueel 
tolheffing voor 
financiering 
nieuwe 
infrastructuur 
 

Regeringsverklaring � toename verkeer 
creëert ernstige 
problemen in steden 

� beleid formuleren 
in nieuwe nota RO 

  
 
 
 

Begroting 1966,1967 
 
 

Kabinet:97 
� verkeer dreigt vast 
te lopen door toe-

Kabinet: 
� stimuleren ov (met 
subsidie) 

Kabinet: 
� er is sprake van 
irrationeel en 

Kabinet: 
� particulier 
vervoer niet 

                                                 
95 Het navolgende schema geeft een sterk gecomprimeerd beeld van de belangrijke elementen in het politiek en 
parlementair discours. Alleen de teksten die (naar het oordeel van de onderzoeker) saillant zijn, zijn geselecteerd. 
Dit betekent onder meer, dat niet van alle partijen die in de TK (en de EK) het woord hebben gevoerd teksten in 
het schema zijn opgenomen. 
96 De afkorting “ov” staat voor : openbaar vervoer. 
97 “Kabinet” staat ook voor de standpunten en uitspraken van de minister van Verkeer en Waterstaat. 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
begrippen  in 
het verhaal  

Prijsmechanisme
toepassen? 

 
 
 
 

name aantal auto’s 
� ongelimiteerd  
gebruik van de auto 
geeft problemen 
� zullen wij het 
verkeer kunnen 
beheersen? 
 

� particulier 
autoverkeer minder 
aantrekkelijk maken  
� studie uitvoeren 
naar te verwachten 
vervoersstromen 
(door het NEI) 
 

oneconomisch 
gebruik van de auto 
� rationeel gebruik 
beschikbare 
wegcapaciteit 
bevorderen 
 

afremmen door 
zwaardere lasten 

 
 

PvdA: 
� stimuleren ov met 
extra middelen 

PvdA: 
� de maatschap-
pelijke kosten van 
het autorijden 
 

PvdA: 
� distributie via 
de portemonnee is 
niet sociaal 

Tweede Nota RO98 
 

Kabinet: 
� snelle groei aantal 
auto’s 
� congestie 
� woon-werkverkeer 
grootste probleem 

Kabinet: 
� drastische 
uitbreiding 
wegennet 
� ruimtelijk patroon 
aanpassen 
� invoeren 
prijsmechanisme 
voor parkeren 

Kabinet: 
� verkeersruimte is 
schaars goed 
� snelle verplaatsing 
van personen en 
goederen is 
belangrijk 
� congestie leidt tot 
economisch verlies 
 

Kabinet: 
� aanspraken 
weggebruikers 
via 
prijsmechanisme 
tegen elkaar 
afwegen  
 

Kamerbreed: 
� eens met de nota 

PvdA: 
� prioriteit ov 
betekent 
ontwikkeling in 
vervoer volledig 
ombuigen 
� er moet een 
rijksrailplan komen 
� woon-werkverkeer 
per auto bestrijden 
door bevordering 
selectief autogebruik 

PvdA: 
� autobezit niet 
afremmen, wel 
selectief gebruik van 
de auto bevorderen 

 

 
 
2.3  Wachten op de grote verkeers- en vervoersonderzoeken 
 
� De verkiezingen van 1967 
In 1967 is het verkeer voor de meeste politieke partijen een belangrijk thema voor het 
verkiezingsprogramma geworden. Wat betreft de strekking van het thema is er in vergelijking 
met de programma’s van 1963 niet veel veranderd. Ook bij de verkiezingen van 1967 staan de 
verkeersveiligheid en de uitbreiding van het wegennet centraal. Het is de VVD die als enige 
spreekt over het “systematisch” hanteren van het prijsmechanisme bij het parkeren. Meerdere 
partijen zetten nu in op bevordering van het openbaar vervoer,  naast de PvdA zijn het de 
PSP, de ARP en de VVD. 
   De verkiezingen van 15 februari 1967 leiden tot substantiële verschuivingen in de 
samenstelling van de Tweede Kamer, met name door de komst van D66 en de groei van de 
Boerenpartij (BP). De drie confessionele partijen raken hun gezamenlijke meerderheid kwijt 

                                                 
98 De nota wordt ingediend door het kabinet Cals en wordt behandeld in de Tweede Kamer tijdens het kabinet De 
Jong. Zie aldaar. 
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(en dalen van 76 naar 69 zetels). De zetelverdeling is als volgt: 
 
KVP 42  D66 7 
PvdA 37  CPN 5 
VVD 17  PSP 4 
ARP 15  SGP 3 
CHU 12  GPV 1 
BP   7    
 
Het kabinet-De Jong wordt gevormd. Het treedt aan op 5 april 1967 en wordt ontslag verleend 
op 6 juli 1971. Drs. J.A. Bakker (ARP) is minister van Verkeer en Waterstaat. Staatssecretaris 
is M.J. Keyzer (VVD).  
   In de regeringsverklaring van 18 april 1967 is vermeld, dat de overheid “voor grote taken 
[wordt] gesteld bij het treffen van voorzieningen voor de steeds toenemende behoefte aan 
vervoer van mensen en goederen”. In lijn met de Tweede nota inzake de ruimtelijke ordening  
meldt de regeringsverklaring: “De ontsluiting van Noord- en Zuid-West Nederland als nieuwe 
woon- en werkgebieden en het openleggen van natuurlijke recreatiegebieden zoals de kust, is 
een urgente zaak.” Duidelijk is, dat de toename van verkeer een voorwaarde is geworden van 
de ontwikkeling van Nederland. 
 

Zitting 1967-1968 
 
� De begroting 1968: de eerste parlementaire dialoog over “prijsmechanisch rijden” 
 
De Memorie van Toelichting. De MvT bij de begroting voor 1968 meldt het feit, dat het NEI 
inmiddels de opdracht heeft gekregen tot een integraal onderzoek naar de toekomstige 
verkeers- en vervoersontwikkeling.99 De studie zal volgens de MvT naar verwachting drie jaar 
in beslag nemen. Melding wordt gemaakt van de verliezen bij een aantal stedelijke openbaar 
vervoerbedrijven en de “bijzonder zorgelijke financiële toestand” van de spoorwegen.100 
   De verkeers- en vervoersproblemen in de stedelijke gebieden krijgen bijzondere aandacht. 
Er is een rapport uitgebracht door de Raad van Europese Ministers van Verkeer over die 
problematiek.  De minister vindt in dat rapport de bevestiging “dat de in Nederland 
ingeslagen weg in beginsel de juiste is”. Hiermee doelt hij op “een gericht beleid, zowel op de 
korte als op de lange termijn, waarbij het tot stand brengen van plannen ter zake onmisbaar 
is te achten”.101 Het denken in termen van plannen is in de jaren ’60 in opkomst. 
   De nieuwe eis van gemeentelijke verkeers- en vervoersplannen, die noodzakelijk zijn om in 
aanmerking te komen voor financiële bijdragen van het rijk voor infrastructuur ( voor weg- en 
railverkeer) luidt voor Nederland een nieuwe ontwikkelingsfase in. “Aan het parkeerbeleid, 
een onderdeel van een verkeers- en vervoersplan, zal in de komende tijd grote aandacht 
moeten worden besteed ”, zo stelt de minister in de MvT.102 Hij geeft vervolgens een beeld 
van het actuele parkeerbeleid in gemeenten en ziet een adequate oplossing van het 
parkeervraagstuk in “het toepassen van een heffingenbeleid, dat er op is gericht om, door 
middel van het prijsmechanisme, de vraag naar en het aanbod van parkeerruimte in een meer 
evenwichtige verhouding te brengen”.103 

                                                 
99 TK zitting 1967-1968, 9300, nr.2: 1. 
100 Ibid. 
101 Ibid.: 13. 
102 Het betreft een beschikking van 3 maart 1967, gepubliceerd in de Staatscourant van 14 maart 1967. 
103 Ibid.: 13. 
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   Opvallend is de gedachte van een tarievensysteem dat de hoogte van de heffing koppelt aan 
de mate, waarin de vraag naar parkeerruimte naar plaats en tijdstip toe- dan wel afneemt. 
Daarbij is tevens de gedachte, dat een reguleren van de vraag en aanbod parkeerruimte een 
gunstige invloed zal hebben “op de omvang van de verkeersstromen, waarbij de pieken 
worden afgezwakt en het verkeer gedurende de dag een wat gelijkmatiger karakter zou 
krijgen”.104 
 
De Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. De Vaste Commissie bespreekt 
uitvoerig de onderzoeksopdracht die aan het NEI is gegeven.105 Minister Bakker geeft in zijn 
toelichting op de opdracht aan, dat het onderzoek onder meer de prijzen- en 
inkomenselasticiteiten van de verschillende vervoermiddelen zal betreffen. “Met deze 
gegevens kan ook worden bepaald in welke mate het vervoer van de ene tak naar de andere 
kan verschuiven bij wijziging van prijsverhoudingen”, aldus de minister.106 (De zienswijze op 
de auto en het openbaar vervoer als communicerende vaten is in de jaren ’60 zeer actueel.)  
   PSP-woordvoerder Lankhorst vraagt zich af, “of niet op een bepaald moment de vrije 
concurrentie tussen deze takken [van vervoer: mls] toch een gevaar zal gaan vormen voor een 
juiste ontwikkeling, die verantwoord is in verband met de beperkte ruimte, die wij in ons land 
hebben”. Hij legt daarbij verband met de in 1966 verschenen Tweede nota over de ruimtelijke 
ordening. Minister Bakker antwoordt dat vrije concurrentie wel een uitgangspunt blijft, 
“onder gelijke voorwaarden, gelijke lasten van infrastructuur en dergelijke”.107 
   De Vaste Commissie bespreekt bij de behandeling van de begroting als apart agendapunt 
“de hantering van het prijsmechanisme”. VVD-woordvoerder Koning is groot voorstander 
van het hanteren van het prijsmechanisme in de grote steden. Hij vraagt de bewindslieden 
aandacht voor het rapport Ruim baan van de Telderstichting, waarin een aantal voorstellen 
wordt gedaan voor toepassing van het prijsmechanisme.108 Ook D66 en de PvdA verklaren 
zich voorstander van het prijsmechanisme. Over de concrete doelstelling en de concrete wijze 
van toepassing van het instrument blijken de partijen verschillende opvattingen te hebben. 
   Voor  PvdA-woordvoerder Van Thijn moet de concurrentiepositie van het openbaar vervoer 
in de steden worden bevorderd door het zwaarder belasten van de particuliere automobiliteit 
en het bevriezen van de tarieven van het openbaar vervoer. Van Thijn geeft daarbij aan, dat de 
in de MvT geopperde gedachte dat wellicht de verkeersstromen afnemen door invoering van 
een parkeerheffing betekent, dat die heffing als een soort “congestiebelasting” wordt 
gehanteerd.109  
   Minister Bakker stelt in zijn repliek op de inbreng van de Vaste Commissie: “In de Memorie 
van Toelichting wordt van onze kant geen adhesie betuigd met het prijsmechanisch rijden: er 
is alleen sprake van het prijsmechanisme voor parkeren.”110 De complexiteit van de materie 
en technische en financiële vraagstukken houden de minister af van een nader oordeel. Wel 
stelt hij, dat het prijsmechanisch rijden een vraagstuk is, dat in de toekomst bestudeerd kán en 
móet worden. Dit laatste wordt niet nader toegelicht. De minister is het met de woordvoerder 
van de CPN eens “dat het prijsmechanisme en de kwestie van vraag en aanbod niet de enige 
maatstaven behoren te zijn voor de verdeling van soms schaarse goederen”.111 

                                                 
104 Ibid. 
105 Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat,  1e vergadering, 31 oktober 1967: L 1 e.v. 
106 Ibid.: L2. Hetgeen een gedachte is die geen rekening houdt met de ‘inelastische’ vraag rond het gebruik van 
de auto. 
107 Ibid. : L4. 
108 Ibid. : L14.  
109 Ibid. : L15. 
110 Ibid. 
111 Ibid.: L16. 
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   Na een korte, kritische reactie op het rapport van de Telderstichting komt de minister tot het 
volgende standpunt: ”Ik sta dus wat sceptisch tegenover het prijsmechanisch rijden. Ik heb 
ook niet de indruk, dat dit in deze kabinetsperiode realiter een belangrijke rol zal gaan 
spelen.” De laatste opmerking doelt op de technische complicaties, die invoering van 
prijsmechanisch rijden binnen één kabinetsperiode niet realistisch maken.112  
 
Het debat in de Tweede Kamer. Tijdens de begrotingbehandeling in de TK wordt door D66 
een punt gemaakt van het prijsmechanisme. Woordvoerder Dijkstra is van mening, “dat er 
zeer veel voor te zeggen valt de mogelijkheden van het toerekenen van de kosten van het 
gebruik van de weg met spoed nader te bestuderen”. Hij verzoekt de minister – ondanks diens 
scepsis – de studie naar de mogelijkheden van prijsmechanisch rijden te coördineren. Dijkstra 
stelt dat de minister voorlopig niet zal staan voor beslissingen over het al of niet invoeren en 
vraagt zich af: “Wat belet hem dan een onderzoek in te stellen naar een belangrijk onderwerp, 
waarvan de resultaten wellicht niet hem, maar waarschijnlijk toch wel zijn opvolgers zeer 
goed van pas zullen komen ?”113  
   PvdA-woordvoerder Van Thijn stelt dat het openbaar vervoer prioriteit heeft maar wél leeg 
loopt en stelt: “Wij moeten dus krachtige maatregelen nemen om de voortgaande stroom tot 
omkering te brengen.”114 
   In zijn beantwoording laat de minister weten geen studiecommissie in te stellen voor het 
prijsmechanisch rijden met het argument, dat hij “voorlopig althans geen groot voorstander” 
is van prijsmechanisch rijden, want technisch zitten er nog heel veel problemen aan vast. “Er 
wordt zeker op gestudeerd”, aldus de minister.115 De minister confronteert de Kamer met de 
vraag, wat men zou willen met dat prijsmechanisch rijden: 
 

“Als wij daarmede een maximale opbrengst willen verkrijgen, is prijsmechanisch rijden 
natuurlijk een probaat middel, omdat men probeert juist op de spitsen zoveel mogelijk van de 
mensen te vangen. Als men de bedoeling heeft, vraag en aanbod met elkaar in evenwicht te 
brengen, zit men op die momenten (...) juist met in wezen een stuk onelastische vraag.” 116 

 
Dat laatste is voor de minister een belangrijke overweging. Want het invoeren van 
prijsmechanisch rijden zou betekenen, “dat je eigenlijk de mensen gaat belasten, die 
noodgedwongen van die spits gebruik moeten maken”. Dat is een aspect dat “wij toch ook 
sociaal even moeten bezien”, vindt de minister, die verder de spits beschouwt als “altijd nog 
het probaatste middel om er geen gebruik van te maken”.117  
   Deze uitspraken monden uit in een dialoog tussen de minister en Van Thijn over de 
strekking van het te voeren beleid.118 Het is een eerste dialoog in het parlement over het idee 
van prijsmechanisch rijden voor het wegverkeer. Het discussiepunt is de rol van het openbaar 
vervoer, met name in de spits. Van Thijn ziet het prijsmechanisch rijden – dat hij aanduidt als 
congestiebelasting – als één van de instrumenten om het gebruik van het openbaar vervoer te 
bevorderen. De minister stelt dat het openbaar vervoer al overbelast is in de spits. Hij kiest 
voor het realiseren van “een evenredige verdeling tussen de verschillende vervoersstromen” 
en betwijfelt of – gezien de inelasticiteit van de vraag naar het vervoer per auto – het 

                                                 
112 Ibid. Het zal nog een soort ‘mantra’ worden, de uitspraak dat het er  ‘deze kabinetsperiode’ niet van komt. 
113 TK zitting 1967-1968, 28e verg. 14 februari 1968: 1231. 
114 Ibid.: 1233. 
115 Ibid.: 1255. 
116 Ibid. 
117 Ibid.  Het idee van de file als instrument om de file te bestrijden, zal in de toekomst nog meerdere keren 
opduiken. 
118 Ibid.: 1255 e.v. 
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prijsmechanisch rijden die vraag sterk naar beneden zal drukken, “tenzij wij de prijzen 
natuurlijk zo exorbitant gaan opvoeren, dat het tegen het a-sociale aan komt te liggen”.  
   Tot slot van zijn betoog verwoordt Van Thijn de kerngedachte die hij ziet achter de 
congestiebelasting, namelijk: “dat het nu eenmaal een vaststaand feit is, dat de automobilist 
in het woon-werkverkeer in de spits de kosten, die hij veroorzaakt in de binnensteden, niet 
volledig betaalt. Men moet de kosten als het ware zichtbaar maken voor de gebruiker.” De 
minister kapt de dialoog af met de opmerking: “Wij kunnen hier moeilijk een heel lang 
verkeerstheoretisch dispuut met elkaar voeren.” Hij vindt dat de automobiliteit weliswaar 
kosten veroorzaakt maar zélf ook kosten heeft, “omdat men wordt belemmerd in zijn 
doorstroming”. De Kamer laat hiermee het onderwerp verder voor wat het is. 
 
� Het Rijkswegenplan 1968 
Het Structuurschema Hoofdwegennet van 1966119 wordt verankerd in het Rijkswegenplan 
1968. Het concept van het Rijkswegenplan wordt op 12 februari 1968 door minister Bakker 
aan de Tweede Kamer aangeboden.120 Het plan is summier van opzet. Het is een lijst van 78 
bestaande en aan te leggen wegen,  met 2 bladzijden toelichting en een kaart. 
 
�  Een tussentijdse conclusie 
In 1967 vindt aldus het eerste debat plaats tussen regering en parlement over prijsmechanisch 
rijden. De diverse mogelijke doelstellingen passeren de revue, namelijk het laten betalen voor 
de werkelijke kosten van het autogebruik, het afstemmen van vraag naar en aanbod van 
wegcapaciteit (met name in de spits) en het bevorderen van het gebruik van het openbaar 
vervoer. De vraagstukken rond de inelasticiteit van de vraag, de technische complexiteit en de 
sociale aspecten (is het eerlijk) worden reeds onderkend. Dat congestie als ‘kostenpost’ wordt 
gezien voor de automobilist – die dus in feite al ‘betaalt’ voor de vertraging in het verkeer - is 
een interessant gegeven. 
 

Zitting 1968-1969 
 
� Eerste studiedag over het prijsmechanisme. 
Op 10 september 1968 organiseren de Stichting WEG121 en het Economisch Instituut Tilburg 
een studiedag met als thema “Het prijsmechanisme in het verkeer?” De openingstoespraak 
wordt gehouden door staatssecretaris Keyzer. In het tijdschrift dat de stichting uitgeeft wordt 
verslag gedaan van deze eerste studiedag in Nederland over het prijsmechanisme in het 
verkeer. De deskundigen die een inleiding verzorgen vormen een internationaal gezelschap: 
een Brit, een Duitser en vier Nederlanders. De eerdergenoemde Nederlandse econoom Oort is 
één van de inleiders. Hij houdt zijn bekende economisch pleidooi.122 
   De deskundige uit Groot-Brittannië toont een tweetal versies van een “road pricing meter”. 
In zijn bijdrage spreekt hij over de politieke moeilijkheden die zijn verbonden aan ‘road 
pricing’. Hij houdt het volgende betoog:  
 

“These difficulties have nothing to do with the politics of Right and Left. (….) The present 
Socialist Government in England has encouraged the development of roadpricing, but so has 
the Council of Greater London, which is controlled by The Conservative Party. The political 

                                                 
119 Dit structuurschema is een onderdeel van de Tweede nota inzake de ruimtelijke ordening. 
120 TK zitting 1967-1968, 9300B, nr. 7 en nr. 8. 
121 De stichting is opgericht op 6 juli 1965 uit onvrede over de aandacht die het verkeersvraagstuk in Nederland 
heeft. De leden zijn: ANWB, BOVAG, RAI-Vereniging, Shell, Esso, Caltex, de Nederlandse Vereniging van 
Wegenbouwers en de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel. 
122 Zie daarvoor Deel I, paragraaf 2.3. 
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difficulty consists of persuading motorists that road pricing is for their benefit. It is essential 
that if higher taxes are charged in towns during congested hours, then other motor taxes must 
be equally reduced so that motorists as a whole do not pay more than before. It is also 
essential that road pricing shall not be used as a means of avoiding the building of more roads 
where these are desirable. The political difficulty is, therefore, in persuading motorists that the 
Government will act in good faith.”123 
 
(NB. Het is frappant hoe deze tekst de essentie van het allerlaatste voorstel van minister 
Eurlings inzake de kilometerheffing verwoordt, met name het feit dat de automobilisten met 
z’n allen door de kilometerheffing niet méér gaan betalen en dat de automobilist daarop moet 
vertrouwen.) 

 
Wat betreft de Nederlandse inleiders is het beeld dat verschillend wordt gedacht over de 
betekenis van het prijsmechanisme in het verkeer. Voor Oort is het een welvaartstheoretisch 
vraagstuk. De essentie is voor deze econoom: het op efficiënte wijze afstemmen van 
‘productie en consumptie’ van wegcapaciteit op basis van prijzen die de preferenties van 
consumenten weerspiegelen, teneinde een optimale welvaart te bevorderen. (Critici wijzen op 
het feit dat de ‘productie’ van wegcapaciteit op korte termijn inelastisch dus statisch is en dat 
voor de consument (automobilist) doorgaans niet sprake is van keuzevrijheid bij het afnemen 
van het ‘product’ weg. Dat kan volgens deze critici leiden tot onbillijkheden bij toepassing 
van het prijsmechanisme.) 
   De Stichting WEG is kort na haar aantreden zeer actief op het terrein van financiële 
vraagstukken rond het verkeer. In 1967 organiseert de stichting een studiedag over tolwegen 
en in 1969 nog een over parkeergarages. Voor het maatschappelijk debat over prijsbeleid voor 
het autoverkeer vervult de stichting zo een belangrijke rol. 
 
Box 2.2a  De ANWB en het prijsmechanisme 
Het draagvlak voor het prijsmechanisme is niet groot in de jaren ‘60. In de Autokampioen van 11 mei 
1968 wordt uitgebreid aandacht besteed aan “prijsmechanisch rijden en parkeren”. De aanleiding is het 
(in boekvorm) verschijnen van het eerder genoemde rapport Ruim baan, een publicatie van de 
Prof.Mr. B.M. Telderstichting, waarin een pleidooi wordt gehouden voor het invoeren van het 
prijsmechanisme voor het wegverkeer.  
   De ANWB geeft haar oud-directeur Wegen en Verkeer, de heer Boost, een platform voor zijn 
opvattingen. Boost vindt dat het wegverkeer “in zijn eigen belang er naar (zal) streven de tijdstippen 
en plaatsen van overbelasting en oponthoud te ontgaan voor zover dit mogelijk is”, en vervolgt: “Maar 
laat men toch vooral niet proberen door middel van een ingewikkeld prijsmechanisme aan dit 
natuurlijk proces een kunstmatig verloop te geven.” (Boost ziet dus een “onzichtbare hand” in het 
autoverkeer.) Hij besluit zijn betoog met de stelling dat het wegenbouwprogramma en de 
wegverbetering sneller moeten worden uitgevoerd, dan kan het prijsmechanisme achterwege blijven”.    
Opvallend bij dit artikel is nog een ‘etiket’ dat de redactie op de bijgevoegde foto van een file auto’s 
heeft geplakt. Het bevat de tekst: “Het doel van het prijsmechanisme is een deel van het autoverkeer te 
weerhouden de congestiegebieden binnen te rijden.”124 
   Het lijkt erop dat de ANWB, en haar partners de KNAC en de RAI-Vereniging, ook enige moeite 
hebben met het overzien van de implicaties van de massamotorisering. Verwijten die zij maken aan 
het adres van de overheid gelden ook henzelf. Een voorbeeld van een misvatting bij de ANWB is te 
vinden in een publicatie uit 1964 van Boost – nu in zijn functie van directeur bij de ANWB – over de 
geschiedenis van het vraagstuk van de kosten van de weg. Hij stelt dat het jaar 1920 kan worden 
bepaald als het tijdstip waarop in ons land de geschiedenis van de relatie tussen de weg en het 
motorisch verkeer aanvangt. Want na dat jaar is, naar zijn opvatting, sprake van een zodanige toename 
van dat verkeer dat veel meer aandacht moet worden besteed aan modernisering en onderhoud van 

                                                 
123 Stichting WEG Bulletin, maart 1969, nr. 2: 907.5. 
124 Autokampioen, 11 mei 1968, 60e jrg, nr. 19, blz. 1244 e.v. 
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wegen, wat extra investeringen vergt. Zijn conclusie is nu, dat alleen de kosten van de uitbreidingen 
van het wegennet nà 1920 aan het autoverkeer kunnen worden toegerekend.125 Een eenzijdige 
voorstelling van zaken. 
 
� De begroting 1969   
     
De Memorie van Toelichting. De MvT bij de begroting voor 1969 bevat een beschouwing 
over de problematiek in de verkeer- en vervoersector.126 De nota schetst een beeld van de 
“stormachtige ontwikkeling” van het verkeer en vervoer. Zoals de toename van de 
vervoersprestatie van de personenauto: in 1950 is deze de helft van het openbaar vervoer 
(trein, bus, tram), in de loop van de jaren ‘60 is deze gegroeid tot drie keer die van het 
openbaar vervoer. In de periode 1950-1967 is het personenautopark vertwaalfvoudigd en is de 
verhouding tussen het autopark en de bevolkingsomvang gestegen van 14 naar 135 auto’s per 
1000 inwoners.  
   Het is voor de eerste maal dat de MvT uitvoerige cijfers presenteert om het vraagstuk van 
het verkeers- en vervoersbeleid te illustreren. Er wordt een verklaring gegeven voor de 
voortgaande substitutie van het openbaar vervoer door de personenauto: “Aan het 
personenvervoer werden steeds hogere kwaliteitseisen gesteld; een van de belangrijke 
facetten van de kwaliteit is de totale benodigde reistijd, welke liefst zo kort mogelijk moet 
zijn.”127 De beperkte ruimte en de historisch gegroeide ruimtelijke structuur binnen de steden 
wordt opgevoerd als de oorzaak van “verkeerscongesties”. Het zijn de gemeenten, die dit 
moeten oppakken. “Het is verblijdend te kunnen constateren, dat deze de hier aan de orde 
zijn problemen positief benaderen”, aldus de minister. Hij overweegt het gemeentelijk 
parkeerbeleid meer armslag te geven door verbeterde regelgeving. De regering biedt daarbij 
financiële steun, onder meer voor het opstellen van verkeer- en vervoerplannen.  
 
De Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. Bij de behandeling van de begroting 
1969 in de Vaste Commissie op 23 januari 1969 gaat de aandacht uit naar het lopende 
onderzoek van het NEI. De minister deelt mee, dat “inderdaad bepaalde beleidsbeslissingen, 
die op dit ogenblik nog niet behoeven te worden genomen, wel wachten op bepaalde studies 
van het NEI”. Hij streeft ernaar het totale onderzoeksrapport eind 1970 gereed te hebben128. 
Het parkeerprobleem is een tweede belangrijk punt van overleg. De minister meldt de Kamer, 
dat er een wetswijziging moet plaatsvinden om niet-gebruikte auto’s die in veel steden 
parkeerruimte bezetten, via de motorrijtuigenbelasting te belasten. Een werkgroep is dat aan 
het onderzoeken.129 
 
Het debat in de Tweede Kamer. PvdA-woordvoerder Van Thijn ziet bij de plenaire 
behandeling van de begroting de maatregel inzake het belasten van niet gebruikte auto’s niet 
zo zitten: “Het verkeersbeleid in Nederland dient naar onze mening zo te zijn ingericht, dat 
wij in de toekomst mikken op een selectief autogebruik. (….)  Een dergelijke parkeerbelasting, 
die zich uitsluitend tegen de niet gebruikte auto’s richt, zou dit selectief gebruik doorkruisen 
en ertoe kunnen bijdragen, dat de chaos in het woon-werkverkeer niet wordt verminderd, 
maar wordt vergroot.”130 Van Thijn confronteert de minister met de relatie tussen de Tweede 
nota ruimtelijke ordening en het te voeren beleid op het gebied van verkeer en vervoer. De 

                                                 
125 Wegen, augustus 1964, 38e jrg. nr.8, blz. 235 e.v. 
126 TK zitting 1968-1969, 9800 XII, nr.2.  
127 Ibid.: 15. 
128 TK, Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat, 1e verg. 23 januari 1969: M2.  
129 Ibid.: 8. 
130 TK zitting 1968-1969, 36e verg. 18 februari 1969: 1701.  
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keuze voor het verstedelijkingspatroon van de gebundelde deconcentratie “staat of valt met 
selectief autogebruik”, het “staat of valt met de afwikkeling van het woon-werkverkeer per 
openbaar vervoer”, aldus Van Thijn.131 De conclusie van de PvdA-woordvoerder is, dat 
wanneer men én gebundelde deconcentratie nastreeft én de huidige trend in het autoverkeer 
wil volgen, men door de beslissingen van vandaag de ontwikkeling van morgen in het 
honderd laat lopen.132 Van Thijn constateert dat er uitstel plaatsvindt van essentiële 
beslissingen ten aanzien van het openbaar vervoer, in afwachting van de resultaten van de 
NEI-studie, met het risico dat van uitstel afstel komt “en de tweede nota eenzijdig door het 
departement van Verkeer en Waterstaat van tafel wordt geveegd”.133  
   Naast de PvdA is het de PSP die kritisch is over de hoofdlijnen van het beleid, getuige de 
volgende beschouwing:  
 

“Het lijkt immers democratisch, te stellen, dat ieder het recht heeft om zich – wanneer hij 
daartoe financieel in staat is – een personenauto aan te schaffen. Ik wil aan dit recht op zich 
ook niet tornen. Democratie is echter niet uitsluitend gericht op het garanderen van rechten 
voor de enkeling, maar veeleer op het garanderen van een zo rechtvaardig mogelijk 
functioneren van het samen leven als gemeenschap.” 

 
PSP-woordvoerder Lankhorst wijst daarbij op de diversiteit aan kosten die samenhangen met 
het autoverkeer. Hij zegt beslist niet te denken aan een “vergunningenstelsel voor de aanschaf 
van personenauto’s”, maar wel aan maatregelen die het openbaar vervoer zo aantrekkelijk 
maken “dat de voordelen van het bezit van een eigen auto steeds minder zullen opvallen en 
althans het gebruik van de personenauto tot het strikt noodzakelijke zullen beperken”.134 
Comfort, frequentie, goede aansluitingen en redelijke tarieven moeten zorgen dat het 
openbaar vervoer als een gunstig alternatief worden beschouwd, zodat de “keuzevrijheid van 
de enkeling” – aldus Lankhorst – zal “worden geleid naar die vorm van vervoer, die het meest 
verantwoord is ingepast in de belangen van onze gehele samenleving”.135  
   In het debat tussen minister en Kamer blijkt dat de minister – zoals hij het zelf formuleert – 
niet zo zwaar tilt aan het door Van Thijn veronderstelde gevaar, dat mensen hun auto voor het 
woon-werkverkeer gaan gebruiken als er mrb moet worden betaald.136 
 

Zitting 1969-1970 
 
� De begroting 1970 
 
De Memorie van Toelichting. In de – summiere – MvT bij de  begroting voor 1970 valt op, 
mede in het licht van de eerdere pleidooien van PvdA-woordvoerder Van Thijn137,  dat voor 
1970 geen uitbreiding van het spoorwegnet wordt overwogen. “Ten aanzien van zulk een 
uitbreiding  kunnen in het algemeen eerst beslissingen worden genomen na het verschijnen 
van het rapport van het NEI”, zo vermeldt de MvT.138 De uitkomsten van het NEI-onderzoek 
zullen een “wetenschappelijke basis moeten bieden voor de beleidsbeslissingen”. Beleid 
wacht dus nog steeds op verder onderzoek. 

                                                 
131 Ibid. : 1702. 
132 Deze toekomstverwachting van Van Thijn zal in zekere mate werkelijkheid worden. 
133 Van Thijn doelt op de Tweede nota inzake de ruimtelijke ordening. Ibid.: 1703. 
134 Ibid.: 1712. 
135 Ibid. 
136 Ibid.: 1731. 
137 Zie zittingsjaar 1966-1967. 
138 TK zitting 1969-1970, 10300 XII, nr.2: 12. 
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Het debat in de Tweede Kamer. Tijdens het kamerdebat over de begroting voor 1970 blijkt 
dat er een omslag in het denken over verkeer en vervoer én over de rol van het departement in 
gang is gezet. Er is een ‘paradigmawisseling’ op til. KVP-woordvoerder Cornelissen: “Wij 
zien het departement van Verkeer en Waterstaat niet meer primair als een ‘technisch’ 
departement, maar als een departement dat een steeds belangrijker bijdrage levert aan de 
ruimtelijke ordening van ons dichtbevolkte land.”139 In zijn bijdrage aan het debat neemt hij 
afstand van de decennialang beleden ‘verkeerspolitiek’: “De overheid zal naar mijn mening 
niet kunnen volstaan met het scheppen van gelijke voorwaarden voor de drie 
vervoerstechnieken en dan de verdeling zonder meer overlaten aan het vrije concurrentiespel; 
in toenemende mate moeten immers ook niet-economische factoren een rol spelen bij deze 
verdeling.”140 Hij doelt op factoren als verkeersveiligheid, het beslag op de steeds schaarser 
wordende grond, de belasting van het milieu en aantasting van het landschap. Aanleiding tot 
dit betoog is het verschijnen van een tweede rapport over de kosten van de weg.141 
Cornelissen vraagt de bewindslieden hoe zij de huidige situatie met het verkeer en vervoer 
beoordelen en of er maatregelen te verwachten zijn met betrekking tot de heffingen van het 
motorwegverkeer. 
   PvdA-woordvoerder Van Thijn is uitermate kritisch over de MvT. Hij vindt “dat ten derden 
male de MvT de sfeer ademt van een eerste klas wachtkamer”.142 Voor van Thijn is de 
Tweede nota ruimtelijke ordening “het spoorboekje voor met name het verkeer- en 
vervoerbeleid”. Het lopende NEI-onderzoek hanteert de tweede nota slechts als een van de 
alternatieven, aldus Van Thijn. Hij heeft stevige kritiek op de leider van het onderzoek, 
professor Klaassen, die volgens Van Thijn meer ziet in de auto dan in het openbaar vervoer en 
zich daarbij beroept op de “vrije consumentenkeuze”. Hij mist “het structuurbeleid ten 
aanzien van het openbaar vervoer”. 
 
Tijdens de behandeling van de begroting 1970 in de TK ontstaat een debat tussen de 
woordvoerders van de ARP en de PvdA, waarin een scheidslijn binnen de Kamer zichtbaar 
wordt. Schakel (ARP) stelt dat er een “groot aantal niet rationele overwegingen” in het 
gedragspatroon van de burger is te signaleren. Die niet rationele overwegingen blijken uit de 
omvang van het Nederlandse autopark en de vele miljarden die dat heeft gekost. “Wij klagen 
over de 2 mld. die naar de schatkist vloeit vanwege de auto” – zo stelt Schakel – “maar voor 
de rest willen wij automobilist worden en als wij het zijn willen wij het blijven. Dat is een 
onomkeerbaar proces, daarmee heeft men eenvoudigweg rekening te houden”.143  
   Van Thijn pareert Schakel met de vraag, hoe de in 1980 te verwachten 5 mln. auto’s 
verwerkt moeten worden: óf het wegenprogramma moet worden vervijfvoudigd, óf er moeten 
keuzemogelijkheden voor met name het woon-werkverkeer worden gecreëerd voor de 5 mln. 
automobilisten om hetzij van de weg, hetzij van de rail gebruik te maken, aldus Van Thijn. 
   Schakel reageert laconiek en ziet niet zo veel problemen in de toekomst. Waar zich grote 
problemen zullen voordoen dat zijn de (stedelijke) agglomeraties, maar hij stelt dat men 
“volop bezig is zich aan het verkeer aan te passen”. Tevens laat hij weten van mening te zijn, 
dat het openbaar vervoer de reiziger niet zal weten vast te houden. 
   Minister Bakker meldt dat rekening moet worden gehouden met een later gereed komen van 
het NEI-onderzoek. De complexiteit van het onderzoek en gewijzigde prognoses omtrent de 

                                                 
139 TK zitting 1969-1970, 49e verg. 24 februari 1970: 2414. 
140 Ibid. 
141 “Kosten van de weg. Tweede rapport: de methoden van verdeling van de kosten van de weg over de 
categorieën motorvoertuigen”, Staatsuitgeverij, 1970. 
142 TK zitting 1969-1970, 49e verg. 24 februari 1970: 2427. 
143 Ibid.: 2433. 
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ontwikkeling van de bevolkingsomvang zijn twee belangrijke factoren in de vertraging.144 De 
minister wijst er op dat het NEI-onderzoek in Europa “zijns gelijke nog niet heeft 
gevonden”.145 Voor de minister staat centraal, “dat de groei van het autopark het resultaat is 
van de vrije keuze van de individuele burger. Of men ten aanzien van het gebruik de individu 
de volledige vrijheid wil laten is nog een vraag apart. Het is voor mij volledig duidelijk, dat 
met name het gebruik van het privé vervoermiddel in de stadscentra aan beperkingen 
onderhevig moet zijn en dat men niet onbeperkt tegemoet kan komen aan de vraag naar rijden 
en parkeren in stadscentra.”146 De gezamenlijke inspanningen van Rijk en gemeenten moeten 
leiden tot een zo goed mogelijk elkaar aanvullen van het privé vervoer en het openbaar 
vervoer, aldus de minister. Het is het kenmerk van het én-én-beleid dat de regering heeft 
ingezet. 
 
� De kosten van de weg: een lastig vraagstuk 
Er verlopen vijftien jaar na het uitbrengen van het eerste rapport over “de kosten van de weg” 
voordat het tweede rapport wordt uitgebracht. De titel luidt: de methode van verdeling van de 
kosten van de weg over de categorieën motorvoertuigen. Het rapport behandelt een zevental 
methoden voor kostentoerekening. De ambtelijke werkgroep die het tweede rapport heeft 
opgesteld signaleert ten opzichte van 1955:  
 

“De stormachtige ontwikkeling van het motorwegverkeer heeft in bepaalde opzichten een 
nieuwe situatie geschapen, met name ten aanzien van het parkeervraagstuk in de bebouwde 
kommen, terwijl ook nieuwe inzichten zijn verkregen over de kostenverdeling, welke in het 
eerste rapport aan de orde was. (...) De studie van deze problematiek verkeert nog in een 
beginstadium. Sinds het verschijnen van het eerste rapport is in enkele internationale 
organisaties en in een aantal wetenschappelijke publicaties allengs meer aandacht besteed aan 
de basis, waarop de heffingen voor het gebruik van de verkeerswegen zouden dienen te 
berusten.” 147 
 

Eén van de onderzochte methoden voor kostentoerekening is die van de “optimale heffingen”. 
Deze beoogt een optimaal gebruik van de beschikbare wegen te verzekeren. Het realiseren 
van een optimaal gebruik is één van de belangrijke doelstellingen bij het aanpakken van 
verkeerscongestie. Eén van de toepassingen van deze methode is dan ook de congestieheffing. 
Daar wringt anno 1970 nog steeds de schoen, als de ambtelijke werkgroep stelt:  
 

“Het is tot dusverre niet gelukt de hoogte der congestieheffingen, langs praktische of 
theoretische weg, te bepalen. De beïnvloeding van het gebruik van de wegen door middel van 
congestieheffingen kan slechts bevredigend werken als de heffingen naar plaats en tijd worden 
gedifferentieerd. Het stellen van de heffing op een gemiddeld niveau zou namelijk ten gevolge 
hebben, dat het verkeer nodeloos wordt beperkt waar de capaciteit voldoende is, terwijl op 
andere plaatsen en/of tijden de verkeersomvang stijgt boven de capaciteit van de weg.” 148  
 

Kortom, wat vele jaren later als ‘platte kilometerheffing’ ten tonele wordt gevoerd voldoet 
naar de mening van deze werkgroep niet voor het oplossen van congestie. 
 
 

                                                 
144 Ibid.: 2472. De bevolkingsprognose is bijgesteld van 20 mln. inwoners in 2000 naar 18,5 mln. 
145 Met de plannen voor de landelijke kilometerheffing van het kabinet-Balkenende 4 zou Nederland ook uniek 
zijn. 
146 Ibid.: 2473. 
147 Kosten van de weg, Tweede rapport, 1970: 10,11. 
148 Ibid.: 15,16. 
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Zitting 1970-1971 
  
�  De begroting 1971 
 
De Memorie van Toelichting. In de MvT bij de begroting voor 1971 valt de inschatting van 
de autodichtheid op. Halverwege de jaren ’80 wordt een autodichtheid van één auto per drie 
inwoners voorzien. Het oordeel over die ontwikkeling van het autopark is laconiek te 
noemen:149 “Een aanzienlijk verdergaande stijging is onder Nederlandse omstandigheden niet 
waarschijnlijk. De grote vlucht van het wegverkeer zal zoals in het algemeen met 
groeiverschijnselen het geval is een verzadigingspunt bereiken”, zo is de gedachte.150  
   Het Rijkswegenplan 1968 geldt als een “minimumprogramma” en dat is blijkbaar 
toekomstbestendig: “Een thans reeds als niet onwaarschijnlijk te beschouwen ontwikkeling 
als de electronische geleiding van auto’s kan met gebruikmaking van de huidige 
infrastructuur worden toegepast.”151 (Overigens staat deze in de MvT opgenomen zienswijze 
op de groei van het autoverkeer haaks op de uitspraak van Ir. B.Beukers van Rijkswaterstaat, 
dat de omvang van het Nederlandse wagenpark in het jaar 2000 op 10 miljoen kan worden 
geraamd.152) 
   In de steden is het – in contrast met bovenstaande tekst – nog kommer en kwel: “met een 
verantwoorde inpassing in het stedelijk milieu van hetgeen nodig is om aan de verkeer- en 
vervoersbehoeften te voldoen [is] nog maar nauwelijks een begin gemaakt”, aldus de MvT.153 
Het toenemende autobezit noodzaakt vooral de grotere gemeenten tot het doen van 
omvangrijke uitgaven. 
 
Het debat in de Tweede Kamer. In het kamerdebat over de begroting is het PvdA-
woordvoerder Van Thijn die zich - geheel in lijn met voorgaande jaren - sterk maakt voor het 
openbaar vervoer: “Er wordt (...) met twee maten gemeten. Terwijl op basis van het 
Rijkswegenfonds de continuïteit van de wegenbouw zo goed mogelijk is gewaarborgd, is van 
een consequent rail-infrastructuurbeleid geen sprake.”154 Van Thijn bepleit opnieuw een 
gelijke behandeling van weg en rail.  
   PSP-woordvoerder Van der Lek ziet een positieve ontwikkeling in de Kamer en bij de 
regering, namelijk dat “een begin van besef doordringt dat de toeneming van de autodichtheid 
in Nederland niet door kan gaan”. Het verheugt de PSP dat er voorzichtig wordt gesproken 
over het prioriteit geven aan het openbaar vervoer.155 Van der Lek citeert in zijn betoog - tot 
groot ongenoegen van ARP-woordvoerder Schakel - een nota van de ARP, waarin de diverse 
kosten van het autoverkeer worden opgesomd.156 Ook hij ziet het autobezit als een 
onomkeerbaar verschijnsel: “Wie zich eenmaal met een auto verplaatst, zal er moeilijk toe te 

                                                 
149 Zoals ook zijn voorganger de ontwikkelingen inschat in 1966. 
150 TK zitting 1970-1971, 10900 XII, nr.2: 4. 
151 Ibid.: 5. Het is opvallend, dat deze technologie wèl als waarschijnlijk wordt beschouwd maar invoering van 
het prijsmechanisme voor het autogebruik níet. 
152 Zoals geciteerd in een brochure van de Stichting WEG met de titel “Wat is, wat wil de Stichting WEG…”, z.j. 
(waarschijnlijk 1965). 
153 TK zitting 1970-1971, 10900 XII, nr.2: 5. 
154 TK zitting 1970-1971, 27e verg. 1 december 1970: 1428. Van Thijn wijst hierbij overigens naar rapporten van 
de ARP en de VVD over het openbaar vervoer. 
155 Ibid.: 1438. 
156 Het betreft de volgende tekstdelen uit de nota van de ARP: “Waarschijnlijk zijn de maatschappelijke kosten 
van het particulier vervoer hoger dan alle door dit vervoer opgebrachte belastingen. Een groot deel van de kosten 
wordt niet scherp zichtbaar gemaakt, maar verschijnt wel op andere rekeningen: die van 3000 doden ’s jaars, 
gestremden, zieken, verzekeringen, ernstige luchtvervuiling, materiele schaden, leed, produktieverliezen, 
onbereikbaarheid, omgenoegen, sociale desintegratie.” 
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brengen zijn om zulks weer op een andere manier te gaan doen.” Hij pleit voor “gratis of zeer 
goedkoop openbaar vervoer” en het afremmen van het particuliere (en het vracht)vervoer. De 
kosten van het openbaar vervoer moeten worden bestreden uit “heffingen op het wegvervoer, 
van bepaalde groepen wanneer dat nodig is, gedifferentieerd”.157  
   De woordvoerder van de GPV – Jongeling – stelt het bevorderen van selectief autogebruik 
en de noodzaak van betaald parkeren (“langs prijsmechanische weg”) aan de orde. Interessant 
is zijn uitspraak: ”Het is toch ook eigenlijk een vreemde zaak, dat de verkeerswegen zijn 
veranderd in parkeerwegen, waarvoor zij in eerste instantie niet bedoeld zijn geweest.” Voor 
Jongeling is de openbare weg “gemeenschapsgrond”.158  
   ARP-woordvoerder Schakel legt naar aanleiding van de ARP-nota over verkeer en vervoer 
aan de bewindslieden de vraag voor, wat zij ervan vinden “dat bijvoorbeeld in de komende 
vijftien jaar in Nederland de richting van het prijsmechanisch rijden zal worden 
ingeslagen”.159 Het antwoord van minister Bakker luidt:  
 

“Prijsmechanisch rijden in de toekomst is een heel moeilijk technisch probleem, waaraan ook 
internationaal nog veel studie moet worden gewijd. Ik wil, voordat ik een definitief oordeel 
geef, dat gaarne afwachten. Prijsmechanisch parkeren (...) is nu naar ik meen door de 
mogelijkheid, die in het gemeentelijk belastinggebied is gekomen, een stap dichter bij de 
realisering gekomen.” 160 

 
Het debat in de Eerste Kamer. Bij de behandeling in de EK op 16 februari 1971 is het 
Lankhorst die namens de PSP de taak van de overheid ten aanzien van de auto aan de orde 
stelt:  

“Er zal echter een mentaliteit moeten worden gekweekt – en ik meen, dat de overheid daarbij 
geen passieve doch een actieve taak heeft – die doet inzien dat de particuliere auto in vele 
gevallen te duur, te inefficiënt en te hinderlijk is, terwijl men daarmee bovendien op een 
egoïstische wijze een te groot deel van de voor ons allen beschikbare ruimte opeist.” 161  

 
Maar Lankhorst constateert dat bij de regering geen enkel verlangen bestaat “om de 
onheilspellende groei van het aantal auto’s in ons land enigszins in de hand te krijgen”. Hij 
confronteert de minister met diens in een interview gedane uitspraak: “Wij zullen deze wel 
eens al te opdringerige vriend, de auto, zijn plaats moeten wijzen.”162 
 
� TP 2000 
De minister en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat laten eind 1970 een bijzondere 
actie zien. Een soort interactieve beleidsvorming ‘avant la lettre’ Zij hebben een 
departementale werkgroep opdracht gegeven om “de gedachten, die op het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat en bij de daaronder ressorterende diensten leven over de toekomst in 
een nota weer te geven”. Het resultaat daarvan is de nota TP 2000, een titel die staat voor 
toekomst personenvervoer tot het jaar 2000. De nota heeft niet de status van een beleidsstuk 
van de bewindslieden. Het document wordt gezonden aan de leden van de Tweede Kamer, 
omstreeks 20 december 1970 (en niet – zoals gebruikelijk – aangeboden aan de 
                                                 
157 Ibid.: 1439. 
158 Ibid.: 1447. Jongeling geeft hierbij het volgende voorbeeld: “Parkeer ik een bromfiets langs de straat en laat 
ik het ding er staan, dan krijg ik een proces-verbaal. Laat ik een vuilnisemmer wat te lang op het trottoir staan, 
dan word ik, zeer terecht, ook beboet. Wil iemand stoelen zetten op publieke grond, bijvoorbeeld op een trottoir, 
dan moet hij precariorechten betalen. Het enige voorwerp dat blijkbaar helemaal vrij is en dat op publiek terrein 
mag worden geparkeerd, is de auto.” 
159 Ibid.:1449. 
160 TK zitting 1970-1971, 28e verg. 2 december 1970: 1512. 
161 EK zitting 1970-1971, 22e verg. 16 februari 1971: 632. 
162 Ibid. Deze uitspraak is gedaan na het bekend worden van de prognose van 7,5 mln. auto’s in 2000. 



De ‘geboorte’ van het parlementair discours over het prijsmechanisme: 1963-1972 

 199

kamervoorzitter)163. De bewindslieden hopen, dat de ambtelijke nota gebruikt zal worden 
voor het scheppen van een goede communicatie tussen burgerij en overheid over “de boeiende 
problemen” van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in de komende decennia.164 (Het 
uitbrengen van de nota is wel eens aangeduid als “verkiezingsstunt”.165) 
   In de nota komt het autogebruik nadrukkelijk aan de orde. De werkgroep bepleit selectief 
autogebruik. Voorwaarde daarbij is dat er een volwaardig alternatief wordt geschapen, te 
weten een bedrijfszeker en comfortabel openbaar vervoer met een voldoende frequentie. De 
werkgroep doet een profetische uitspraak als zij zegt: “Een gewichtig beleidselement, te weten 
het toekomstige beleid ten aanzien van de vergoedingen voor het gebruik van de wegen, valt 
minder gemakkelijk te voorspellen.”166 Zeker is, aldus de werkgroep, dat het beleid op dit 
gebied in het kader van Europa zal worden bepaald. Melding wordt gemaakt van de studies in 
het Verenigd Koninkrijk ten aanzien van heffingen voor het wegverkeer en de mogelijkheid 
langs elektronische weg het weggebruik te registreren. Daar blijft het bij.  
   Er wordt met name door organisaties en adviesorganen gereageerd op de nota, waaronder de 
Raad van advies voor de Ruimtelijke Ordening, de RAI-Vereniging en de Stichting Weg. 
Beantwoording van de ingekomen reacties vindt plaats met een antwoordnota in twee delen, 
het eerste deel verschijnt pas in 1973, het tweede in 1975. Het wordt een soort ‘mosterd na de 
maaltijd’, want rond de zomer van 1972 zijn de rapporten beschikbaar van de twee 
omvangrijke studies die de minister van Verkeer en Waterstaat heeft gestart. 
 
Box 2.2b  Het werk van ‘technocraten’ 
De toekomstprojectie TP2000 wordt door critici beschouwd als een product van technocraten, die 
weinig of geen aandacht hebben voor de mens. Zo schrijven Bakker en Bierman in 1971 over TP 
2000: “Wie een alomvattend perspectief wil beschrijven zou toch op z’n minst een menselijke factor 
kunnen incalculeren. Maar de mens ligt buiten de gezichtskring van planologen, economen, 
verkeersingenieurs en ambtenaren van Verkeer en Waterstaat.”167 Het prijsmechanisme is in de ogen 
van Bakker en Bierman een onrechtvaardig instrument. Het is het “recht van de rijkste”.168 
 
 
2.4 Nabeschouwing en samenvatting van het discours in de periode van het  
       kabinet-De Jong 
 
In vervolg op de eerder als ‘incubatieperiode’ aangeduide jaren van het kabinet-Cals, kan de 
periode van het kabinet-De Jong worden gekenmerkt als de eerste kabinetsperiode met (het 
begin van) een discours over toepassing van het economische principe van het 
prijsmechanisme voor het gebruik van de auto, voor zowel parkeren als rijden. Het is discours 
dat plaatsvindt in de politiek, in het parlement en in de samenleving.  
   Parkeren op basis van het prijsmechanisme kan rekenen op een kamermeerderheid. 
Discours over het prijsmechanisch rijden blijft nog beperkt tot aftasten. Slechts enkele 
partijen spreken zich daarover uit; er zijn nog geen pleitbezorgers voor toepassing ervan. De 
minister van Verkeer en Waterstaat heeft zijn twijfels geuit. Hij ziet technische problemen die 
volgens hem internationale studie vergen. De minister heeft daarbij nog het idee, dat het met 
de groei van het autopark zo’n vaart niet zal lopen. 
                                                 
163 Die presentatie leidt tot verwarring in de Tweede Kamer. Den Uyl vraagt of het stuk aan de Tweede Kamer 
kan worden aangeboden. TK zitting 1970-1971, 38e vergadering 23-12-1970: 2102. 
164 “ TP 2000. Op weg naar 2000, een toekomstprojectie van Verkeer en Waterstaat”, 1970. 
165 Bakhuizen, 1972: 97. De publicatie is ca. een half jaar vóór de Tweede Kamerverkiezingen naar buiten 
gebracht. 
166 TP 2000, blz. 18. 
167 Bakker en Bierman, 1971: 92. 
168 Ibid.: 104. 105. 
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   De auto heeft inmiddels in politieke zin een onaantastbare positie verworven. Zelfs een 
uitgesproken voorstander van openbaar vervoer als de PSP wil niet tornen aan “het recht” om 
een auto te bezitten. Het idee van “selectief autogebruik” is door de PvdA in stelling gebracht 
en lijkt het hoogst haalbare idee om het autogebruik te beïnvloeden. De autolobby die met de 
oprichting van de Stichting WEG een (nieuwe) impuls heeft gekregen, is in deze 
kabinetsperiode zeer actief. 
De ontwikkelingen in het parlementair discours zijn samengevat in het volgende overzicht. 
 
 

Samenvatting van de periode van het  kabinet-De Jong: 1967-1971 
Minister Bakker (ARP) 

 
Discoursmoment  Wat als probleem 

wordt genoemd 
Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

Verkiezingen 1967 
 
 

Kamerbreed: 
� in grote lijnen als 
in 1963 
 
 
 

  VVD: 
� systematisch 
hanteren 
prijsmechanisme 
bij parkeren 

Regeringsverklaring 
 
 
 

� treffen van voor-
zieningen voor  de 
toenemende 
behoefte aan 
vervoer 
 

   

Begrotingen 
1968, 1969, 
1970, 1971 
 
 
 
 
 

Kabinet: 169 
� stormachtige 
ontwikkeling 
verkeer en vervoer 
� verkeerscongestie 
in stedelijke 
gebieden 
� parkeren in de 
steden is een 
probleem (o.a. de  
niet gebruikte 
auto’s) 

Kabinet: 
� plannen maken 
voor de korte en de 
lange termijn 
� gemeenten 
moeten 
congestieprobleem 
oppakken 
� invoeren 
parkeerheffingen  
� onderzoek doen 
voor wetenschap-
pelijke basis van het 
beleid 
�  Wet motor-  
rijtuigenbelasting 
aanpassen 

Kabinet: 
� (1971) de grote 
vlucht van het 
wegverkeer zal een 
verzadigingspunt 
bereiken  
� vrije concurrentie 
van de 
vervoerstakken is 
uitgangspunt van 
beleid 
� prijsmechanisch 
rijden is een 
moeilijk technisch 
probleem dat ook 
internationaal nog 
veel studie vergt 
� congestie is al een 
kostenpost voor de 
automobilist 
 

Kabinet: 
� prijsmechanisme 
toepassen voor 
parkeren 
(afstemmen vraag 
en aanbod) 
� prijsmechanisme 
en vraag en 
aanbod vormen 
niet de enige 
maatstaf voor het 
verdelen van 
schaarse goederen 

Kamerbreed: 
� parkeerprobleem 
in de steden 
 
PvdA: 
� autogebruik voor 
woon-werkverkeer 

PvdA, D66, VVD: 
� kosten zichtbaar 
maken voor de 
weggebruiker 
� hanteren 
prijsmechanisme 
 

PvdA: 
� prijsmechanisme 
inzetten om 
concurrentiepositie 
van het ov te 
bevorderen 
� parkeerheffing 

Kamerbreed:         
� steun voor 
prijsmechanisme 
bij parkeren 
 
 
 

                                                 
169 “Kabinet” staat ook voor de standpunten en uitspraken van de minister van Verkeer en Waterstaat. 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

� er is geen 
structuurbeleid voor 
het ov 
 
KVP: 
� oude 
“verkeerspolitiek” 
met beperkte rol 
van de overheid en 
uitgaan van het 
vrije concurrentie-
spel tussen 
vervoerwijzen is 
achterhaald 
 
PSP: 
� toeneming 
autodichtheid kan 
niet doorgaan 
 
 
 
 

PvdA: 
� selectief 
autogebruik 
� geen mrb voor 
niet gebruikte auto’s 
� gelijke 
behandeling weg en 
rail 
 
KVP: 
� in toenemende 
mate moeten niet-
economische 
factoren een rol 
spelen bij de 
verdeling in verkeer 
en vervoer 
 
PSP: 
� gratis of zeer 
goedkoop ov 

werkt als 
congestieheffing 
 
VVD: 
� prijsmechanisme 
voor afstemmen 
vraag en aanbod  
 
D66: 
� onderzoek doen 
naar inzet 
prijsmechanisme 
voor toerekenen 
kosten van het 
gebruik van de weg 
 
CPN: 
� prijsmechanisme 
en vraag en aanbod 
vormen niet de 
enige maatstaf voor 
het verdelen van 
schaarse goederen 
 
PSP:  
� niet tornen aan 
het recht om een 
auto aan te schaffen 
-bevorderen andere 
mentaliteit t.a.v. de 
auto 
 
ARP: 
� er zijn niet-
rationele 
overwegingen in het 
gedragspatroon van 
de automobilist 

 
 
2.5  Het prijsmechanisme bereikt de beleidsagenda in een periode van politieke 
       polarisatie  
 
� De verkiezingen van 1971 
 
De Nederlandse politieke situatie aan het begin van de jaren ’70 is hectisch. Na de stabiele 
periode van het kabinet-De Jong volgen de jaren van ‘polarisatie’. 
   In 1971 gaan de oppositiepartijen (PvdA, D66 en PPR) de verkiezingen in met een 
gezamenlijk (regerings)program, waarin de keus is gemaakt voor bevordering van het 
openbaar vervoer boven het particulier vervoer, beperking van particulier autoverkeer in 
stadscentra en matiging van uitbreiding van het wegennet.170 Volgens het beleidsplan dat D66 
als verkiezingsprogramma heeft opgesteld, “zal een onbeperkt autogebruik in de stedelijke 

                                                 
170 PvdA, D66, PPR, “Hoofdlijnen van een Regeringsprogramma 1971-1975”, 1971: 8. 
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gebieden in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Een afremming van het autogebruik dient 
hier gekompenseerd te worden door een groter aanbod van openbaar vervoer van hoge 
kwaliteit.” Het programma van D66 vervolgt daarna met een tekst die aan duidelijkheid niets 
te wensen overlaat:  
 

“Mede om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren is daarbij een systeem van 
heffingen op het partikulier vervoer gewenst, waarbij meer dan in het huidige systeem een 
direkt verband wordt gelegd met de door het gebruik veroorzaakte kosten, de 
maatschappelijke kosten daarbij inbegrepen (milieuverontreiniging e.d.). Teneinde deze 
heffingen enigszins effektief te doen werken moet worden gestreefd naar een beperking van de 
mogelijke afwenteling van ‘autokosten’ op bedrijven.” 171 
 

Ook de confessionele partijen KVP, CHU en ARP komen met een gezamenlijk programma, 
waarin “een krachtige bevordering van het openbaar vervoer” wordt bepleit ter ontlasting van 
de wegen en de steden, alsmede een verbetering van de infrastructuur.172 De ARP vult daarop 
in het eigen verkiezingsprogramma aan, dat de overheid zoveel mogelijk “een nog versnelde 
aanleg van moderne wegen tot stand zal moeten brengen”.173 De KVP heeft in het eigen 
programma opgenomen, dat er onderzoek moet worden gedaan naar mogelijkheden tot 
spreiding van het verkeer over het etmaal.174  
   De VVD stelt in haar verkiezingsprogramma van 1971, dat de ontwikkeling van het 
wegennet afgestemd moet worden op de te verwachten verkeersomvang (én op de regionale 
ontwikkeling en omstandigheden). De VVD pleit óók voor investeren in openbaar vervoer (en 
spreekt zich zelfs uit voor “uiterste terughoudendheid ten aanzien van het opheffen van 
onrendabele lijnen”).  De VVD wil het openbaar vervoer snel en gerieflijk maken, zodat de 
burger dit vervoer kan gaan prefereren boven de eigen auto. “Met dwangmaatregelen bereikt 
men hier niets, wel met een goed alternatief”, aldus de VVD die hiermee een lijn neerzet die 
de partij consequent zal volhouden in de komende decennia: het geven van alternatieven, 
alvorens maatregelen te nemen tegen de automobilist. De VVD benoemt in zijn programma 
het hanteren van het prijsmechanisme, maar alleen voor een doelmatig parkeerbeleid.175 De 
andere partijen laten zich niet uit over heffingen of het prijsmechanisme ten aanzien van 
autogebruik.  
   Nieuwkomer DS’70 schenkt in zijn programma aandacht aan het verkeer, maar slechts 
summier. De partij spreekt zich wél duidelijk uit over het stimuleren van het openbaar 
vervoer. Samengevat laat de inhoud van de verkiezingsprogramma’s wel een zekere 
politisering van de vraagstukken rond het personenvervoer zien: politieke partijen komen met 
ideeën en maatregelen om problemen het hoofd te bieden. 
 
Op 28 april 1971 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. De uitslag is als 
volgt: 
 
PvdA 39  CHU 10  GPV 2 
KVP 35  DS’70   8  PSP 2 
VVD 16  CPN   6  NMP 2 
ARP 13  SGP   3  BP 1 
D66 11  PPR   2    
                                                 
171 D66, “Beleidsplan D66”, 1971: 33. 
172 KVP, CHU, ARP, “Gemeenschappelijk Urgentieprogram 1971-1975”, 1971: 5. 
173 ARP, “Program van actie 1971-1975”, 1971: 21. 
174 KVP, “Kernprogramma”, 1971: 10. 
175 VVD, “Liberalen op nieuwe wegen”, 1971: 41. NB:  Verkiezingsprogramma’s zijn inmiddels gegroeid tot 
enkele tientallen bladzijden. 
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De zetelverdeling laat een forse groei zien van D66. DS’70 komt de kamer binnen met 8 
zetels. De KVP is de verliezer met 7 zetels minder. 
   De verkiezingsuitslag van 1971 vormt de basis van twee kabinetten met premier Biesheuvel. 
Het eerste kabinet-Biesheuvel treedt aan op 6 juli 1971. Het is een coalitie van KVP, ARP, 
CHU, VVD en DS’70. Dr. W. Drees (DS’70) wordt minister van Verkeer en Waterstaat . 
   Op 21 juli 1972 treedt DS’70 uit de coalitie en het kabinet-Biesheuvel 2 regeert door. De 
opvolger van Drees is drs. B.J. Udink (CHU). Het kabinet wordt op 29 november 1972 
demissionair en wordt op 11 mei 1973 ontslag verleend. 
In het regeerakkoord van het kabinet-Biesheuvel 1 is een paragraaf over openbaar vervoer 
opgenomen die duidelijkheid geeft over het te voeren beleid. Het betreft twee punten; het 
eerste punt is “het instellen van een algemeen verkeersfonds ter financiering van aanleg en 
onderhoud van wegen en van steunmaatregelen voor het openbaar vervoer”. Dit fonds wordt 
“in belangrijke mate gevoed uit opcenten op de motorrijtuigenbelasting en de benzine-
accijns”. Het tweede punt is het “bevorderen van een selectief autogebruik door een systeem 
van heffingen voor parkeren, gedifferentieerd naar de kostbaarheid van de grond ”. 176 
 

Zitting 1971-1972: een belangrijk jaar 
 
� De begroting 1972: het prijsmechanisme krijgt een belangrijke rol in het discours 
 
De Memorie van Toelichting. Het aantreden van minister Drees leidt tot een nieuwe 
ontwikkeling in het beleid ten aanzien van de automobiliteit. Over zijn aantreden vertelt hij in 
zijn autobiografie het volgende:  
 

“Bij mijn entree op het departement van Verkeer en Waterstaat vertelden de directeur-generaal 
van Rijkswaterstaat en de hoofddirecteur Wegen mij over een bezoek aan de Verenigde 
Staten. Ze waren geschokt door de gevolgen van ongeremd autoverkeer aldaar. Ze waren het 
met het kabinet eens dat sturend parkeerbeleid vrijwel het enige instrument was om tot 
selectiever gebruik van dit volumineuze vervoermiddel te komen.(...) De studiedienst van het 
ministerie ontwierp bij het begin van deze kabinetsperiode over deze zaken een gedeelte van 
de Memorie van Toelichting op de begroting 1972. Daarin werden ook mogelijkheden 
behandeld om te komen tot selectiever gebruik van de auto. Het idee om autobezit of –gebruik 
afhankelijk te maken van een vergunningenstelsel van de overheid werd verworpen.” 177 
 

Drees jr. is een warm pleitbezorger voor het prijsmechanisme en het profijtbeginsel. Het 
gebruik van schaarse goederen moet volgens Drees in rekening worden gebracht bij de 
gebruiker, met een prijs dan wel met een heffing. Maar hij trekt deze lijn nog niet consequent 
door naar de auto. Anno 1972 zijn alleen de verhogingen van de motorrijtuigenbelasting en 
van de benzineaccijns concrete uitwerkingen van dit beginsel.  
 
Box 2.3a  Een bestuurskundige beschouwing over de prijs van automobiliteit 
In een bestuurskundige beschouwing wordt opgemerkt:  
“De benzineaccijns betekent een directe heffing: ‘wie meer rijdt, betaalt meer’. Misschien zal een 
verhoging remmend werken op de automobilist en een selectief gebruik stimuleren. Aldus hoopt 
Minister Drees de komende jaren een harmonisatie te bereiken, waarbij een soepele afwikkeling van 
het verkeer tot stand kan worden gebracht.” 
   Interessant is de slotpassage van de schets van het politieke debat anno 1972, waarin de schrijvers 
opmerken: “Het is niet zeker, of parkeer- en tolgelden en verhoging van de benzineaccijns inderdaad 
                                                 
176 Zoals opgenomen in het Eindrapport van informateur Steenkamp d.d. 18 mei 1971 (TK zitting 1970-1971, nr. 
11357: 5. 
177 Drees, 2000: 189. 
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zullen leiden tot selectief autogebruik. Het is immers heel goed denkbaar, dat de mensen onder geen 
beding afstand willen doen van vervoer per eigen auto. De auto kan hun wel eens zó dierbaar zijn, dat 
hij côute que côute stand houdt in onze samenleving, en daarmee in ons economisch stelsel. In dat 
geval zullen de hogere autokosten doorberekend worden in de economische kringloop. De hierboven 
genoemde maatregelen stimuleren dan niet een selectief autogebruik, doch de inflatie! ”178 
 
De MvT bij de begroting 1972 start met een zin, die een kentering markeert in de tijdgeest: 
“Nederland is, evenals vele andere hoogontwikkelde en welvarende landen op weg in 
bepaalde opzichten een arm land te worden”. Gedoeld wordt op de aantasting van het milieu 
en het leefklimaat. De zorg over ongewenste gevolgen van de toename van autobezit en 
autogebruik wordt in scherpe bewoordingen uitgesproken: 

 
“Een voortdurend te grote verplaatsingsdrang, te omschrijven als de toestand waarbij veel 
mensen met hun eigen auto’s, op dezelfde tijden, langs dezelfde routes naar dezelfde 
bestemmingen willen gaan, kan op den duur leiden tot zodanige immobiliteit en tevens tot 
zodanige aantasting van steden en natuurgebieden dat maatregelen onafwendbaar zijn. (...) Het 
besef groeit dat de plaats van de auto in onze maatschappij aan een herwaardering moet 
worden onderworpen. Voor de individuele autobezitter heeft de auto uiteraard vele positieve 
aspecten. De negatieve aspecten van het gebruik van een auto worden voor anderen dan de 
gebruikers echter steeds meer voelbaar naarmate het aantal auto’s in een bepaald gebied groter 
wordt.” 179 

 
De minister spreekt van “materiële en immateriële schade” die de auto veroorzaakt in de 
huidige situatie van het autobezit en -gebruik en duidt de auto aan als “our beloved enemy”.  
   De prognose is dat er in 1990 6 mln. auto’s180 in Nederland rondrijden. Bij een ongewijzigd 
gebruik van de auto is de daarvoor benodigde infrastructuur niet meer verantwoord te 
verwezenlijken, aldus de minister.181 De oplossing voor dit vraagstuk is voor Drees het 
prijsmechanisme: “Voor een oplossing zal het uitgangspunt moeten zijn dat het gebruik van 
het schaarse goed, in dit geval de ruimte, waar mogelijk via toepassing van het 
prijsmechanisme wordt afgestemd op de beperkte beschikbaarheid daarvan.”  
   Opvallend is, dat de minister “een stringente maatregel als bijvoorbeeld het instellen van 
een systeem van vergunningen voor de aankoop van een auto” benoemt en vervolgens 
afwijst.182 Het andere uiterste, niets doen, is ook geen optie. De lijn die blijkens de MvT 
wordt gekozen is “regulering van het autogebruik door de selectieve keuze van de 
autogebruiker te bevorderen”. Eén van de maatregelen daartoe is het zwaarder belasten van 
de auto. Dergelijke heffingen zijn mede te verdedigen door de ongewenste externe effecten 
van de auto, aldus Drees. 
   In Europees verband wordt “het vraagstuk van de heffingen voor het gebruik van de wegen 
in stedelijke gebieden diepgaand bestudeerd. Het in rekening brengen van kostenvergoedende 
prijzen aan automobilisten kan op korte termijn op verschillende punten enige verademing in 
de verkeerscongestie brengen.”183 Als voorbeeld van zo’n prijs wordt de parkeerheffing 
genoemd. De minister concludeert, dat een beleid moet worden gevoerd dat gericht is op het 
behoud van de leefbaarheid in Nederland. Hij vindt het niet verantwoord om “de huidige 
groei van het particuliere gemotoriseerde vervoer onbelemmerd te laten voortgaan”. Selectief 

                                                 
178 Bakhuizen et. al, 1972: 38, 39. 
179 TK zitting 1971-1972, 11500 XII, nr.2: 2. 
180 Dit blijkt een kleine miljoen te hoog. In 1990 staat de teller op 5.196.000 personenauto’s. (Bron: BOVAG-
RAI, Mobiliteit in cijfers, 2010/2011). 
181 TK zitting 1971-1972, 11500 XII, nr.2: 2 e.v. 
182 Ibid.: 3. 
183 Ibid.  
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autogebruik en bevordering van goed openbaar vervoer moeten voor de oplossing zorgen.184 
   Opvallend is de (her)introductie van het idee van een algemeen verkeersfonds (dat in het 
regeerakkoord is opgenomen). Het is een instrument om te komen tot integratie van het 
wegenbeleid en het openbaar vervoer. 
 
Het debat in de Tweede Kamer. De MvT biedt stof voor een stevig debat. De Kamer, die al 
jaren wacht op het rapport van het NEI, is zeer kritisch over het beleid van de nieuwe 
minister. PvdA-woordvoerder Van Thijn staat achter de filosofie van Drees. Opnieuw stelt hij 
de vraag naar het plan voor het openbaar vervoer, dit mede in relatie tot het TP 2000. Daarin 
wordt als voorwaarde voor een selectief autogebruik het realiseren van een volwaardig 
alternatief genoemd.185 Voor de zoveelste maal komt ook de vraag aan de orde naar de 
publicatie van de rapportage van het NEI. De cruciale vraag van Van Thijn is, “hoe de 
minister denkt het selectief autogebruik te kunnen bevorderen door de lastenverzwaring 
vooral te zoeken in het bezit in plaats van het gebruik”. Hij voegt daaraan toe: “Wij zullen ons 
verzetten tegen de opcenten omdat wij niet de kleine bezitter maar de grote gebruiker willen 
belasten. En ook een bromfietsbelasting is onaanvaardbaar, omdat 70 pct. van de 
bromfietsers behoort tot de laagste welstandsklasse.”186  
   VVD-woordvoerder Smit-Kroes deelt niet de mening van de minister, dat de plaats van de 
auto aan een herwaardering toe is: “Immers, het beschikbaarheidsnut ten aanzien van tijd en 
voor elke rit van de auto is een gegeven.”187 Het gebruik van infrastructuur is voor haar “een 
schoolvoorbeeld van een schaars goed, waar via het marktmechanisme naar een evenwicht 
tussen vraag en aanbod gestreefd moet worden”.188 Zij verwijst hierbij naar het rapport Ruim 
baan van de Telderstichting. Zij stelt de vraag – in reactie op de heffingen zoals genoemd in 
de MvT –  “of een differentieel kostensysteem niet sneller en optimaler zal kunnen werken”. 
   De woordvoerder van de KVP, Cornelissen, betuigt instemming met de analyse van de 
problematiek in de MvT en onderschrijft de noodzaak van een geïntegreerd verkeers- en 
vervoersbeleid. Dat is een én-én-beleid, waarin naast het openbaar vervoer ook het particulier 
autovervoer een belangrijke rol zal moeten spelen. Cornelissen kiest ook voor een selectief 
autogebruik.189 De lastenverzwaring voor de auto – zoals bedoeld in de MvT – ligt de KVP 
echter zwaar op de maag.  
   Ook de woordvoerder van D66 is het eens met de visie van de minister.190 D66 wil de groei 
van de rijkswegen afremmen. Met “enige wanhoop” heeft de D66-fractie kennis genomen van 
de mededeling, dat het NEI-rapport in de eerste helft van 1972 zal verschijnen. 
   ARP-woordvoerder Schakel neem het (weer) op voor de auto: 
 

“de particuliere auto komt tegemoet aan diep gevoelde behoeften in elke ontwikkelde natie – 
zelfs in elke half ontwikkelde natie –, zeker bij de jongeren, de toekomstige generaties. De 
particuliere  auto vervult behoeften, die het openbaar vervoer niet kan vervullen. (...) Er wordt 
gemakkelijk badinerend gezegd, dat de auto een heilige koe is, maar hij is ook een janplezier 
op gezinsformaat; hij is ook een geduldige pakezel, hij is ook een ren- en werkpaard.” 191  

 

                                                 
184 Deze ene zin geeft een beleidsstrategie aan die decennialang zal worden volgehouden. 
185 TK zitting  1971-1972, 15e verg. 2 november 1971: 723. 
186 Ibid.: 724. 
187 Ibid.: 730. 
188 Ibid. 
189 Ibid.: 742 Een citaat uit zijn betoog: “Het is duidelijk, dat onze onstuimige vriend de auto geleerd zal moeten 
worden zich aan te passen aan de zich wijzigende omstandigheden en dat hem hiervoor de nodige beperkingen 
zullen moeten worden opgelegd, met andere woorden: een selectief autogebruik is geboden.” 
190 Ibid.: 744. 
191 Ibid.: 749 e.v. 
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Schakel is daarbij uitermate kritisch over het idee van het algemeen verkeersfonds, waardoor 
de nieuwbouw van rijkswegen afhankelijk wordt gemaakt van de tekorten van het openbaar 
vervoer. 
   CPN-woordvoerder Kremer spreekt zich – net als de ARP – uit vóór de auto: “Wij wijzen 
iedere aanval op de eigen auto af, omdat het een vervoermiddel is geworden, waaraan grote 
behoefte bestaat (...). Vele arbeiders moeten vaak zeer mobiel zijn.” Zijn kritiek op het 
voorgenomen beleid van Drees is, dat het “de minst draagkrachtigen” treft: “Met hangen en 
wurgen, met overwerk, door gezinsarbeid en doordat de vrouw vaak uit huis ging werken is 
veelal een tweedehands of derde handswagentje bij elkaar gespaard.” Kremer concludeert, 
dat men nu niet tegen de auto tekeer moet gaan, maar “tegen diegenen, die in het verleden 
hebben verzuimd een goed en veilig wegennet aan te leggen en vooral tegen diegenen, die 
ondanks alle prognoses niets, maar dan ook niets hebben gedaan om het stedelijk patroon 
tijdig aan te passen en in feite alles nalieten om het openbaar vervoer op een redelijk peil te 
brengen”.192 
   Minister Drees stelt in zijn beantwoording van de inbreng van de Kamer: “Er is een grote 
verandering opgetreden in het denken over economische en transportproblemen. (...) Die 
verandering in het denken blijkt uit het optreden van allerlei actiegroepen.”193 Hij doelt 
hierbij op de milieuproblematiek. Drees licht toe, dat vanwege de toenemende congestie in de 
steden en de beperkte ruimte daarbuiten, de regering is gekomen tot een “herwaardering”.194  
Hij constateert een belangrijke mate van overeenstemming hierover in de Kamer en geeft 
uitleg over het beleid om selectief autogebruik te bevorderen: “motorrijtuigenbelasting is niet 
gedefinieerd naar de kostbaarheid van de in beslag genomen ruimte. Parkeerheffingen zijn 
wat dat betreft veel selectiever: te zijner tijd wellicht diverse vormen van congestieheffingen 
van roadpricing enz.” 195 
In het debat met de Kamer geeft Drees aan, “dat het in allerlei opzichten bijzonder praktisch 
is, dat er een heffing is op het bezit van auto’s naast heffingen op het gebruik en naast 
heffingen op het parkeren”. De combinatie van heffingen op bezit en gebruik vergelijkt hij 
met de kosten van een telefoonabonnement en de gesprekskosten: “De weinigsprekers dienen 
toch mee te betalen, omdat zij potentieel voortdurend een beroep kunnen doen op de 
telefooncentrales, ook op speciale piekuren”, aldus Drees, waar hij aan toevoegt: ”Op de 
overheid rust de plicht ook rekening te houden met deze weiniggebruiker. Daarnaast is er de 
relatie met de veelrijder. Daarom is de benzine-accijns een goede maatregel.” 196 
 
Er ontstaat een boeiend debat tussen PvdA-woordvoerder Van Thijn en Drees over de relatie 
tussen de mrb en (het streven naar) selectief autogebruik. Van Thijn:  
 

“De gedachte van selectief autogebruik is dat, ongeacht de toeneming van het autobezit, het 
gebruik selectief wordt. Als de motorrijtuigenbelasting daarop als instrument geen invloed 
heeft, dan is dat per definitie (...) een verkeerd instrument. Sterker nog, deskundigen hebben 
aangetoond, dat de motorrijtuigenbelasting, die het bezit zwaarder belast, een a-selectief 
gebruik in de hand zou werken.” 197 

     
Waarop Drees repliceert:  
 

                                                 
192 Ibid.: 752. 
193 Ibid.: 783 e.v. Een drietal voorbeelden van dergelijke actiegroepen: “Stop de kindermoord”, “Nederlandse 
Vereniging  Bescherming Voetgangers” en de “Werkgroep Amelisweerd”. 
194 Deze mededeling betreft in feite een belangrijke paradigmawisseling. 
195 Ibid.: 784. 
196 Ibid.: 784. Men kan zich de vraag stellen, waarom deze redenering in de 21e eeuw niet meer gebruikt wordt. 
197 Ibid.: 785. 
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“Hoe het ook zij, ik kies zowel selectief zijn in de zin van: Wanneer iemand een auto heeft, 
laat hij hem dan selectief gebruiken, als in die zin, dat een bepaald gezin in bepaalde 
omstandigheden wat meer bewust kiest en zich afvraagt, of het nu werkelijk praktisch is een 
auto of een tweede auto aan te schaffen of een duurdere auto te nemen.”198  

 
Drees staat dus ook een selectieve keus voor bij de aanschaf van de auto, zo concludeert Van 
Thijn, hetgeen door Drees wordt beaamd. (Later in het debat spreekt hij nog over de 
remmende werking van de mrb op het aantal auto’s.199) Van Thijn destilleert uit de woorden 
van de minister, “dat anders dan wij eerst dachten niet de grote gebruiker maar de kleine 
bezitter het doelwit is van de minister”.200 
   Drees beargumenteert het voorstel voor het algemene verkeersfonds met de “principiële 
gelijkstelling van de aanleg van infrastructuur voor openbaar vervoer met de aanleg van 
autowegen, omdat beide uit dat fonds kunnen worden bekostigd”.201 Opvallend is, dat 
ondanks de jaarlijkse vraag naar een plan voor het openbaar vervoer Van Thijn – ook nu – 
steeds bot vangt.202  
   De VVD heeft twijfels over het beleid van Drees. Woordvoerder Smit-Kroes spreekt het 
streven naar vermindering van mobiliteit “pertinent tegen”. “Er zal zelfs een grotere behoefte 
aan mobiliteit ontstaan”, is haar mening.203 CHU-woordvoerder Tolman stelt zich positief op 
ten aanzien van bevordering van het openbaar vervoer, maar “dat mag niet gebeuren door 
middel van het onaantrekkelijk en duur maken van het particuliere vervoer”.204 In de staart 
van het debat krijgt de opstelling van de VVD een nieuwe formulering als Smit-Kroes 
betoogt: “Ik stel, dat in de spits veel personen worden vervoerd die eigenlijk niet in de spits 
thuishoren. Met onder andere een andere tariefstructuur kan men dat aanpakken (…).”205 
Vele jaren later zal Drees in zijn biografie nog uitgebreid terugblikken op zijn beleid ten 
aanzien van de auto.206 
 
Het debat in de Eerste Kamer. Ook de EK heeft aandacht voor het bevorderen van selectief 
autogebruik. De woordvoerder van de CHU – De Geer van Oudegein – is tégen 
belastingmaatregelen die zijn gericht op beperking van autobezit en autogebruik.207 ARP-
woordvoerder Elffrich ziet meer heil in het ontwikkelen van “de schone auto” dan in het 
streven naar selectief autogebruik.208 Ook voor D66 woordvoerder Martini is de schone motor 
een punt. Een “vervuilingsaccijns” zou autofabrikanten kunnen stimuleren schone motoren te 
produceren.209   
   In de verdediging van zijn beleid in de EK verwijst Drees naar het rapport van de Club van 
Rome. Auto’s zijn voor hem “ruimtevretende voertuigen”.210 Parkeerbeleid is voor Drees een 
sleutel tot het reguleren van de stroom auto’s naar de stad.211 
 
 
                                                 
198 Ibid. 
199 Ibid.: 848. 
200 Ibid.: 830. 
201 Ibid.: 786. 
202 Ibid.: 831. 
203 Ibid.: 835. 
204 Ibid.: 837. 
205 Ibid.: 840. 
206 Willem Drees, “Gespiegeld in de tijd. Nagelaten biografie”, 2000. 
207 EK zitting 1971-1972, 13e verg. 15 februari 1972: 367. 
208 Ibid.: 369. 
209 Ibid.: 371. 
210 Ibid.: 384. 
211 Ibid.: 385. 
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� Het rapport van de Commissie Bevordering Openbaar Vervoer Westen des Lands 
Op 29 februari 1972 verschijnt dan het langverwachte rapport van de commissie, die in 1964 
als onderzoeksopdracht heeft gekregen: het onderzoeken van de mogelijkheden om het 
openbaar vervoer in de Randstad te bevorderen. Tijdens de uitvoering van de opdracht heeft 
afstemming plaatsgevonden met het onderzoek van het NEI, om doublures te voorkomen (zie 
voor het NEI-onderzoek de volgende paragraaf).  
   Een van de belangrijke bevindingen van het onderzoek betreft de “emotionele binding” die 
verkeersdeelnemers hebben met hun vervoermiddel. Daarmee bedoelt de commissie “dat een 
bezitter van een vervoermiddel zoveel mogelijk de voorkeur geeft aan het gebruik van dat 
vervoermiddel”. Autobezitters zullen dus voor praktisch alle verplaatsingen de auto willen 
gebruiken, zo stelt de commissie vast. Voorts wordt geconstateerd, dat beperking van het 
autoverkeer in de regel niet zal leiden tot een bevordering van het openbaar vervoer, als dat 
openbaar vervoer niet tegelijkertijd wordt verbeterd.212 Deze conclusies staan op gespannen 
voet met het idee van selectief autogebruik, zoals dat in de Tweede Kamer meerdere malen 
aan de orde is geweest. Men stapt niet zo makkelijk van de auto (terug) naar het openbaar 
vervoer, zo blijkt. Met de opgedane kennis komt de commissie tot verstrekkende 
aanbevelingen, waarbij het prijsmechanisme een hoofdrol inneemt. Een citaat:  

   
“Daar waar – binnen het raam van de vrije keuze – ook met kwalitatief hoogwaardig openbaar 
vervoer geen sociaal-economisch evenwicht in vraag en aanbod van verkeers- en 
vervoervoorzieningen kan worden bewerkstelligd of gehandhaafd, zullen de bevoegde 
overheden verderstrekkende maatregelen ter bereiking van het gestelde doel moeten 
toepassen.” 213 

 
Vervolgens noemt de commissie een aantal verkeersregulerende beleidsinstrumenten, 
waarvan als eerste een drietal “prijsmechanische maatregelen”. Dat zijn: parkeerheffingen 
voor het particulier vervoer, congestieheffingen op het rijdend verkeer en de tarieven van het 
openbaar vervoer. De commissie benadrukt hierbij, dat het toepassen van deze instrumenten 
geen ander belang mag dienen dan het na te streven “evenwicht in vraag en aanbod van de 
vervoer- en verkeersvoorzieningen”. Opvallend is, dat de commissie het instrument van het 
prijsmechanisme relativeert als zij opmerkt, dat uit de gegevens van het onderzoek 
aanwijzingen naar voren zijn gekomen “dat de autobezitter bij zijn keuze van de vervoerwijze 
zich slechts in geringe mate zal laten leiden door de kosten van een verplaatsing”. Zij 
verwacht dan ook weinig invloed van een verhoging van de kosten van autorijden, “zoals 
autogebruiksbelastingen en congestieheffingen, waarbij de autobestuurder b.v. via een 
electronisch metersysteem wordt aangeslagen voor de congestiekosten welke door hem op een 
bepaald traject worden veroorzaakt”. Ondanks deze relativering vindt de commissie dat de 
autogebruiker in beginsel moet worden belast “met alle sociaal-economische kosten welke het 
gebruik van zijn auto voor een bepaalde verplaatsing mee brengt, waarbij ook aan 
congestieheffing valt te denken”.214 
   In haar slotbeschouwing onderstreept de commissie het belang van een visie op de lange 
termijn voor het verkeer en vervoer. Automobiliteit is een onmisbaar onderdeel van de 
maatschappij geworden, maar vormt ook een zware belasting voor de leefomgeving. De 
commissie voorziet een “fundamentele verandering” van de functie van het openbaar vervoer 
als gevolg van het toenemende autobezit en -gebruik, een verandering die aan het eind van de 
20e eeuw voltooid zal kunnen zijn:  

                                                 
212 Commissie Bevordering Openbaar Vervoer Westen des Lands, Rapport, 1972: 23 e.v.. Het rapport gaat nader 
in op de achtergronden van de voorkeur voor de auto (blz. 81). 
213 Ibid.: 31. 
214 Ibid. p. 113. 
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“Van een noodzakelijke voorziening ten behoeve van allen zal het dan geworden zijn tot een 
mogelijke dan wel noodzakelijke voorziening voor degenen die niet een auto ter beschikking 
hebben, alsmede een alternatieve voorziening voor degenen die wel over een auto beschikken 
en al dan niet naar eigen goeddunken van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken.” 215 

  
� Het Hoofdrapport van de Integrale Verkeers- en Vervoerstudie van het Nederlands 
Economisch Instituut (NEI) 
Op 30 juni 1972 verschijnt het lang verwachte eindrapport van het NEI. (Het instituut heeft 
zijn onderzoeksopdracht ontvangen in 1967.) De integrale verkeers- en vervoerstudie is van 
groot belang voor de ontwikkeling van het politiek discours. Het doel van de studie is het 
ramen van het totale toekomstige vervoervolume, de daaruit af te leiden behoefte aan 
interlokale wegen en spoorlijnen en de raming van de daarvoor benodigde investeringen. In 
overleg met de opdrachtgever - het ministerie van Verkeer en Waterstaat - is één van de 
“principiële uitgangspunten” van de studie als volgt geformuleerd: “beïnvloeding, voor zover 
noodzakelijk, van het gebruik van een bepaalde vervoertechniek zal zoveel als mogelijk 
uitvoerbaar is, dienen te geschieden via het prijsmechanisme. Hierdoor wordt het individu 
resp. de verlader een zo groot mogelijke keuzevrijheid gelaten.” 216 
   Het NEI-rapport geeft als prognose van het aantal personenauto’s in 2000  7,5 miljoen (en 
dat is ca. 1 miljoen boven het werkelijke aantal in 2000). Het slot van de studie is gewijd aan 
het prijsmechanisme en de automobilist. De onderzoekers voorzien een lager tempo voor de 
aanleg van noodzakelijke infrastructuur dan nodig is in de komende twee decennia, met als 
gevolg congestie. Men bepleit een zo efficiënt mogelijke benutting van het wegennet én een 
“rationeel gebruik” van de auto. Dat kan volgens de onderzoekers worden bevorderd door de 
verkeersdeelnemer te confronteren met de door hem veroorzaakte maatschappelijke kosten, 
door het toepassen van een “naar tijd, plaats en wijze van vervoer gedifferentieerd 
prijssysteem”.  
   Daarbij krijgt de congestie in ‘het Westen des Lands’ en tijdens de spits bijzondere 
aandacht. Congestiekosten kunnen met behulp van een congestieheffing in rekening worden 
gebracht. Voor de wijze van inning heeft men het volgende voorstel: “Deze heffingen kunnen 
worden gerealiseerd door bijvoorbeeld het gebruik van elektronische apparatuur in de auto 
(elektronische meter) en/of elektronische apparatuur in de weg.” Interessant is de passage die 
hier op volgt: “Daar de introductie van dit soort apparatuur geruime tijd in beslag zal nemen, 
mede ten gevolge van te verwachten psychologische weerstanden tegen zulk een project, zou 
op korte termijn kunnen worden gestart met een vignettensysteem.”  
   De conclusie die hieruit kan worden getrokken is, dat het NEI  al in 1972 een definitie van 
het congestievraagstuk mèt bijbehorende oplossing wordt gepresenteerd die in essentie 
identiek is aan de maatregelen die het kabinet-Balkenende 4 zou hebben willen doorvoeren. 
Het hoofdrapport van het NEI-onderzoek zal vanaf maart 1973 onderdeel gaan uitmaken van 
het politiek discours. 
 
Box 2.3b  De kritische beschouwingen van Hupkes 
Drs. G. Hupkes is een van de ‘vroege’ deskundigen op het gebied van de problematiek van de 
automobiliteit is. In opdracht van de Vereniging Milieu Defensie vervaardigt hij het rapport De auto 
nog eens nagerekend.217 Het bevat “een analyse van de kosten van duurder autobezit en –gebruik en de 
mogelijke gevolgen daarvan voor de omvang van het autopark en enkele andere daarmee verbonden 

                                                 
215 Ibid. p. 102. 
216 Nederlands Economisch Instituut, “Integrale verkeers- en vervoerstudie, Hoofdrapport”, 1972: 3 
217 Hupkes, 1972. Het rapport is ook verschenen als ‘eigen rapport’ onder de titel “Futurologische scenario’s 
rond autobezit en –gebruik”, dat kort na het Hoofdrapport van het NEI wordt gepubliceerd. 
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verschijnselen in het jaar 2000”.218 Het rapport van Hupkes is doordrenkt van de (sombere) 
beschouwingen van de Club van Rome en is kritisch over de twee bovengenoemde rapporten die in 
opdracht van het ministerie zijn opgesteld. Deze rapporten hebben voor Hupkes als kenmerk, dat ze 
extrapoleren vanuit het heden bij ongewijzigd overheidsbeleid en ongewijzigde kosten van autobezit 
en -gebruik.219 Hij stelt over het NEI-onderzoek: “Toen dat onderzoek vijf jaar geleden aanving, lag de 
problematiek nog anders; het vooruitzicht van vrijwel volledige motorisering werd vrijwel algemeen 
als aangenaam ervaren en het scheppen van een dichtmazig autosnelwegnet leek daarvan een logisch 
uitvloeisel (...). Als enige grens voor de groei werd de financieringsruimte onderkend.”  
   Hupkes citeert uit een onderzoek van de Nederlandse Stichting voor de Statistiek onder 3000 
Nederlanders, waarvan driekwart gelooft dat in 1980 ieder gezin een auto zal bezitten, maar meer dan 
de helft van de geënquêteerden dat onwenselijk acht.220  Hij voorziet vanwege een verschuiving in het 
waardenpatroon rond de auto de ontwikkeling van schonere, veilige en geruisarme auto’s die ook 
beduidend duurder zullen zijn.  
   Hupkes schat in, dat door de te verwachten kostenverhoging van het autorijden het aantal auto’s per 
1000 inwoners zal stijgen van 230 in 1972 naar 300 in het jaar 2000 (in plaats van de “officieel 
aanvaarde prognose van 420  auto’s per 1000 personen”).221 Hij trekt uit zijn analyse de conclusie, dat 
het Rijkswegennet niet de geplande lengte van 5300 km hoeft te omvatten, maar dat kan worden 
volstaan met ca. de helft, namelijk 2600 km. 
 

Zitting 1972-1973 
 
� De begroting 1973 
 
De Memorie van Toelichting. Opvallend afwezig in de MvT is het rapport van het 
onderzoek van het NEI (dat is gedateerd 30 juni 1972). Blijkbaar moet het nog ‘landen’ in het 
beleid. De ontwikkeling in het beleid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is af te 
lezen aan de uitgebreide paragraaf over “milieutaken”. Deze komt als eerste aan bod in de 
MvT.222  In het kader van het milieu komen de congestieverschijnselen in het verkeer aan de 
orde. Als oplossing “moet veel aandacht worden besteed aan een zodanige situering van 
woon-, werk-  en recreatiegebieden ten opzichte van elkaar (….) dat het aantal verplaatsingen 
wordt gereduceerd”. Ruimtelijke ordening krijgt dus – zoals gebruikelijk – een 
vooraanstaande rol in het oplossen van de gevolgen van massaal autobezit- en gebruik. Het 
beleid is nog steeds, dat “het woon-werkverkeer en het massale recreatieverkeer vooral in de 
congestiegebieden in belangrijker mate dan thans worden afgewikkeld door middel van 
verbeterd openbaar vervoer”.223 
 
Het debat in de Tweede Kamer. Het debat in de TK richt zich steeds meer op de – 
toenemende – negatieve gevolgen van het intensieve autoverkeer. PPR-woordvoerder Van 
Hulten spreekt over het grote aantal slachtoffers als gevolg van “wegterreur”: “in feite 
bedrijven wij allen gezamenlijk toch moord, omdat ons wegverkeerssysteem dag na dag 
bewijst dat het zonder doden en gewonden niet kan bestaan”.224  
   Voor D66-woordvoerder Gruijters is het vooral het “vraagstuk betreffende de besteding van 
onze nationale ruimte”: “Wij leven in ons land met ruim 13 mln. Nederlanders en met ruim 
                                                 
218 Ibid.: 5. 
219 Ibid.: 8. 
220 Ibid.: 9. 
221 Ibid.: 37. 
222 TK zitting 1972-1973, 12.000 XII, nr.2: 2. 
223 Enkele jaren eerder houdt PvdA-woordvoerder Van Thijn nog een pleidooi om voor de autobezitter juist in 
het weekend het autogebruik mogelijk te maken. Zie het zittingsjaar 1966-1967, bij de parlementaire 
behandeling van de Tweede nota inzake de ruimtelijke ordening. 
224 TK zitting 1972-1973, 20e verg. 28 februari 1973: 832. 
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3,5 mln. automobielen. Deze twee categorieën zijn onze belangrijkste ‘inwoners’ ”, aldus 
Gruijters.225 In een dialoog met VVD-woordvoerder De Beer wordt Gruijters uitgedaagd 
helderheid te geven over “de filosofie die de laatste tijd in de kamer wordt ontwikkeld, met 
name van de zijde van zijn partij, dat men niet het hebben van de auto moet belasten, maar 
het gebruik ervan”, want Gruijters blijkt er een andere zienswijze op na te houden. Gruijters 
wijst op het ruimtebeslag door de auto en stelt:  
 
 “Dat betekent, dat zeker in ons land het bestaan van de auto zelf in hoge mate zal moeten 

worden belast. Ik meen overigens ook, dat het gebruik van de auto meer zal moeten worden 
belast aangezien het mijn filosofie is, dat de auto in de Nederlandse samenleving, zowel er 
zijnde als gebruikt wordende, een instrument is dat wij subsidiëren.” 226 

 
KVP-woordvoerder Cornelissen bepleit het spoedig tot stand komen van “een geïntegreerd 
verkeers- en vervoersbeleid”, waarbij het in te stellen “algemeen verkeersfonds” een 
belangrijk instrument is. Hij betreurt de vertraging die daarbij is opgetreden. De 
verkeersonveiligheid is voor Cornelissen hét thema in zijn beschouwing over de begroting. 
Vanwege de dramatische stijging van doden en gewonden presenteert hij een 10-puntenplan, 
als “ruggengraat (...) van het door ons bepleite nationale verkeersveiligheidsplan”.227  
   DS’70 woordvoerder De Brauw besteedt ook aandacht aan het ruimtebeslag door de auto. 
Zijn stelling is: “Een passief volgend beleid is (...) ongewenst. Wij moeten niet de samenleving  
aanpassen aan het verkeer, wij moeten het verkeer aanpassen aan de samenleving.”228 De 
ingrediënten voor dat beleid zijn: verminderen van de verplaatsingsbehoefte, menging van de 
functies wonen, werken, winkelen, recreëren, modern openbaar vervoer en bevorderen 
selectief autogebruik met name door parkeerbeleid. Opvallend is dat De Brauw daarbij ook 
aangeeft welk beleid zijn partij niét wil: geen “excessief zware belastingen op autobezit” en 
geen subsidie voor parkeren. De Brauw dient een motie in tegen de voorstellen tot verhoging 
van (de opcenten op) de mrb, omdat “deze belastingen het bezit treffen en zich dus niet zozeer 
richten op de bevordering van selectief autogebruik”.229 De motie wordt verworpen.  
   CPN-woordvoerder Dragstra spreekt een onaanvaardbaar uit tegen “de heilloze weg van het 
steeds zwaarder belasten van het autobezit en het autorijden”. “Hoe vaak komt de man die 
een autootje wil kopen de belastinggaarder niet tegen?”, zo vraagt hij zich af.230         
   In zijn beantwoording van de inbreng van de Kamer noemt minister Udink 12 hoofdpunten 
“voor een geïntegreerd verkeer- en vervoerbeleid”. Punt 5 van deze lijst luidt: “Geleidelijke 
invoering van een gedifferentieerd stelsel van heffingen voor het weggebruik van stilstaande 
voertuigen. Nader onderzoek naar de mogelijkheden van een gedifferentieerd stelsel van 
heffingen voor het weggebruik door rijdende voertuigen.”231 Het is een volgende, 
behoedzame stap van de minister van verkeer en Waterstaat om vanuit het kabinet het 
‘betalen voor het autogebruik’ aan de orde te stellen. 
   PvdA-woordvoerder Van Thijn is van mening dat “het tarievenbeleid in de afgelopen jaren 
toch wel heeft bijgedragen tot substitutie van openbaar vervoer naar de auto en dus een 
zekere afbraak van het openbaar vervoer voor zijn rekening heeft genomen”.232 Hij mist – 
voor het zoveelste jaar op rij – de aankondiging van een rijksrailplan. De minister stelt in 

                                                 
225 Ibid.: 836. Gruijters oppert het idee om een waarborgsom te koppelen aan het kentekenbewijs voor het 
betalen van parkeerboetes. 
226 Ibid.: 954, 955. 
227 Ibid.: 844. 
228 Ibid.: 848. 
229 Ibid.: 849, 850. 
230 Ibid.: 850. 
231 TK zitting 1972-1973, 22e verg. 6 maart 1973: 924. 
232 Ibid.: 946. 
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reactie hierop dat “ het tarievenbeleid moet worden geïnspireerd op de substitutie van de auto 
door het openbaar vervoer”.233 Hij is het “in zekere zin met de geachte afgevaardigde eens 
(...) dat wij in het kader van de Derde nota inzake de ruimtelijke ordening een 
structuurschema voor het verkeer en vervoer opstellen, dat niet alleen een lange termijnvisie 
voor rijkswegen en andere wegen geeft, maar ook voor het railvervoer en de 
railinfrastructuur.”  
 
 
2.6  Nabeschouwing over het discours tijdens het kabinet-Biesheuvel 1 en 2 
 
De korte periode van de kabinet-Biesheuvel 1 en 2 markeert de overgang naar een periode van 
‘politisering’ van vele onderwerpen, waaronder de automobiliteit. In retrospectief kan het 
zittingsjaar 1971-1972 worden gezien als een jaar waarin een scheiding der geesten ten 
aanzien van de auto goed zichtbaar wordt, zowel in het maatschappelijk als in het politiek 
discours.  
   Enerzijds is er het besef, dat de auto niet meer weg te denken zal zijn als hét - door de 
meerderheid van de Nederlanders gewenste - persoonlijke vervoermiddel. Acceptatie van de 
auto wordt dan het uitgangspunt, omdat het de keuze is van de burger/consument. Het 
prijsmechanisme is vervolgens een belangrijk instrument om de gevolgen van het toenemende 
autobezit en – gebruik te beheersen. Het gaat dan om congestie, (extra) kosten voor de aanleg 
van infrastructuur, verkeersonveiligheid en milieuvervuiling.  
   Anderzijds is er het besef, dat de consequenties van massaal autobezit en –gebruik 
desastreuze gevolgen kan hebben voor juist die veiligheid, de leefbaarheid en het milieu. 
Beperking van autogebruik is hier het uitgangspunt. In deze benadering moeten álle kosten 
die de automobilist veroorzaakt voor de samenleving in rekening gebracht worden.  
   Een volgzame politiek ten aanzien van de auto, die kenmerkend is geweest tot medio jaren 
’60, slaat om in een breed politiek besef dat maatregelen nodig zijn om het autoverkeer in 
goede banen te leiden. Mede door de activiteiten van de Club van Rome worden de gevolgen 
van de steeds sneller toenemende mobiliteit voor het leefmilieu steeds meer en beter 
onderkend.  
   Het parlementair debat over de begroting voor Verkeer en Waterstaat in november 1971 kan 
worden gezien als hét moment, waarop het vraagstuk van het beïnvloeden van het autogebruik 
en het toepassen van het prijsmechanisme belangrijke onderwerpen zijn geworden van 
politiek discours over automobiliteit. Het eindresultaat van de twee belangrijke onderzoeken, 
beide gestart in de jaren ’60, bekrachtigen dat discours. Deze onderzoeksrapporten benoemen 
nadrukkelijk de invoering van het prijsmechanisme als belangrijk en noodzakelijk instrument. 
Daarbij is het voorstel van het NEI-rapport in de kern identiek aan de voorstellen voor de 
gedifferentieerde kilometerheffing (ten tijde van het kabinet-Balkenende 4). 
   Kort samengevat is de ‘periode Biesheuvel’ te beschouwen als de afsluiting van de ‘oertijd’ 
van het politiek discours over het prijsmechanisme, in een context van turbulente politieke en 
maatschappelijke ontwikkelingen. Het democratiseringsproces dat zich in de Nederlandse 
samenleving voltrekt kan ook worden waargenomen in de mobiliteit. Bijna iedereen wil ook 
een auto. De politiek is nog niet toe aan het op waarde schatten van deze vorm van 
democratisering. De onderzoekers die voor het beleid twee dikke rapporten hebben geleverd 
hebben de tijdgeest wel scherp in beeld. 
 
Box 2.3c  Een bestuurskundige kenschets van de politieke situatie rond het verkeer en vervoer 
In een bundel bestuurskundige beschouwingen, gepubliceerd in 1972, wordt een actueel beeld 
geschetst van de politieke aandacht voor de problemen met het verkeer en vervoer aan het begin van 
                                                 
233 Ibid.: 961 
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het decennium.234 Als kenmerken van de politieke situatie rond 1970 worden in die bundel de 
volgende punten genoemd235 : 
- verkeer en waterstaat zijn tot omstreeks 1970 in politiek opzicht geen topic. Het vormt een soort 
sluitpost op de begroting; 
- de kennis van kamerleden over de vraagstukken van verkeer en vervoer is niet groot. Zij hebben 
jarenlang de zo broodnodige relevante informatie met betrekking tot deze problematiek moeten 
ontberen; 
- binnen de kaders van enkele politieke partijen worden problemen geanalyseerd en voorstellen 
ontwikkeld, die (nog) niet doorklinken in partij- en verkiezingsprogramma’s, met name geldt dat voor 
de KVP en de ARP 236; 
- de progressieve partijen wijzen meer dan de andere politieke partijen op de werkelijke oorzaken en 
kernpunten van de verkeersproblematiek; 
- de rol van Drees jr. als minister van Verkeer en Waterstaat draagt bij aan het politieke debat over de 
problematiek van verkeer en vervoer. 
In de bundel wordt geconstateerd, “dat – in tegenstelling tot enkele jaren terug – de belangstelling van 
politieke partijen (links, rechts, klein of groot) voor deze moeilijke en soms schier onoplosbare 
problematiek steeds toeneemt”.237 Een kenschets die geheel in lijn is met het parlementair discours dat 
zich ontwikkeld. 
 
Het parlementair discours tijdens de ‘periode Biesheuvel’ is hieronder samengevat.  
 
 

Samenvatting van de periode van het kabinet-Biesheuvel 1 en 2: 1971-1972 
Ministers: Drees (DS’70) en Udink (CHU) 

 
Discoursmoment  Wat als probleem 

wordt genoemd  
Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal  

Prijsmechanisme 
toepassen? 

Verkiezingen 
1971 
 
 

Algemeen: 
� in de verschillende 
verkiezings-
programma’s ligt het 
accent bij de 
oplossing van 
verkeersproblemen 
(onveiligheid, 
congestie, milieu-
overlast) 

Kamerbreed: 
� het bevorderen van 
het ov is een 
speerpunt  
 
D66: 
� systeem van 
heffingen op het 
particuliere verkeer is 
gewenst 
 
PvdA-D66-PPR: 
� afremmen 
autogebruik 
 
KVP: 
� onderzoek naar 
spreiding van het 
verkeer over het 
etmaal 
 
 

D66: 
� bij heffingen 
direct verband 
leggen met de door 
het gebruik 
veroorzaakte kosten 
(incl. maatschap-
pelijke kosten) 
 
VVD: 
� met dwang-
maatregelen bereikt 
men niets 

D66: 
� (nu ook)  
voorstander van een 
systeem van 
heffingen voor het 
autogebruik. 

                                                 
234 Bakhuizen e.a., 1972. 
235 Ibid.: 96 e.v. 
236 De KVP presenteert in 1965 de notitie “Verkeerspolitiek”. De ARP presenteert in 1965 de nota “Openbaar 
vervoer”. En het wetenschappelijk bureau van de VVD presenteert in 1967 het rapport “Ruim baan”. 
237 Bakhuizen e.a., 1972: 101. 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd  

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal  

Prijsmechanisme 
toepassen? 

Regerings-
verklaring 

 � bevorderen selectief 
autogebruik door 
heffingsysteem voor 
parkeren 
 

  
 
 

Begroting  
1972, 1973 
 
 
 
 

Kabinet: 238 
� er is voortdurend 
te grote 
verplaatsingsdrang 
� de leefbaarheid en 
het milieu in 
Nederland staan op 
het spel 
� via ruimtelijke 
ordening aantal 
verplaatsingen 
reduceren 

Kabinet: 
� er is een andere kijk 
op de problematiek 
nodig 
� regulering 
autogebruik (door het 
bevorderen van een 
selectief autogebruik 
via lastenverzwaring)  
� gedifferentieerd 
stelsel van heffingen 
voor het gebruik van 
de auto onderzoeken 
(Udink, 1973) 

Kabinet: 
� herwaardering 
van de plaats van de 
auto in de 
samenleving 
� het is een 
Europees vraagstuk 
� ruimte is een 
schaars goed; het 
gebruik via 
prijsmechanisme 
afstemmen op 
beschikbaarheid 
� mrb is niet 
gedefinieerd naar de 
kostbaarheid van het 
ruimtegebruik 
 

Kabinet: 
� het in rekening 
brengen van 
kostenvergoedende 
prijzen aan 
automobilisten kan 
congestie 
verminderen; 
� combinatie 
gewenst van heffing 
op bezit én heffing 
op gebruik van de 
auto 
� verhoging 
benzineaccijns is 
een goede maatregel 
voor de “veelrijder” 

VVD: 
� er zal juist een 
grotere behoefte aan 
mobiliteit ontstaan 
� in de spits worden 
veel personen 
vervoerd die daar 
niet in thuis horen 

PvdA: 
� niet bezit van de 
auto, maar het gebruik 
zwaarder belasten 
 
KVP: 
� naast ov moet de 
auto een belangrijke 
rol spelen in 
geïntegreerd verkeer- 
en vervoerbeleid 
 
D66: 
� groei rijkswegen 
afremmen 
 
 
 
 
 
 

PvdA: 
� niet “de kleine 
bezitter, maar de 
grote gebruiker” 
belasten 
 
VVD: 
� het beschikbaar-
heidsnut van de auto 
is een gegeven 
 
KVP: 
� geen 
lastenverzwaring 
voor de auto 
 
ARP: 
� auto vervult 
behoeften die het ov 
niet kan vervullen 
 
CPN: 
� wijst “ iedere 
aanval op de auto”  
af 
 
D66: 
� de auto is een 
instrument dat 
wordt gesubsidieerd 

VVD: 
� gebruik 
infrastructuur via 
prijsmechanisme 
reguleren 
 
DS’70: 
� géén excessief 
zware belastingen 
op autobezit 
 
CPN: 
� het zwaarder 
belasten van 
autobezit en auto- 
gebruik is een 
heilloze weg 

                                                 
238 “Kabinet” staat ook voor de standpunten en uitspraken van de minister van Verkeer en Waterstaat. 
 



 

  215 

3  
 
 
Beleidsplanning, beheersing van automobiliteit en de 
variabilisatie van autokosten: 1973-1982 
 
 
3.1  De komst van beleidsplanning                   
 
� De verkiezingen van 1972 
Op 29 november 1972 vinden Tweede Kamerverkiezingen plaats. Voor het merendeel van de 
politieke partijen zijn de verkiezingsprogramma’s van 1971 nog actueel. De al bestaande 
programmatische samenwerking tussen partijen wordt voortgezet. De progressieve 
combinatie van PvdA, D66 en PPR komt met het programma “Keerpunt ‘72”, dat (ook nu 
weer) is opgesteld als een regeerakkoord van deze drie partijen (voor het geval zij het kabinet 
zouden kunnen vormen). Keerpunt’72 bevat een paragraaf over een “nationaal verkeers- en 
vervoersplan’.1 Het plan wordt toegelicht met de tekst: “Het verkeers- en vervoersbeleid volgt 
niet slaafs de prognoses, maar wordt afgestemd op de doelstellingen van het ruimtelijk beleid. 
Dat betekent o.a. dat paal en perk gesteld wordt aan de auto-explosie in de stedelijke 
gebieden en een plan wordt ontwikkeld waarin bevordering van het openbaar vervoer 
centraal staat.” Het verkiezingsprogramma omvat ook het instellen van een “algemeen 
verkeersfonds”. Dat moet worden opgezet voor de financiering van wegen en openbaar 
vervoer én voor het bestrijden van exploitatietekorten bij het openbaar vervoer. Het moet 
worden gevoed met behulp van een heffingenstelsel, “waarbij met name de particuliere 
weggebruiker de maatschappelijke kosten die hij veroorzaakt worden toegerekend”. Daarbij 
is ook het voorstel opgenomen, om een stad aan te wijzen waar met behulp van de 
rijksoverheid vérgaande experimenten worden uitgevoerd op het gebied van beperking van 
het particuliere vervoer en stimulering van het openbare vervoer.2 
 
De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is voor de drie confessionele partijen slecht. Zij 
komen samen tot 48 kamerzetels (negen jaar geleden was dat aantal nog 76). De uitslag is: 
 
PvdA 43  CPN 7  BP 3 
KVP 27  PPR 7  GPV 2 
VVD 16  D66 6  PSP 2 
ARP 14  DS’70 6  RKPN 1 
CHU   7  SGP 3    
 
Deze uitslag leidt tot een lange kabinetsformatie. Die duurt 163 dagen. “De formatie van een 
regering is de zwakste stee in de Nederlandse democratie. Weliswaar kan iedere staatsburger 
in volle vrijheid op een partij stemmen, maar op de regering die vervolgens wordt gevormd 

                                                 
1 Een naam die in 1999 gebruikt zal worden door PvdA-minister Netelenbos voor ‘haar’ NVVP. 
2 “Keerpunt ’72 én een “Schets van beleid voor 1973 en volgende jaren” van KVP, CHU en ARP zijn bijlagen 
bij de brief van minister-president Den Uyl aan de Voorzitter van de Tweede kamer d.d. 15 mei 1973 (TK zitting 
1972-1973, nr. 12383).  
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heeft hij of zij geen invloed”, zo stelt Bart Tromp.3 Een andere zwakke stee is de vertaling van 
verkiezingsprogramma’s in regeerakkoorden. Het is immers een kwestie van compromissen 
sluiten. Een en ander is zeer van toepassing op de formatie van het kabinet-Den Uyl. De 
progressieve partijen hebben niet de beoogde meerderheid behaald; KVP en ARP worden na 
lange onderhandelingen de twee andere regeringspartijen in het kabinet-Den Uyl. Deze twee 
partijen accepteren het ‘Keerpunt’ niet, zodat het kabinet-Den Uyl eigenlijk geen aanvaard 
regeerprogramma heeft.  
   Op 11 mei 1973 treedt het kabinet-Den Uyl aan, een coalitie van PvdA, PPR, D66, KVP en 
ARP. Drs.Th. E. Westerterp (KVP) is de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat. De 
nieuwe staatssecretaris is dr. M.H.M. van Hulten (PPR) is de staatssecretaris.  
   In de regeringsverklaring van 28 mei 1973  kondigt het nieuwe kabinet aan, dat het “in het 
raam van een integrale aanpak van het verkeer en vervoer, de bevordering van het openbaar 
vervoer centraal [zal] stellen”; nieuwe railverbindingen moeten tot stand komen waar 
essentiële schakels in het vervoersysteem ontbreken. Daarnaast is het bestrijden van de 
verkeersonveiligheid een belangrijke opgave voor het nieuwe kabinet.4 Maar in vergelijking 
met de inhoud van “Keerpunt ’72” is de tekst over verkeer en vervoer summier. Wel beschikt 
minister Westerterp ogenschijnlijk over een sterke uitgangspositie voor het ontwikkelen van 
beleid voor de langere termijn: er zijn immers twee gedegen onderzoeksrapporten in 1972 
beschikbaar gekomen én er is een kabinet met ambitie (gelet op de verkiezings-
programma’s).” 
 

Zitting 1973-1974: begin van een nieuw tijdperk van planning 
 
� De Stuurgroep Verkeer en Vervoer 
Als uitvloeisel van de behandeling van de begroting voor 1972 stuurt minister Westerterp in 
mei 1973 de opdracht van een nieuwe Stuurgroep Verkeer en Vervoer aan de TK.5 Deze 
stuurgroep gaat aan de slag met de coördinatie van zowel de voorbereiding als de uitvoering 
van het verkeer- en vervoerbeleid. De opdracht aan de stuurgroep omvat onder meer het 
geven van “een gefundeerde toekomstvisie” en “het opstellen van beleidsnota’s en 
structuurschema’s op het gebied van het verkeer en het vervoer”. Bijlage bij de opdracht is de 
lijst van 12 punten die minister Udink eerder heeft opgesteld. Het is de start van de 
planvorming die zal leiden tot het eerste Structuurschema Verkeer en Vervoer. (De productie 
van beleidsnota’s die met het kabinet-Den Uyl een grote vlucht neemt wordt wel gezien als 
hét grote probleem van het falen van het beleid op het terrein van verkeer en vervoer.)6 
 
� De begroting 1974 
 
De Memorie van Toelichting. De begroting 1974 markeert op meerdere punten een omslag 
in het beleid. De oliecrisis van november 1973 en het rapport van de Club van Rome missen 
hun effect op het politiek discours over verkeer en vervoer niet. De MvT bij de begroting voor 
Verkeer en Waterstaat gaat uitgebreid in op het “integraal verkeer- en vervoerbeleid”. 
Minister Westerterp ziet zich “geconfronteerd met een veelsoortige problematiek (…). Een 
van de problemen is de massamotorisering en haar gevolgen.”7 De minister hanteert het 
medio 1972 verschenen eindrapport van het NEI-onderzoek om de noodzaak van een 

                                                 
3 Bron: Bart Tromp’s Website op www.denhaag.pvda.nl  Het betreft een eerder in Het Parool van 9 april 2003 
gepubliceerd artikel. 
4 Regeerakkoord kabinet-Den Uyl: 8. 
5 TK zitting 1972-1973, 12000 XII, nr.30. 
6 Klinkers, 2006. 
7 TK zitting 1973-1974, 12600 XII, nr.2: 3. 
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integraal verkeer-  en vervoerbeleid aan te geven. Hij bouwt ook voort op de 12 programma-
punten “Integraal verkeer en vervoer” die door zijn ambtsvoorganger Udink zijn opgesteld.  
   Inmiddels heeft de eerdergenoemde Stuurgroep Verkeer en Vervoer zijn taak opgepakt. Aan 
de stuurgroep is een projectbureau toegevoegd.8 Wat betreft het openbaar vervoer bevat de 
MvT de belangwekkende constatering, “dat de verantwoordelijkheid voor het voortbestaan 
van vrijwel alle betrokken bedrijven en daarmede voor het overgrote deel van het openbaar 
vervoer van personen in Nederland in toenemende mate bij de centrale overheid is komen te 
liggen”.9 Het kabinet-Den Uyl kiest onomwonden voor bevordering van gebruik van het 
openbaar vervoer en voor een selectief autogebruik. Een actief parkeerbeleid dient het laatste 
punt de ondersteunen. Het “prijsmechanisch parkeren” zal worden bevorderd.10 Opvallend is 
de zienswijze van de nieuwe minister op verkeer en vervoer.  
 

“Het verkeers- en vervoerssysteem zal (…) als een geïntegreerd transportsysteem moeten 
worden beschouwd. Gedacht zal moeten worden in termen van verplaatsing en niet in die van 
voertuigen. (…) Het uitgangspunt dient te zijn, dat elk onderdeel van het transportsysteem: 
trein, metro, bus, individueel autoverkeer, de taak krijgt toegewezen waarvoor die het beste 
geschikt is, rekening houdende met de sociaal-culturele, de economische en de ruimtelijk-
ecologische aspecten.” 11  
 

Het is een zienswijze die geheel past in de gedachte van ‘de maakbaarheid van de 
samenleving’, waarmee het kabinet-Den Uyl naam heeft gemaakt. Er ontbreekt echter één 
aspect, namelijk het psychologische aspect van de aantrekkelijkheid van de auto als 
vervoermiddel. Het belang van dat aspect is in het NEI-rapport met nadruk genoemd. 
 
Box 3.1a  De (eerste) oliecrisis 
In november 1973 wordt de westerse wereld geconfronteerd met een oliecrisis, veroorzaakt door het 
conflict in het Midden-Oosten. De olieschaarste noodzaakt tot het rantsoeneren van brandstof en het 
introduceren van autovrije zondagen. Iedere houder van een kenteken ontvangt daartoe 
brandstofbonnen. Na enkele weken blijkt de olie weer te stromen en is de schaarste voorbij. Maar de 
ervaring van niet mogen autorijden en het moeten omgaan met schaarste is ingrijpend. Minister-
president Den Uyl spreekt in zijn televisietoespraak van 1 december 1973 over de oliecrisis de 
indringende woorden “deze tijd komt niet meer terug”. Het idee van het moeten leren leven met 
schaarste wordt mede ingegeven door het in 1972 verschenen rapport van de Club van Rome. De 
eindigheid van grondstoffen en fossiele brandstoffen is één van de harde conclusies van deze club.  
 
De Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. Op 26 november 1973 wordt de 
begroting behandeld in de VC. Het is KVP-woordvoerder Cornelissen die, ter bevordering 
van het openbaar vervoer, het idee van een “railinfrastructuurplan” aan de orde stelt.12 Een 
punt dat de PvdA jaren achtereen heeft ingebracht. Hij bepleit daarbij de totstandkoming van 
een algemeen verkeersfonds ter financiering van infrastructuur voor zowel het openbaar 
vervoer als het particuliere vervoer. Wat betreft de terughoudendheid van het kabinet bij de 
aanleg van nieuwe wegen wijst Cornelissen op “de psychologische kant van de zaak, zeker nu 
de automobilist zo duidelijk moet worden beperkt in het gebruik van zijn voertuig”.13 Men kan 
zich afvragen, zo stelt hij, “of de ‘stop-de-groei’-filosofie niet een prachtig alibi is voor de 
geringe bereidheid van dit kabinet om voldoende geld uit te trekken voor de ontwikkeling van 

                                                 
8 Ibid.: 3, 4. 
9 Ibid.: 4. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 TK zitting 1973-1974, Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat,  1e verg. 26 november 1973: 1. 
13 Ibid.: 11. 
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wegen”.14 Het is een opmerking die een zekere spanning binnen de coalitiepartijen weergeeft 
ten aanzien van automobiliteit. 
 
Het debat in de Tweede Kamer. In het kamerdebat over de begroting herhaalt Cornelissen 
zijn vraag naar het “rijksrailplan”. Wat betreft de lasten op het autorijden, die de laatste jaren 
sterk zijn gestegen, vindt Cornelissen “dat enige rust op dit terrein gewenst is”.15  
   DS’70-woordvoerder (en voormalig minister) Drees bepleit “een andere mentaliteit”. Hij 
stelt de vraag: “Hoe kunnen wij een toestand bereiken waarbij mensen de auto gebruiken voor 
die verplaatsingen, waar de auto duidelijk veel praktischer is dan fiets of openbaar vervoer 
(….)?”16   
   Minister Westerterp geeft te kennen, dat het kabinet-Den Uyl vanwege budgettaire 
problemen de keus heeft gemaakt voor “terughoudendheid bij de aanleg van nieuwe 
wegen”.17 “Het feit, dat ik aldus doelbewust van de vroeger voorgenomen verdere groei van 
de wegenbouw heb afgezien, mag en kan – ik wil daar niet omheen gaan – bepaald als een 
beleidsombuiging worden gekwalificeerd”, houdt minister Westerterp de Kamer voor.18 De 
minister streeft naar “terugdringing van een minder noodzakelijke en in wezen wellicht ook 
door de burger zelf niet gewenste mobiliteit”. De ruimtelijke ordening wordt gezien als een 
van de middelen om dat te bereiken.  
   Het beleid is er op gericht om vooral in de steden het gebruik van de particuliere auto 
“rechtstreeks terug te dringen ten gunste van tram, bus, trein, maar ook van taxi, fiets en 
bromfiets”.19 De minister somt een tiental maatregelen op die zijns inziens “onontkoombaar” 
zijn in en om de steden, zoals “het beperken van parkeermogelijkheden” en “het belasten van 
het gebruik” van die parkeermogelijkheden. Tot één van die tien maatregelen behoort: “Een 
verdere bestudering van de mogelijkheden tot invoering van vignetten-  of metersystemen 
voor  de congestiehaarden  en de piekuren. Met andere woorden: twee mogelijke vormen van 
prijsmechanisch rijden.”20 Hierbij geeft de minister aan, de nodige aandacht te zullen 
besteden aan de bestuurlijke en financiële voetangels en klemmen van een dergelijk systeem, 
om tot een voor de gemeenten uitvoerbaar systeem te komen. “Ik zal allereerst trachten, op 
niet al te lange termijn op dat gebied tot één of meer experimenten te geraken”, zo deelt 
minister Westerterp de Kamer mee.21 
 
�  De Derde nota ruimtelijke ordening: de Oriënteringsnota 
Bij brief van 28 december 1973 biedt minister Gruijters het eerste deel van de Derde nota 
over de ruimtelijke ordening aan de Tweede Kamer aan, de zogenoemde Oriënteringsnota.22 
Deze nota bevat belangrijke beschouwingen over de ontwikkeling van mobiliteit en over het 
verkeer- en vervoerbeleid. Hier volgen enkele passages die voor dit onderzoek van belang 
zijn:  

“In het laatste decennium is de mobiliteit van de bevolking spectaculair toegenomen. (...) 
Blijkens de cijfers is het aantal afgelegde reizigerskilometers met privé-vervoermiddelen in 10 
jaar verviervoudigd. Deze ontwikkeling kan grotendeels worden toegeschreven aan de 
spectaculaire groei van het autobezit. Van 1960 tot 1970 vervijfvoudigde het aantal 

                                                 
14 Ibid. 
15 TK zitting 1973-1974, 44e verg.  6 februari 1974: 2269. 
16 Ibid.: 2297. 
17 Ibid.: 2329. 
18 Ibid. 
19 Ibid.: 2331. 
20 Ibid.: 2332. 
21 Ibid. 
22 Pas in 1979 zal de definitieve tekst van de Planologische Kernbeslissing (PKB) van de Derde nota zijn 
voltooid. 
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personenauto’s, nl. van ca. 0,5 mln. tot  2,5 mln. (...) De motorisering heeft het buiten wonen 
en de scheiding tussen plaats van wonen en werken bevorderd.” 23  

 
In het hoofdstuk over het te voeren ruimtelijk beleid wordt melding gemaakt van de noodzaak 
om een structuurschema verkeer en vervoer op te stellen.24 Zolang dit structuurschema niet 
gereed is, blijft het Structuurschema Hoofdwegennet 1966 richtinggevend als lange-
termijnkader in de wegenplanning. Dat structuurschema omvat ruim 5300 km hoofdwegen, 
waarvan (anno december 1973) 1550 km bestaand en 3750 km geprojecteerd.25 “De 
doelstellingen met betrekking tot verkeer en vervoer worden gebaseerd op het algemene 
overheidsbeleid. Daarin wordt, volgens de regeringsverklaring, voorrang gegeven aan 
verbetering van de kwaliteit van het bestaan, aan het behoud van het milieu en aan de 
verbetering van leef-, woon- en werkomstandigheden”, aldus de Oriënteringsnota.26 
Vervolgens wordt een groot aantal doelstellingen genoemd, waaronder: 
 

- “billijke en evenredige verdeling van maatschappelijke voor- en nadelen van het 
verkeer tussen de verkeersdeelnemers”; 

- “de voor verkeer en vervoer beschikbare infrastructuur, vervoermiddelen en financiële 
middelen zullen zo efficiënt mogelijk moeten worden gebruikt”; 

- “het verkeers- en vervoersbeleid moet een bijdrage leveren tot het bereiken van de 
maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkeling”. 

 
Omdat doelstellingen onderling strijdig zijn én opgespannen voet staan met de huidige 
ontwikkelingen in de samenleving wordt getracht in het structuurschema verkeer en vervoer 
“criteria en normen” te ontwikkelen om een “bewuste keuze” mogelijk te maken.27 Dat wordt 
als volgt toegelicht:  
 

“Een eerste conflict treedt op tussen de verkeersbeperkende en verkeersstimulerende 
doelstellingen (...). In dit conflict is een evenwichtige keuze noodzakelijk, die aan zoveel 
mogelijk doelstellingen recht doet. Vooralsnog lijkt een naar tijd, plaats en vervoerswijze 
genuanceerde beperking van de trendmatige groei van het aantal reizigerskilometers de beste 
keuze. Niet alleen het aantal verplaatsingen moet daarbij worden afgeremd, maar ook de 
lengte van de verplaatsingen. (...) De beperking zal vooral moeten worden toegepast op het 
autoverkeer.” 28  
 

Bij het inschatten van de effecten van mogelijke maatregelen om het autoverkeer te beperken 
komt het nemen van maatregelen binnen het verkeers- en  vervoerssysteem zelf als meest 
kansrijk uit de bus. Mogelijk maatregelen betreffen dan “het fiscaal regime voor autobezit  en 
-gebruik”, “het geboden afwikkelingsniveau op de wegen”, “maar vooral de parkeer-
mogelijkheden”.29 Voor aanzetten tot concreet te voeren beleid verwijst de nota naar de twaalf 
programmapunten van minister Udink, met name de “invoering van een gedifferentieerd 
heffingenstelsel voor het weggebruik” en “de bevordering van een selectief autogebruik”. 
   De Oriënteringsnota vermeldt dat de Stuurgroep Verkeer en Vervoer is ingesteld  om een 
“coherent overheidsbeleid” gestalte te geven. 30 De nota sluit af met concreet te voeren beleid 

                                                 
23 TK zitting 1973-1974, nr. 12757, nr.1: 13.  
24 Ibid.: 74. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid.: 75. 
28 Ibid. 
29 Ibid.: 78. 
30 Ibid.: 79.  Zie voor het beleid van Udink zittingsjaar 1972-1973. 
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op een aantal terreinen waaronder verkeer en vervoer. Daarin is als punt 6 opgenomen:  
 

“Om te voldoen aan de verplaatsingsbehoefte zal, meer dan tot nu toe, een efficiënt gebruik 
van de bestaande infrastructuur worden nagestreefd. In verband daarmee verdere beperking 
van de verkeersmobiliteit door o.m. de invoering van een systeem van prijsmechanisch rijden, 
gedifferentieerd naar tijd en richting, een selectief parkeerbeleid in de steden en de verlenging 
van de ochtend- en de avondspits door flexibele werktijden en verschoven openingstijden van 
winkels.” 31 

 
De Oriënteringsnota is onderwerp van een inspraakprocedure. De minister zegt daarover in 
zijn brief aan de TK: “Uit de veelheid van reacties blijkt dat het verkeers- en vervoervraagstuk 
zeer in de belangstelling staat.”32 Maar over dat beleid blijkt “allerminst een communis opinio 
te bestaan”. Toch is de regering tot de conclusie gekomen “dat het in de Oriënteringsnota 
uiteengezette verkeers- en vervoerbeleid in samenhang met het ruimtelijk beleid als 
uitgangspunt voor verdere uitwerking voldoende evenwichtig is en geen wijziging behoeft”. 
 

Zitting 1974-1975 
 
Box 3.1b  Polarisatie en een “anti-autostemming” 
In de Autokampioen van 29 maart 1974 is een artikel opgenomen met als titel “Auto’s zijn geen 
verspilling”. Daarin wordt de voorzitter van de Franse auto-industrie geciteerd, Erik d’Ornhjelm, die 
zich in een toespraak heeft gekeerd tegen “de aandrang tot het ontnemen van mobiliteit” en daarbij het 
volgende heeft verkondigd: “Slechts een dictatuur met al zijn middelen van concentratie en 
voortdurende vergiftiging kan daarin slagen. Maar, indien een dergelijke omwenteling zich zou 
voltrekken, die de mens dwingt af te zien van zijn individuele verplaatsing, dan zouden al onze 
vrijheden van handelen, spreken en zelfs denken vernietigd worden om ons terug te brengen tot de 
toestand van anonieme en onmenselijke nummers.” Deze woordvoerder van de auto-industrie vindt 
het een plicht om “de aantijgingen tegen de auto”te beantwoorden. 
   De schrijver van het artikel, de autojournalist Sicco de Jong, vindt dat het toch goed is, dat iemand 
zijn stem verheft tegen een “anti-auto stemming”. Want in de pers grijpt als gevolg van de oliecrisis 
een “verguizing van ons leefpatroon” om zich heen, aldus De Jong. Daarbij verwijst hij naar een 
eenzijdigheid in de pers die samenhangt met “de economische en ideële opbouw van de media”. Hij 
vindt dat er vanwege de negatieve tendenties in de pers reden is om “tegengas” te geven.33 
   Dit artikel in de Autokampioen geeft zo een indruk over de sfeer die er eind 1973 rond de auto is. 
Dat is de sfeer waarin beleid tot stand moet komen. 
 
�  De begroting 1975 
 
De Memorie van Toelichting. De begroting 1975 en parlementaire behandeling daarvan 
laten zien, dat een nieuwe ‘felheid’ het politiek discours binnentreedt. Minister Westerterp zet 
hoog in. Het verkeer- en vervoerbeleid ziet de minister als “nauw verbonden aan de zorg voor 
het menselijk welzijn”.34 Hij kondigt het verschijnen aan van het (eerste) Structuurschema 
Verkeer en Vervoer, als een onderdeel van de Derde nota ruimtelijke ordening. In het 
hoofdstuk van de MvT over het personenvervoer neemt de minister inhoudelijk stelling ten 
aanzien van de voortdurend stijgende mobiliteit: “Nog steeds realiseert men zich 

                                                 
31 Ibid.: 81. 
32 TK zitting 1974-1975, 12757, nr. 5-7: 62. 
33 Autokampioen, 29 maart-4 april 1973, nr.13: 674 e.v. 
34 TK zitting 1974-1975, 13100 XII, nr.2: 3. 
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onvoldoende, dat ons gedragspatroon zich veelal niet verdraagt met de hier beschikbare, zeer 
beperkte en niet voor uitbreiding vatbare ruimte voor wonen, werken en recreëren.”35  
   De minister stelt, dat de gevolgen van de hoogste bevolkingsdichtheid ter wereld en de 
hoogste autodichtheid per vierkante kilometer tot het inzicht hebben geleid, “dat een ingreep 
in de vervoerswijze keuze enerzijds door bevordering van het gebruik van de fiets en 
bromfiets, anderzijds door bevordering van het gebruik van het openbaar vervoer dient te 
geschieden”.36 Maar, stelt Westerterp vervolgens: “De geneigdheid om van openbaar vervoer 
gebruik te maken, is blijkens dalende bezettingscijfers nog niet bemoedigend.”  
   De minister onderkent, dat naar tijdbeslag en gemak gemeten de kwaliteit van het openbaar 
vervoer nooit op één lijn zal kunnen komen met die van de privé auto en stelt: “dat wij er niet 
aan zullen kunnen ontkomen ter zake ook hier offers te brengen en dus met wat minder 
genoegen te nemen, gezien onze groei in tal en last”. Een “bezinning op ons gehele 
gedragspatroon” is hier aan de orde, aldus de minister: “de begrensdheid van de ruimte in 
letterlijke zin zal ons dwingen tot het verlaten van de instelling ‘het één zowel als het ander’ 
om deze te verwisselen voor ‘het één of het ander’ ”.37  
   Het is in deze periode van bezinning dat de minister in de MvT tot een niet eerder 
vertoonde, kritische benadering komt ten aanzien van mobiliteit in het algemeen en de auto in 
het bijzonder. Hij voorziet in de komende jaren een nog verdere ombuiging van beleid, dat 
onder meer zal blijken uit de bedragen die voor de aanleg van nieuwe wegen beschikbaar 
zullen komen.38 
 
Het debat in de Tweede Kamer. De dramatische bewoordingen van de MvT worden in het 
kamerdebat door de VVD-woordvoerder Smit-Kroes afgedaan als “huilmethodiek”.39 Zij stelt: 
“Wij vragen al jaren om (….) het beleid een verantwoorde grondslag te geven. Daarvoor 
moeten kostbare studies worden verricht. Die zijn ook verricht. Desondanks komt de 
begroting van Verkeer en Waterstaat nog steeds niet verder dan de kretologie over de 
verwerpelijkheid van autogebruik en de heerlijkheden van het openbaar vervoer.” Zij is van 
mening dat het, mede op basis van de verschillende studies40, mogelijk moet zijn om een 
evenwichtige rolverdeling tussen particulier en openbaar vervoer nader te preciseren.  
   Ook de woordvoerder van de PvdA, Van der Doef, is kritisch: “Maar het voorgestelde 
beleid is (…) een poging het weer een jaar uit te zingen (…).” De PvdA denkt voor het 
gewenste beleid niet “aan distributie, aan extra belasting op de tweede auto, aan verhoging 
van de benzineprijs”, maar aan het terugdringen van de auto in woonwijken en stedelijke 
centra, waar de auto “het meest bedreigend, onveilig en leefbaarheidverpestend” is.41 Wat 
betreft de overige kamerfracties is het voor de CHU “een illusie te denken, dat de auto zowel 
voor zakelijk gebruik als voor luxe geheel teruggedrongen zal kunnen worden”.42  
   KVP-woordvoerder Cornelissen komt met een aantal concrete maatregelen die het gebruik 
van het openbaar vervoer moeten bevorderen. En omdat “ook het privé-vervoer een grote rol 
zal moeten spelen in de opvang van mobiliteit” stelt hij tevens maatregelen voor om de 
capaciteit van het wegenstelsel beter te benutten.43 Eén van die maatregelen is “een onderzoek 
naar de voor- en nadelen en technische mogelijkheden van een systeem van naar de tijd 
gedifferentieerde kosten voor het weggebruik”.  
                                                 
35 Ibid.: 12. 
36 Ibid.: 12. 
37 Ibid.: 13. 
38 Ibid.: 14. 
39 TK zitting 1974-1975, 55e verg. 20 februari 1975: 2953 . 
40 Dat zijn de studies van het NEI en de Commissie Bevordering Openbaar Vervoer Westen des Lands. 
41 Ibid.: 2956. 
42 Ibid.: 2967. 
43 Ibid.: 2973, 2974. 
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   Voormalig minister Drees (DS’70) houdt een pleidooi voor selectief autogebruik in het hele 
land in plaats van alleen in congestiegebieden en voor alle vervoermotieven, niet alleen voor 
woon-werkverkeer.44  
   Voor D66-woordvoerder Imkamp bestaat “de meest grondige aanpak om tot een afremmen 
van het autogebruik te komen” uit een vermindering van de mobiliteitsbehoeften.45 Maar 
zolang dat door de ruimtelijke inrichting van ons land nog geen realiteit kan zijn, valt er naar 
zijn mening te kiezen tussen twee wegen: “ofwel een die uitmondt in het terugdringen van het 
autobezit, of wel een andere die uitloopt op een selectief autogebruik”. Imkamp merkt op dat 
“iedere toespeling hoe vaag ook, die in de richting van een vermindering van autobezit zou 
kunnen wijzen, ontbreekt in alle velden en wegen”. Voor Imkamp zou het terugdringen van 
het autobezit wel eens de enige oplossing kunnen zijn. 
 
In zijn beantwoording van de inbreng van de TK brengt minister Westerterp naar voren, dat 
hij het “nutsgebruik” van de auto wil beperken.46 Hij formuleert dat als volgt:  
 

“Al naar gelang de verplaatsingen per auto meer strijdig zijn met de gewenste ruimtelijke 
structuur, met de belangen van natuurlijk milieu en landschap en op grond van woon- en 
leefmilieu te stellen eisen ten aanzien van verkeersveiligheid, parkeerhinder, 
luchtverontreiniging en geluidhinder, zal de verplaatsing per auto – met name door 
vermindering van het nutsgebruik van de auto – minder aantrekkelijk worden gemaakt.” 47  

 
Bereikbaarheid dient te worden gewaarborgd door het bieden van alternatieve 
verplaatsingsmogelijkheden. Later in het debat spreekt de minister over het “nutseffect” van 
de auto, dat verminderd kan worden door gebrek aan parkeerruimte. De minister stelt een nota 
over het parkeren in het vooruitzicht, die in het kader van het nog te verschijnen 
Meerjarenplan Personenvervoer zal worden opgesteld. Westerterp “acht het niet 
onrechtvaardig, dat de gebruikers van het vervoersysteem met de kosten daarvan worden 
geconfronteerd. Dat hoeft bepaald niet ten koste te gaan van de marginale autobezitter.” 
   De TK neemt een motie aan, ondertekend door Drees (DS’70) en Van der Doef (PvdA) over 
de bevordering van “selectiever autogebruik”.48  
 

Zitting 1975-1976 
 
Box 3.1c  De ANWB maakt zich grote zorgen 
“Fiscus brengt mobiliteit in gevaar”, luidt het opschrift op de omslag van de Autokampioen van 26 
september 1975. De ANWB uit in het tijdschrift felle kritiek op aangekondigde belastingmaatregelen 
van het kabinet-Den Uyl ten aanzien van de auto. Het gaat om verhogingen van de 
motorrijtuigenbelasting, van de assurantiebelasting en van de btw, terwijl de uitgaven voor 
verkeersvoorzieningen worden teruggebracht.  
   De conclusie van de ANWB luidt: “de inkomsten uit de specifieke autobelastingen zijn nu ruim 
drieëneenhalf keer zo hoog als de uitgaven ten behoeve van het particuliere verkeer”. De ANWB wijst 
in het artikel op de gevaren van de tendens, dat de enige uitgavenstijging van Verkeer en Waterstaat de 
dekking van de verliezen van het openbaar vervoer is, terwijl de investeringen in het openbaar vervoer 

                                                 
44 Ibid.: 2980. 
45 TK zitting 1974-1975,  59e verg. 4 maart 1975: 3208. Imkamp betoogt: “Waarom eigenlijk geen maatregelen 
ter beperking van vooral het bezit van tweede en volgende auto’s. Dertien procent tweede auto’s van nu loopt 
snel op. “ 
46 Ibid.: 3212. 
47 Ibid.: 3225. Dit n.a.v. een studie van professor Cramer. Hij stelt dat het autogebruik te beïnvloeden is door het 
“nutseffect” te beperken. (Zie 3226). 
48 TK zitting 1974-1975, 61e verg. 6 maart 1975: 3320. 
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niet zullen stijgen. Waarop de ANWB zich afvraagt: “Als men nu (….) spreekt van een ‘selectief 
autogebruik’ en het alternatief zelfs niet geboden wordt (afgezien of dit door de vervoersconsument in 
de praktijk aanvaard zou worden) dan is de vraag waar het heen moet met verkeer en vervoer in 
Nederland onheilspellend.”49 
 
�  De begroting voor 1976 en de presentatie van de Nota inzake het parkeerbeleid 
 
De Memorie van Toelichting. De MvT bij de begroting 1976 start met intro over de zorg van 
het ministerie van verkeer en Waterstaat voor een “evenwichtig” verkeer- en vervoerbeleid: 
 

“Betekende zulks tot een aantal jaren geleden vooral de bevordering van de totstandkoming 
van een uitgebreid en veilig wegennet (…), daarna is het beleid, toen de bezwaren van het 
massale autogebruik duidelijker werden, geleidelijk meer gericht op de bestrijding van de 
nadelen daarvan. Dit betekent het terugdringen van het gebruik van de auto en de bevordering 
van het gebruik van het openbaar vervoer en van de fiets.” 50  
 

Minister Westerterp signaleert dat zo’n beleid “autootje pesten” wordt genoemd. Hij wil dat 
beeld corrigeren:  
 

“Ik wil daarom hier nog eens nadrukkelijk opmerken, dat ik in de auto een belangrijk middel 
zie voor persoonlijke ontplooiing van de mens in zijn omgeving en voor zijn persoonlijk 
geluk. (...) Het is het onnodige en het minder gewenste gebruik van die auto, dat ik ten gunste 
van de samenleving in zijn geheel wil en moet inperken.” 51  

 
In de nadere beschrijving van het beleid wordt de problematiek met het autogebruik als volgt 
beschreven:  
 

“Grote aantallen onderbezette personenauto’s hinderen elkaar, verminderen de dienstverlening 
van het openbaar vervoer en bezorgen het langzame verkeer (lopen, fiets, bromfiets) overlast. 
In het algemeen hebben de groei van het personenautopark en de suburbanisatie gezamenlijk 
geleid tot een te groot ruimtebeslag door rijdende en/of geparkeerde auto’s, aantasting van het 
natuurlijk en stedelijk mílieu en grotere onveiligheid (...).” 52  
 

Op grond van de regeringsverklaring van 28 mei 1973 dient het verkeer- en vervoerbeleid 
zich te richten op twee zaken. Ten eerste op een beperking van de groei van de mobiliteit in 
reizigerskilometers, met de nadruk op de beperking van de automobiliteit met name in de 
stedelijke gebieden en in het bijzonder in de spitsuren. Ten tweede op bevordering van de 
keuze van de gebruiker voor de milieuvriendelijke vervoerwijze: de fiets en het openbaar 
vervoer.53 Om dat beleid te realiseren “is het noodzakelijk een pakket van zorgvuldig op 
elkaar afgestemde maatregelen samen te stellen”.  
   De minister noemt onder andere het punt van de “variabele kosten”54 en geeft vervolgens 
zeven concrete beleidsmaatregelen, waaronder “beperking van de automobiliteit in de 
stedelijke gebieden” en “het afvlakken van de spits”. Daartoe wordt gestreefd naar “de 
invoering van het systeem van congestieheffingen”.55 Het argument dat daarbij wordt 

                                                 
49 Autokampioen, 26 september-2 oktober 1975, nr. 39: 2124 e.v. 
50 TK zitting  1975-1976, 13.600 XII, nr.2: 3. 
51 Ibid. 
52 Ibid.: 12. 
53 Ibid. De sterk stijgende tekorten bij het openbaar vervoer worden hierbij ook onder de aandacht gebracht van 
de Tweede Kamer. 
54 Ibid.: 13. De cursivering is van de onderzoeker. 
55 Ibid.: 17. 
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genoemd is, dat juist het rijden tijdens de spitsuren de grootste maatschappelijke kosten 
veroorzaakt. Behalve congestieheffing noemt minister Westerterp ook spreiding van 
werktijden en carpoolen om de spits af te vlakken. 
   Onderdeel van de begrotingsstukken voor 1976 is een brief van de minister, waarbij hij – 
vooruitlopend op het Meerjarenplan Personenvervoer – een Nota inzake het parkeerbeleid 
aanbiedt aan de kamer. In deze nota wordt onderkend, dat voor grote groepen van de 
Nederlandse bevolking autobezit “een vrijwel vanzelfsprekende zaak is geworden. In het 
algemeen wenst men zijn auto te allen tijde en voor alle mogelijke doeleinden te kunnen 
gebruiken”.56 Het probleem van deze mobiliteit is, dat niet alleen de rijdende auto, maar ook 
de stilstaande auto ongewenste effecten met zich meebrengt: “ook de stilstaande auto pleegt 
reeds jarenlang roofbouw op onze stedelijke ruimte”, zo staat in deze nota. Met de 
parkeernota wil de minister vooral de steden tegemoet komen in hun roep om meer armslag 
voor het bestrijden van parkeeroverlast. 
 
Het debat in de Tweede Kamer. Voor de VVD is het beleid van de minister nog steeds 
“autootje pesten”. Woordvoerder Smit-Kroes is duidelijk, zij vindt dat het beleid geen 
perspectief biedt voor het autoverkeer.57  
   Ook de PvdA stelt zich zeer kritisch op. Deze partij vraagt zich af “waar bevordering van 
het openbaar vervoer blijft”. Woordvoerder Van der Doef verzucht: “Waar zitten wij voor? 
Géén bevordering van het openbaar vervoer en dan bovendien nog een slecht en negatief  
beeld ten aanzien van de auto. Het is geen plezierige situatie.”58  
   D66-woordvoerder Imkamp is wél tevreden als hij zegt: “De maatregelen van de 
bewindsman die gericht zijn op het terugdringen van het gebruik van de auto hebben onze 
volledige instemming”, maar hij voegt eraan toe dat “veel meer drastische maatregelen zullen 
moeten worden genomen om het autogebruik verder terug te dringen”.59 
   In zijn antwoord op de inbreng van de Kamer stelt minister Westerterp:  
 

“Autootje pesten of niet? Het meerjarenplan maakt duidelijk (…) dat wij het autogebruik -  en 
niet het autobezit -  alleen willen tegengaan op die plaatsen en op die tijden, waar dat hard 
nodig is. Als ik het nog eens simpel mag zeggen: Wij willen het autogebruik alleen beperken 
in de situatie, dat autootjes mensen pesten.” 60   

 
De minister zegt dat het gaat om een “beheerst verkeer, waarin auto en openbaar vervoer, 
maar ook fiets en bromfiets stuk voor stuk hun onmisbare rol vervullen. Met andere woorden: 
Ook de auto is onmisbaar.” 61  
 
In antwoord op vragen en opmerkingen van de Kamer over filevorming en vertragingen 
citeert de minister uit het Meerjarenplan Personenvervoer en zegt, dat het ontstaan van 
congesties op bepaalde tijdstippen op de rijkswegen tot op zekere hoogte zal moeten worden 
aanvaard: “Het is immers een gevolg van de gekozen doelstelling om niet steeds en overal aan 
de vraag naar autowegen te voldoen en meer prioriteit te geven aan het openbare vervoer en 
de fiets”, aldus Westerterp.62 
 
                                                 
56 Ibid.: 13.600 XII, nr.6: 3. 
57 TK zitting 1975-1976, 31e verg. 9 december 1975: 1796. 
58 Ibid.: 1800. 
59 Ibid.: 1831. 
60 TK zitting 1975-1976, 34e verg. 16 december 1975: 2021. Het Meerjarenplan Personenvervoer is inmiddels 
verschenen. 
61 Ibid. 
62 Ibid.: 2022. 
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�  De publicatie van het (eerste) Meerjarenplan Personenvervoer 
 Met een brief van 27 november 1975 presenteert de minister van Verkeer en Waterstaat het 
(eerste) Meerjarenplan voor het Personenvervoer 1976-1980 (MPP). De titel van het plan 
luidt Naar een beheerst verkeer.63 Daar is een lange periode van onderzoek en voorbereiding 
aan vooraf gegaan, een periode die aanvangt in 1964.64 Op aandringen van de Kamer 
verschijnt het eerste MPP vóór het Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV). Het korte en 
middellange termijnbeleid loopt daarmee vooruit op het lange termijnbeleid (tot het jaar 
2000). 
   In de inleiding van het MPP schetst de minister in het kort een aantal saillante ontwik-
kelingen rond de auto. Het is een veelzeggende tekst :  
 

“Op het gebied van verkeer en vervoer zijn de zaken de laatste tien tot vijftien jaar ingrijpend 
veranderd. Het proces is al vaak beschreven. Ik volsta met enkele indicaties. Allesbeheersend 
was de snelle verspreiding van het autobezit. De ‘luxe auto’ verdween uit het spraakgebruik. 
Dat was typerend. Het was langzamerhand gewoon om een auto te hebben. Al gauw nam de 
auto verreweg het grootste deel  van alle reizigersvervoer voor zijn rekening. (...) De groei van 
het autopark werd tot ver in de zestiger jaren louter positief gewaardeerd. Het beleid van de 
overheid volgde de vraag. (….) Tegen het eind van de zestiger jaren brak geleidelijk het 
inzicht door dat men niet ongestraft door kon gaan overal ruim baan te maken voor het 
autoverkeer. Het stedelijk milieu was in verdrukking gekomen, natuur en landschap werden in 
toenemende mate bedreigd. In plaats van een volgend beleid bleek voor verkeer en vervoer 
een sturend beleid nodig, waarin de samenhang met de totale ruimtelijke ordening tot uiting 
moest komen. (...) Naarmate men zich de negatieve kanten van het autoverkeer sterker bewust 
werd, is het ‘ziektebeeld’ beter geanalyseerd. De diagnose is dan ook nauwelijks ter discussie. 
De strijd gaat over de remedie.” 65  
 

Het MPP geeft een planning op middellange termijn voor het personenvervoer over weg en 
rail. De verschillende vormen van vervoer worden hierin bekeken in onderlinge samenhang èn 
in samenhang met de ruimtelijke ordening. De minister stelt, dat voor het in goede banen 
leiden van het personenvervoer een enkel middel niet volstaat:  
 

“Ook het toedienen van paardemiddelen zal tot niets leiden. Slechts een geleidelijke 
doorvoering van een samenhangend pakket van maatregelen kan ons uit de gevarenzone halen. 
Bij zo’n ingewikkelde problematiek dienen de maatregelen gedoseerd en gevarieerd te 
worden. Daarbij valt er niet aan te ontkomen dat sommige ingrepen bij de individuele 
automobilist niet populair zullen zijn. (….) Aan de andere kant is het voor het slagen van een 
samenhangend verkeers- en vervoerbeleid vooral doorslaggevend of men in brede kring de 
noodzaak inziet het gebruik van de auto op een aantal plaatsen en op bepaalde tijden te 
limiteren.” 66  

 
De minister is een realist als hij stelt dat “niemand zich een overdreven voorstelling [moet] 
maken van wat men in een planperiode van enkele jaren kan bereiken. Men kan gevestigde 
systemen niet van vandaag op morgen ingrijpend veranderen. (...) De inzet is dan ook een 
trend om te buigen en niet een breuklijn te forceren.”67 
   In de analyse van de actuele problematiek rond het autogebruik wordt aandacht besteed aan 
de nadelige gevolgen, als de huidige trend doorzet. Naast de problemen als congestie, 

                                                 
63 TK zitting 1975-1976, 13711, nrs. 1-3. 
64 De periode vangt aan met de benoeming van de Commissie Bevordering Openbaar Vervoer Westen des Lands 
in 1964 en met de instelling van een studieafdeling bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
65 Ibid.: 3. 
66 Ibid.: 4. 
67 Ibid. 
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achteruitgang van het leefklimaat en het proces van suburbanisatie wordt het probleem voor 
de niet-automobilisten benoemd: “de nadruk op het privé-autoverkeer en de slechter 
wordende afwikkeling van het openbaar vervoer benadeelt in de eerste plaats een relatief 
grote groep individuen, die niet of niet regelmatig over een auto kunnen beschikken (de 
bejaarden, de jongeren, de gehandicapten en de economisch zwakkeren, enz.)”.68  
   De beleidskeuze voor “beheerst verkeer” is een eenvoudige weergave van de 
hoofddoelstelling van het verkeer- en vervoerbeleid, waarvan de eerste zin luidt: “Het 
tegemoetkomen aan de vraag naar vervoer van personen en goederen uitsluitend voor zover 
de bijdrage aan het welzijn van de gemeenschap per saldo positief is (…).”69 Deze 
hoofddoelstelling is overgenomen van het in voorbereiding zijnde SVV.  
   De term ‘saldo’ impliceert een afweging van voor- en nadelen. Die afweging is geen 
rekenkundig proces volgens het MPP: “De afweging heeft duidelijk een politiek karakter en 
dient plaats te vinden in de beleidsvorming. (…) door het huidige kabinet [wordt] bij bepaling 
van zijn beleid voorrang gegeven aan ‘verbetering van de kwaliteit van het bestaan, aan het 
behoud van een kwalitatief hoogwaardig milieu en aan verbetering van leef-, woon- en 
werkomstandigheden’ ”. 
   Cruciaal voor het beleid is de conclusie van de Oriënteringsnota ruimtelijke ordening, dat 
“vooralsnog een naar plaats, tijd en vervoerwijze genuanceerde beperking van de 
trendmatige groei van het aantal reizigerskilometers de beste keuze is (...). De beperking zal 
vooral moeten worden toegepast op het autoverkeer. De beperking zal ook plaatselijk sterk 
moeten worden genuanceerd ”, aldus de tekst van het MPP.70 Het gaat daarbij vooral om de 
stedelijke gebieden, in het bijzonder tijdens de spitsuren.71 Het MPP koppelt aan de 
hoofddoelstelling van het beleid een aantal “afgeleide doelstellingen”, waaronder: “een 
zodanige ontwikkeling van verkeer en vervoer, dat naar huidig inzicht de belangen van 
toekomstige generaties zo min mogelijk worden geschaad”.72 Het realiseren van het gewenste 
beleid vereist een “evenwichtig pakket van onderling consistente maatregelen”. Eén van die 
maatregelen betreft de “variabele autokosten”.73 
   In  het MPP wordt opgemerkt, dat het “gekozen beleid kan worden gezien als een gematigde 
vorm van een extreem gedacht alternatief, waarin de groei van het autogebruik scherp 
bestreden en het openbaar vervoer scherp uitgebreid zou worden”. Wel heeft het beleid een 
direct gevolg voor investeringen:  
 

“Het voldoen aan de vraag naar infrastructuur voor de auto zal minder centraal komen te staan 
dan tot voor kort het geval was en worden bezien in het kader van alternatieve mogelijkheden, 
uitgaande van de beleidsdoelstellingen. De invoering van een congestieheffing voor het 
autoverkeer op bepaalde tijden en plaatsen zou in deze benadering goed passen. De studie naar 
de uitvoeringsmogelijkheden van een dergelijke heffing is echter nog niet afgerond. Uiteraard 
zal, zodra deze studie gunstige perspectieven opent, intensief overleg met de potentiële 
uitvoerders van de te nemen maatregelen, de grote gemeenten, nodig zijn over de formulering 
en de uitvoering van het beleid.” 74  

 
Het beperken van het autogebruik in en rond de steden vereist “in de eerste plaats een 

                                                 
68 Ibid.: 9. 
69 Ibid.: 11. De “hoofddoelstelling” omvat 6 punten. 
70 Ibid.: 11. 
71 Ibid.: 12. 
72 Ibid. 
73 Ibid.: 13. 
74 Ibid.: 13, 14. De volgende maatregel die het MPP noemt is “een regeling tot verplichte werktijdenspreiding”.  
Deze maatregel wordt ingeschat als “waarschijnlijk alleen bij een zeer ingrijpende aanpak werkelijk effectieve 
maatregel”. 
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effectief parkeerbeleid”, zo is de conclusie uit verkeers- en vervoersstudies. En in de 
binnensteden zou de beschikbare ruimte in de eerste plaats moeten worden toebedeeld aan de 
fiets en de voetganger, vervolgens aan het openbaar vervoer en ten slotte aan de auto. Dan 
vervolgt het MPP: “Naast al deze maatregelen is het ook mogelijk selectief gebruik van de 
auto te bevorderen door verhoging van de variabele autokosten en een systeem van 
prijsmechanisch rijden.”75 Het is voor het eerst dat het prijsmechanisme als beleids-
instrument ten tonele wordt gevoerd in een beleidsplan van de regering.  
   Uit onderzoek blijkt, dat het inzetten van een enkele maatregel voor vermindering van het 
autogebruik – zoals alléén een restrictief parkeerbeleid of alléén hogere variabele autokosten 
– om effect te sorteren veel te ingrijpend moet zijn. De conclusie in het MPP is, dat het 
noodzakelijk is een pakket van maatregelen samen te stellen om het gewenste beleid te 
realiseren.76 Wat betreft het verkeer en vervoer in de stadsgewesten wordt gekozen voor het 
bevorderen van die vervoerwijzen, “die zo min mogelijk ruimte in beslag nemen en het 
veiligst zijn. Dit houdt in dat waar nodig en mogelijk het autoverkeer moet worden 
teruggedrongen”.77 Voor het reduceren van het aantal auto’s op de weg tijdens de spitsuren 
wordt “samenrijden” ofwel “car-pooling” voorgesteld, dat kan worden bevorderd door 
“systematische voorlichting”.78 
   Wat betreft de kosten van vervoer heeft de concurrentiepositie tussen het openbaar vervoer 
en de auto de volop de aandacht:  
 

“Bij de verhoging van de tarieven van het openbaar vervoer moet daarom worden vermeden, 
dat de verhouding in kosten tussen het gebruik van de auto en het gebruik van het openbaar 
vervoer opnieuw gunstiger wordt voor de auto. Om deze reden zullen de  - per jaar te 
effectueren – tariefstijgingen bij het openbaar vervoer beperkt moeten blijven tot een 
percentage overeenkomend met de stijging van de kosten van levensonderhoud. (...) Daarnaast 
is het wenselijk, dat de door de overheid beïnvloedbare autokosten zodanig worden verhoogd, 
dat de kostenstijging van het autorijden ten minste eveneens aan de ontwikkeling van de 
kosten van levensonderhoud wordt aangepast. Voor de concurrentiepositie van het openbaar 
vervoer zijn in het bijzonder de variabele autokosten van belang. Verhoging hiervan zou, zelfs 
als deze met een evenredige verlaging van de vaste autokosten gepaard zou gaan, voor de 
concurrentieverhouding zeer gunstig zijn. Zelfs een beperkte verhoging van overheidswege 
van de variabele autokosten is echter voorshands moeilijk, omdat deze alleen door middel van 
verhoging van de benzineaccijns kan worden gerealiseerd.” 79  

 
Het laatste punt heeft te maken met het prijspeil van de benzine in de buurlanden. Interessant 
is de beschouwing over de aangekondigde verhoging van de mrb. Deze: 
 

“zal ertoe bijdragen de kosten van het autorijden, zij het dan niet de variabele kosten, in de pas 
te brengen met de stijging van de kosten van levensonderhoud. Deze verhoging van de MRB 
zal de groei van het autobezit mogelijk enigszins afremmen. Alleen door zeer frequente én 
grote verhogingen – die sociaal onaanvaardbaar zijn – kan echter deze groei in aanmerkelijke 
mate worden omgebogen.”  

 
Daarom wordt in het MPP meer belang gehecht aan het afremmen van het autogebruik, 
“vooral in de congestiegebieden tijden de spitsuren. Juist het rijden in deze tijden veroorzaakt 

                                                 
75 Ibid.: 15. 
76 Ibid. 
77 Ibid.: 22. 
78 Ibid.: 29.  Het is bijzonder te noemen, dat de (eerste) minister die carpoolen voorstelt begin jaren ’90 een actie 
start om de carpoolstrook van minister Maij-Weggen (een partijgenoot nota bene) om zeep te helpen. 
79 Ibid.: 33. 
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de grootste maatschappelijke kosten”.80 Een lopend onderzoek naar “een systeem van 
congestieheffing” wordt daarom voortgezet. Dit voornemen belandt als concreet punt in het 
maatregelenpakket van het MPP.81 
 
� Een korte vooruitblik vanwege de lange duur van planprocessen 
Met een brief van 2 november 1979 zal de opvolger van minister Westerterp, Tuijnman 
(VVD), de het tweede MPP aan de Tweede Kamer aanbieden. Het SVV – waar parallel aan 
het MPP aan wordt gewerkt – doorloopt in de komende jaren de procedure van de 
planologische kernbeslissing (PKB). Die procedure neemt vier jaar in beslag en duurt tot 
1981. (NB: met de voorbereiding van het SVV is in 1972 een begin is gemaakt.) 82 
 
Box 3.1d  Kanttekeningen bij het Meerjarenplan Personenvervoer 
Minister Westerterp zou in de laatste fase van de totstandkoming van het MPP de maatregelen om de 
automobiliteit te beperken hebben afgezwakt. Van der Ham geeft in zijn proefschrift over 
Rijkswaterstaat in de twintigste eeuw de volgende informatie: 
“Het laatste concept van het Meerjarenplan Personenvervoer 1976-1980 van mei 1975, dat aan het 
structuurschema voorafging en voor de korte termijn enkele beleidslijnen uitzette, bevatte in eerste 
instantie maatregelen om de mobiliteit te beperken en het openbaar vervoer te stimuleren, vooral in 
congestiegebieden. Maar tot niet geringe verbazing van zijn ambtenaren wijzigde minister Westerterp 
het concept op het allerlaatste moment. Hierdoor werd de verschuiving van particulier naar openbaar 
vervoer minder scherp geformuleerd en kwam het besluit uiteindelijk in de lucht te hangen. Kennelijk 
durfde de minister het niet aan de trend met krachtige maatregelen om te buigen.”83 
   Er is onder verkeerskundigen kritiek op het beleid. Van Gent is van mening dat een grondige analyse 
van het mobiliteitsprobleem, gedifferentieerd naar plaats en tijd, in het MPP ontbreekt. Het gevolg is 
“louter een set van kwalitatieve doelstellingen en een inadequaat instrumentarium”.84 
 
� De Derde nota ruimtelijke ordening: de Verstedelijkingsnota 
Met een brief van 11 februari 1976 biedt minister Gruijters het tweede deel van de Derde nota 
over de ruimtelijke ordening aan de TK aan, dat is de Verstedelijkingsnota. Opvallend is de 
paragraaf over de “sociale aspecten van de automobiliteit”.85 Aandacht voor de sociale 
aspecten hangt samen met de forse toename van het aantal personenauto’s: van 0,5 mln. in 
1960 tot 3,4 mln. in 1974. De nadelen van automobiliteit krijgen veel aandacht:  
 

“De nadelen van de groei van het autoverkeer worden steeds meer gevoeld: 
luchtverontreiniging; schade aan het milieu door aanleg van autowegen; schade aan het 
stadsbeeld door verkeersdoorbraken, parkeervoorzieningen en rijdende of stilstaande files; 
hinder voor het wonen; onveiligheid vooral voor kinderen en bejaarden. Actiegroepen zorgen 
dat deze nadelen volop in de publiciteit komen. Desalniettemin, en ook ondanks de stijgende 
kosten van het autobezit, blijft de auto populair. Vaak wordt op plannen en ontwikkelingen die 
worden gezien als bedreigingen voor de gegroeide mobiliteit, emotioneel gereageerd. 
Kennelijk wordt het als een grote verworvenheid ervaren dat dank zij de grotere 
beweeglijkheid de vrijheid van handelen – de keuzevrijheid met betrekking tot het toevoegen 
van veraf gelegen voorzieningen aan het eigen milieu – is toegenomen. Dit geeft aanleiding 
om samenhang te vermoeden tussen de toegenomen mobiliteit en bepaalde wezenskenmerken 
van onze samenleving. De moderne mens leeft in een uiteengelegde wereld. (...) Uit motivatie-
onderzoek is naar voren gekomen, dat voor regelmatig terugkerende ritten niet steeds een 

                                                 
80 Ibid. De afkorting “mrb” wordt in het MPP met hoofdletters geschreven. 
81 Ibid.: 34. 
82 Zie de inleiding van het SVV: TK zitting 1976-1977, 14390, nrs.1-2: 8. 
83 Van der Ham, 1999: 334. 
84 Van Gent, 1979: 57. 
85 TK zitting 1975-1976, 13754, nr.1-2: 19 e.v. 
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keuzebeslissing zou worden gemaakt, maar zich een gewoonte zou ontwikkelen gebaseerd op 
een eenmaal gedane keuze. Voorts wordt gesteld, dat het autobezit welhaast automatisch zou 
leiden tot autogebruik in het woon-werkverkeer: de autobezitter zou overgang naar het 
openbaar vervoer een zeer grote stap vinden, die hij tot het laatst zou vermijden.” 86 
 

De Verstedelijkingsnota geeft hiermee aan, dat Nederland inmiddels is geworden tot een 
autoafhankelijke samenleving.87 
   Ook ongelijkheid vanwege de auto is een punt van aandacht: “De lusten en lasten van de 
toename van het autoverkeer zijn niet gelijk over alle bevolkingsgroepen verdeeld. De lasten 
worden ten dele op anderen dan de automobilisten afgewenteld.” De nota noemt enkele 
voorbeelden: de indirecte kosten van het autoverkeer die voor een deel ten laste komen van de 
algemene middelen en de groei van het autoverkeer die ten koste is gegaan van het openbaar 
vervoer, waardoor degenen die op het openbaar vervoer blijven aangewezen behoren tot de 
categorie die meer last dan plezier van het autosysteem heeft. De conclusie luidt: 
 

“dat de auto weliswaar enerzijds duidelijk heeft bijgedragen tot het opheffen van de 
ongelijkheid en achterstanden – de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van allerlei 
maatschappelijke voorzieningen, die van belang zijn voor de ontplooiingsmogelijkheden, is 
voor velen sterk toegenomen – maar dat tegelijkertijd door de groei van het autoverkeer 
nieuwe ongelijkheden in het leven zijn geroepen.” 88  
 

De Verstedelijkingsnota mondt uit in beleidskeuzen, waaronder “beperking van de 
verplaatsingsbehoefte” en “beperking van de groei van de verplaatsingsbehoefte”. 89 Voor het 
realiseren van het beleid op het gebied van verkeer en vervoer worden onder andere de 
volgende drie “instrumenten” aangedragen: het Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV), 
het Meerjarenplan Personenvervoer (MPP) en het Rijkswegenplan.90 Met het oog op (het nog 
te presenteren) SVV en het aanstaande debat over het MPP wordt gesteld: 
 

“Het in het Structuurschema Verkeer en Vervoer vast te leggen beleid ten aanzien van de 
mobiliteit is essentieel voor het welslagen van het (...) verstedelijkingsbeleid. Het terugdringen 
van de groei van de mobiliteit, met name die per auto en dan vooral in de spitsuren en in de 
meest onder druk staande gebieden, en het in stand houden van een goed openbaar 
vervoersysteem vormen noodzakelijke voorwaarden voor het bereiken van de in de nota 
neergelegde doelstellingen. Instrumenten daartoe zijn o.a. parkeerbeleid, -tarieven en -regels, 
(...), heffingen op het autogebruik  en subsidiëring van het openbaar vervoer en van daarvoor 
in aanmerking komende verkeersvoorzieningen in en om de steden.” 91  
 

In de inspraakprocedure van de Verstedelijkingsnota manifesteren zich vóór- en 
tegenstanders. Sommige inspraakreacties bepleiten een meer stringent beleid, waaronder het 
terugdringen van de huidige mobiliteit. In andere inspraakreacties wordt betwijfeld of de 
overheid dit beleid wel kan of mag voeren.92  
   De inspraak is voor de regering wel reden om het beleid in de Verstedelijkingsnota nader te 

                                                 
86 Ibid.: 20, 21. 
87 Een ontwikkeling die is geanalyseerd door Jeekel, 2011. 
88 Ibid.: 22. 
89 Ibid.: 157, 158. 
90 Ibid.: 215. 
91 Ibid.: 216. 
92 TK zitting 1976-1977, 13754, nr. 10-11: 41. “Men wijst op de door de auto geboden 
ontplooiingsmogelijkheden, waarover veel mensen zouden moeten kunnen beschikken, of men wijst op de 
geringe mogelijkheden met openbaar vervoer of fiets een deel van het vervoer per auto over te nemen. Ook 
wordt gewezen op het reeds ingericht zijn van de maatschappij op de auto”, zo meldt de regering.  
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verduidelijken Het beleid is gericht op vermindering van de groei van de mobiliteit, want: 
“Het is duidelijk dat tegenover de vergroting van de ontplooiingsmogelijkheden door het 
toegenomen  en toenemende autobezit ook een afname van ontplooiingsmogelijkheden staat 
vanwege de neveneffecten.” Maar de regering onderkent dat “vele maatschappelijke en 
ruimtelijke ontwikkelingen nog een belangrijke groei van de mobiliteit zullen veroorzaken” en 
kiest daarom voor een beleid, “gericht op een genuanceerde vermindering van de groei van 
de mobiliteit en op vermindering van de nadelen, die de mobiliteit met zich brengt”.93 Dit lijkt 
op een soort gedoogbeleid. 
 
�  Het debat over het Meerjarenplan Personenvervoer 
 
De Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. In mei 1976 bespreekt de VC het MPP 
met de minister (samen met het Beleidsplan Verkeersveiligheid en de Parkeernota). In de 
schriftelijke voorbereiding van het overleg is een aantal vragen gesteld met betrekking tot 
“congestieheffing”  en “een verfijnde toepassing van prijsmechanisch rijden”.94  
   Minister Westerterp antwoordt, dat er sinds enige tijd een werkgroep van de Stuurgroep 
Verkeer en Vervoer bezig is met een studie naar de mogelijkheden en wenselijkheden van 
invoering van congestieheffing in stedelijke gebieden. Uit zijn toelichting op het onderzoek 
blijkt, dat een automatisch heffingensysteem nog veel tijd vergt om ontwikkeld te worden. 
Daarom is het onderzoek gericht op een eenvoudig systeem, zoals een heffing voor 
‘inkomend’ verkeer in stedelijke gebieden. Het onderzoek moet uitwijzen, of “invoering van 
een congestieheffing in Nederland uitvoerbaar en gewenst is”.95 Op basis van het MPP heeft 
de Kamer voor het eerst een brede discussie over het verkeer- en vervoerbeleid.  
   PvdA-woordvoerder Van der Doef maakt van deze gelegenheid gebruik om een historische 
duiding te geven: 
 

“Het blijft naar mijn gevoel min of meer verbazingwekkend, hoe lang het in Nederland heeft 
geduurd voordat wij toe waren aan een onder ogen zien van de consequenties van het beleid, 
zoals dat over een reeks van jaren is gevoerd. Ik merk hierbij op dat tal van signalen, ook al in 
de zestiger jaren, het beleid in Nederland zijn gepasseerd, zonder dat aan belangwekkende 
studies consequenties zijn verbonden.”  

 
Van der Doef noemt als voorbeeld de Engelse studie Traffic in Towns uit 1963. Hij 
concludeert dat er eigenlijk veel eerder een meerjarenplan voor het personenvervoer had 
moeten liggen.96 Van der Doef stelt “rechtvaardigheid” met betrekking tot mobiliteit aan de 
orde, rechtvaardigheid in de mogelijkheden tot verplaatsing voor burgers die niet over een 
auto beschikken. De PvdA kiest dan voor een beleid dat de niet-autobezitters gelijke kansen 
biedt. “Dat is zeker een keerpunt in beleid”, aldus Van der Doef.97  
   VVD-woordvoerder Smit-Kroes stelt voorop, dat mensen bereid zijn grote concessies te 
doen om een auto te bezitten. “Uiteraard moet er op een aantal plaatsen en onder bepaalde 
omstandigheden gesproken worden over het terugdringen van de auto. Het mag echter niet in 
zijn algemeenheid worden benaderd”, aldus Smit-Kroes. Voor haar is het duidelijk: “Het 
Nederlandse volk heeft al gekozen voor de auto.” De grootste kritiek van haar fractie op het 
MPP is, “dat de minister er niet in is geslaagd het karakter van het beleidsplan waar te 
maken”.98  
                                                 
93 Ibid.: 42, 43. 
94 TK zitting 1975-1976, 13711, nr.5: 8, 9. 
95 Ibid.: nr.6: 23. 
96 TK zitting 1975-1976, Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat, 5e verg. 10 mei 1976: 953. 
97 Ibid.: 954. 
98 Ibid. 
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   CHU-woordvoerder Tolman deelt de visie van Smit-Kroes en is van mening dat de 
(vanwege noodzakelijke bezuinigingen) voorgenomen afremming van de wegenbouw niet 
juist is in een periode van sterk toenemend autoverkeer.99 De PPR spreekt zich bij monde van 
Van Kuijlen uit vóór een “beleid, meer algemeen gericht op de beperking van de mobiliteit, 
ook voor het landelijk gebied en buiten de spitsuren”. 100 CPN-er Dragstra is van mening dat 
het autorijden met rasse schreden duurder is gemaakt; vooral “voor de kleine man is het 
autobezit en vooral het autorijden een dure, in vele gevallen te dure luxe geworden”. Om het 
autogebruik binnen aanvaardbare grenzen te houden ziet hij maar één oplossing, die is  
uitermate goedkoop openbaar vervoer”.101  
Voor ARP-woordvoerder Schakel is het MPP “het demasqué van hooggestemde partij- en 
regeringsprogramma’s”, want het idee dat het openbaar vervoer een volwaardig alternatief 
moet zijn voor de auto is voor hem geen werkelijkheid geworden.102 
 
In antwoord op de inbreng van de leden van de commissie stelt minister Westerterp, dat “gelet 
op de geweldige kostenexplosie” van het openbaar vervoer het uitbreiden daarvan niet zonder 
meer kan doorgaan. Hij veronderstelt, dat als de ‘modale Nederlander’ het gewoon vindt dat 
hij een auto heeft, hij er ook begrip voor zal hebben “dat de overheid tracht maatregelen te 
nemen, die het hem ook in de toekomst mogelijk zullen maken van zijn auto gebruik te 
maken”.103 De minister vindt het een “gelukkige zaak” dat de auto “een normaal bezit” is 
geworden maar voegt daar wel aan toe: “Waar wij echter wel voor staan is, dat wij moeten 
bijbuigen. Dat geldt niet het autobezit, maar het gebruik daarvan. Wij moeten het verstandig 
gebruik van de auto bevorderen.”104 
   In tweede termijn komt Van der Doef met een nader standpunt over de beperking van 
mobiliteit: “Wij kiezen in het algemeen voor het terugdringen van de mobiliteit voor zover dat 
het resultaat is van een ander ruimtelijk beleid. Het terugdringen van mobiliteit door het niet 
beschikbaar stellen van verplaatsingsmogelijkheden wijzen wij af.”105 Hij vindt dat met name 
het zakelijk verkeer mogelijk moet blijven. Dat geldt ook voor het particuliere verkeer, “maar 
dan wel voor die bestemmingen en op die tijdstippen, waarop een afweging van belangen tot 
de conclusie leidt, dat dit kan.”106  
   Minister Westerterp geeft daar een reactie op: “Ik wil er wel op wijzen dat de groei van de 
mobiliteit moet worden beperkt. Die beperking moet met name worden gezocht in het 
autoverkeer omdat anders zodanige nadelen zullen ontstaan dat dit per saldo groter nadeel 
oplevert voor de maatschappij en de Nederlandse bevolking als geheel dan voor de 
individuele automobilist.”107  
   Het is opvallend, hoe weinig aandacht er in de VC is voor het “prijsmechanisch rijden” en 
de “congestieheffing”. Het is Smit-Kroes die de minister vraagt “wat meer gestalte te geven” 
aan de beleidstekst over congestieheffing. Het antwoord van de minister is uiterst summier: 
“Veel meer dan een aanduiding van een mogelijkheid kan het niet zijn”. Hij noemt het 
voorbeeld van Singapore en geeft aan dat voor een congestieheffing gebruik kan worden 
gemaakt van  een systeem met vignetten of van een elektronisch systeem.108 
 
                                                 
99 Ibid.: 955. 
100 Ibid.: 956. 
101 Ibid.: 957. 
102 Ibid.: 958. 
103 Ibid.: 959. 
104 Ibid.: 960. 
105 Ibid.: 964. 
106 Ibid.: 965. 
107 Ibid.: 972. 
108 Ibid.: 981. 
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Het debat in de Tweede Kamer. In het kamerdebat spreken de fracties zich veelal slechts in 
algemene zin uit over het MPP. VVD-woordvoerder Smit-Kroes uit opnieuw forse kritiek: er 
is geen sprake van “anticiperend beleid”. Zij neemt het op voor de autobezitter:  
 

“Het lijkt mij van werkelijkheidszin te getuigen als men constateert dat de eerste auto niet kan 
worden teruggedrongen. Als je de eerste auto, dé auto in het gezin, wilt terugdringen, ben je 
bezig mensen iets heel wezenlijks af te pakken. (...) Twee jonge mensen die gaan samenwonen 
of samenleven hebben als eerste urgentie – dit is een constatering en helemaal geen 
oordeelvelling – een auto. Op de tweede plaats komt een huis en op de derde plaats een kind.” 
109  

Van der Doef stelt zich de vraag: “Welk recht bestaat er eigenlijk voor Nederlanders op 
mobiliteit?” Hij is van mening, dat als de Kamer spreekt over beperking van mobiliteit, men 
zeer goed moet aangeven welke vorm van mobiliteit men wil terugdringen en welke 
mogelijkheden de Kamer de mensen in het algemeen wil bieden om zich te verplaatsen “op 
basis van gelijke rechten op verplaatsing”. Vervolgens betoogt Van der Doef, dat het beeld 
van zijn fractie en van het kabinet, dat zij “de auto(mobilist) willen pesten” niet in 
overeenstemming is met de waardering die zij hebben voor de auto.  
 

“Ik denk dat de auto een van de meest volmaakte nivellerende maatregelen is die men zich kan 
bedenken. Eenmaal een auto hebbend ben je ‘gelijk’, heb je dezelfde mogelijkheden en val je 
onder hetzelfde wettelijk regime. (...) Vanuit dat beeld, dat het mensen meer aan elkaar gelijk 
maakt, kun je best begrip opbrengen voor de behoefte, een auto aan te schaffen. Het is 
buitengewoon bevestigend. Je bènt iemand. (...) Het bevestigt de mensen in hun 
zelfwaardering en in het idee dat zij daardoor voor vol worden aangezien.” 110 

 
Van der Doef voegt er aan toe, dat men van de PvdA “tegen de aanschaf van auto’s geen 
voorstellen [zal] horen”. 
 
   In zijn repliek op de kamerinbreng constateert minister Westerterp, dat er een belangrijke 
mate van overeenstemming is tussen de Kamer en de regering wat betreft de hoofdlijnen van 
het te voeren beleid. Hij weerlegt de kritiek van de VVD “dat er toch een jacht op de 
automobilist zal worden gemaakt”. De minister stelt met nadruk, dat hij zich zal blijven 
verzetten tegen het idee dat het autobezit moet worden aangepakt (zoals D66 heeft geopperd): 
“Niet het autobezit moet worden aangepakt, maar wel moet het verstandig gebruik ervan 
worden bevorderd.”111 Het idee van de congestieheffing of het prijsmechanisch rijden komt 
niet verder aan bod. Wellicht houdt dat verband met het feit dat ook de Parkeernota 
onderwerp van het debat is. Het parkeerbeleid houdt al een vorm van betalen in voor het 
gebruik van de auto en de genoemde andere vormen van betalen voor het autogebruik zijn 
nog in studie. 
 
�  Het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau over ‘autogebruiksbeperking’ 112 
In augustus 1976 publiceert het SCP in opdracht van de ministerraad een rapport met de titel: 
Autogebruiksbeperking: mogelijkheden en aanvaardbaarheid.113 Deze studie is gericht op het 
inventariseren van maatregelen om de negatieve aspecten van het autogebruik te beperken. 
Eén pakket maatregelen bestaat uit heffingen en financiële en fiscale maatregelen: “De 
gedachte achter deze maatregelen is dat men door verhoging van de vaste kosten de aanschaf 

                                                 
109 TK zitting 1975-1976, 86e verg. 1 juni 1976: 4352. 
110 Ibid.: 4368. 
111 TK zitting 1975-1976, 87e verg. 2 juni 1976: 4396. 
112 Het rapport is vóór publicatie ervan besproken met vertegenwoordigers uit de autobranche (BOVAG, RAI). 
113 Het is een opdracht waartoe de ministerraad op 4 oktober 1974 heeft besloten. 
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van auto’s en door de verhoging van de variabele kosten het gebruik van de auto terugdringt. 
Het openbaar vervoer komt hierdoor bovendien in een betere concurrentiepositie te 
verkeren”, aldus het SCP.114  
   Als concrete maatregelen op het gebied van de variabele kosten worden genoemd: een 
verhoging van de accijns op benzine (met als randvoorwaarde afspraken met buurlanden),  de 
heffing van tol op wegen en bruggen, verhoging van parkeertarieven en de introductie van 
roadpricing (een stelsel van directe heffingen voor het weggebruik per weggedeelte, 
voertuigsoort en tijdstip). Het SCP wijst op twee ‘evidente’ nadelen van deze maatregelen. De 
eerste betreft de lage prijselasticiteit van het autogebruik, waardoor de effecten betrekkelijk 
gering zijn en waar zij optreden zal dat vooral ten koste gaan van de minder draagkrachtigen. 
  Het SCP wijst erop, dat het laatste punt kan worden ondervangen wanneer de verhoging van 
de variabele kosten wordt gecombineerd met verlaging van de vaste kosten. Van de 
inventarisatie van mogelijkheden om het autogebruik te beperken wordt nagenoeg niets 
uitgesloten. Zo stelt het SCP dat het “denkbaar [is] om het autogebruik niet voor geheel 
Nederland, maar voor delen daarvan op zondag te verbieden”.115 Het rapport bevat de 
waarschuwing, dat “gebruiksbeperkende maatregelen, zeker bij onverhoeds invoeren, als 
reactie massale, min of meer georganiseerde wetsontduiking te zien [kunnen] geven”.116 Het 
belang van voorlichting wordt onderstreept. De gedachte daarbij is, dat voorlichting over 
openbaar vervoer, het propageren van selectief autogebruik én het benoemen van de nadelen 
van de auto een vermindering van de “statusbeleving van de auto” tot gevolg kan hebben.117 
 
Box 3.1e  De actie “Blij dat ik rij” 
De autobranche vindt het in augustus 1976 tijd voor actie. RAI en BOVAG starten de actie “Blij dat ik 
rij”. De Autokampioen besteedt er in de editie van 20 augustus 1976 het hoofdartikel aan. De 
bedoeling van de actie van RAI en BOVAG is, “tegenwicht te geven aan de vele anti-auto-uitlatingen 
die de laatste jaren in ons land zijn te beluisteren en stelling te nemen tegen de vele anti-
automaatregelen die in uitvoering of in de pen zijn. (….) Het gaat RAI en BOVAG er om de 
automobilist duidelijk te maken dat hij wel degelijk recht heeft op zijn auto. Dat hij zich niet voor zijn 
auto hoeft te schamen, zoals tegenstanders van de auto hem zo graag willen doen geloven.”  
   Het beleid van minister Westerterp, neergelegd in het Meerjarenplan Personenvervoer, blijkt de 
druppel die voor RAI en BOVAG de emmer deed overlopen: de autobranche ervaart het 
overheidsbeleid steeds meer als “anti-auto” en “autootje pesten”. De actie “Blij dat ik rij” is bedoelt 
voor langere tijd. RAI en BOVAG willen daarbij steeds inhaken op de actualiteit en steeds “blijven 
hameren op het recht van iedere Nederlander zijn eigen auto te hebben”.118 Met regelmaat zullen er 
advertenties in het kader van deze actie verschijnen in dag- en weekbladen. 
H.J.A.Hofland geeft over de actie “Blij dat ik rij” een interessante beschouwing. Hij verhaalt daarin 
dat RAI en BOVAG eerst een psychologisch onderzoek hebben laten uitvoeren. Daaruit bleek dat er in 
Nederland een “auto-vijandig klimaat” aan het groeien was en dat mensen een schuldgevoel ten 
aanzien van de auto werd aangepraat. Pas na enige aarzeling werd de slagzin “Blij dat ik rij” aanvaard. 
De directeur van het betrokken reclamebureau vertelt, dat de risico’s van een averechts effect van de 
slagzin zeer groot leken: “Schrikbeelden doemden op van in kettingbotsingen verkreukelde auto’s 
voorzien van Blij dat ik rij-stickers. Vriend en vijand zouden vernietigend commentaar kunnen 
leveren.” Maar dit risico nam men op de koop toe.119 
 
 

                                                 
114 SCP-cahier no.8, 1976: 11. 
115 Ibid.: 18. 
116 Ibid.: 19. 
117 Ibid.: 23. 
118 Autokampioen, 20-26 augustus 1976, nr. 34: 1980 e.v. 
119 H.J.A. Hofland, 1983: 56, 57. 
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Zitting 1976-1977 
 
� De begroting 1977 
 
De Memorie van Toelichting. 1977 zal het laatste jaar zijn waarvoor het kabinet-Den Uyl 
een begroting opstelt. Minister Westerterp maakt in de MvT een balans op van hetgeen tot 
stand is gebracht. Er is grote vooruitgang geboekt op het gebied van de verkeersveiligheid. De 
minister noemt verder onder meer de volgende drie zaken: in het kader van integraal verkeer- 
en vervoerbeleid zijn de grondslagen gelegd voor een meerjarenplan en belangrijke stappen 
zijn gezet ter verwezenlijking van zowel de (horizontale) integratie van het beleid ten aanzien 
van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening als de (verticale) integratie van het beleid van de 
verschillende bestuurslagen.120 Van geheel andere orde zijn de in de afgelopen jaren tot stand 
gekomen regelingen voor het compenseren en afdekken van verliezen in het openbaar 
vervoer. Medio juni 1976 bedraagt het aantal geregistreerde personenauto’s in Nederland 
ruim 3,7 mln. “In aanmerking genomen het nog steeds groeiende aantal personenauto’s zal 
het dringend noodzakelijk zijn het gebruik van de auto op bepaalde plaatsen en tijden zodanig 
te reguleren dat het woon-, werk- en verblijfsklimaat, met name in de steden,  wordt 
verbeterd”, aldus de minister.121 
 
Het debat in de Tweede Kamer. De VVD is (ook) bij deze begroting uitermate kritisch over 
het beleid van de minister. Woordvoerder Smit-Kroes laakt het beleid ten aanzien van het 
openbaar vervoer en voorziet grote problemen. “Een algemene bereikbaarheidscrisis voor de 
autolozen dient voorkomen te worden”, luidt haar waarschuwing.122 Zij maakt de politieke 
positie van de VVD kenbaar als zij stelt: “Wij beoordelen mobiliteitsbehoeften positief, zowel 
wanneer het gaat om particulier verkeer als wanneer het gaat om openbaar vervoer. Autootje 
pesten en afbraak van het openbaar vervoer zijn voor de VVD vloeken.”123  
   KVP-er Cornelissen – mede sprekend namens de ARP en de CHU – stelt de relatie tussen 
het verkeer- en vervoerbeleid en de doelstellingen van het regeringsbeleid aan de orde: 
“Enerzijds zien wij terecht een streven naar gelijke kansen voor iedereen en naar meer 
ontplooiingskansen voor bijvoorbeeld kinderen en bejaarden, anderzijds zien wij het 
terugdringen van de automobiliteit en een inkrimping van het voorzieningenniveau bij het 
streekvervoer.”124 Cornelissen noemt het “grote probleem van het spitsverkeer, zowel voor het 
openbaar als het particulier vervoer hét grote knelpunt. Spreiding van verkeerspieken lijkt 
dan ook het ei van Columbus”.125 Werktijden vervullen daarbij een sleutelrol, met name de 
variabele en zogenaamde glijdende werktijden, aldus Cornelissen (die hiermee het punt van 
de ‘etmaalspreiding van het verkeer’ uit het verkiezingprogramma van zijn partij inbrengt). 
Een in feite kostenloze maatregel die in zijn ogen wellicht leidt tot minder tekorten bij het 
openbaar vervoer en minder investeringen voor aanleg van nieuwe wegen.  
   D66-woordvoerder Imkamp start zijn betoog met de woorden: “Niets heeft het leven van 
iedere mens in onze samenleving in de 20e eeuw zo bepaald en ingrijpend veranderd als de 
auto. (...) Het verschijnsel auto bepaalt het verschijnsel mens en de menselijke 
verschijning.”126 Voor Imkamp hoort het bevorderen van selectief autogebruik “de meest 
dwingende beleidstaak” van de minister te zijn. Hij voorziet een “operatie waarmee ook een 

                                                 
120 TK zitting 1976-1977, 14100 XII, nr.2: 3. 
121 Ibid.: 11. 
122 TK zitting 1976-1977, 13e verg. 26 oktober 1976: 650. 
123 Ibid.:  651. 
124 Ibid.:  666. 
125 Ibid. 
126 Ibid.: 679. 
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toekomstige minister van Verkeer en Waterstaat de komende jaren – misschien wel decenniën 
– belast zal zijn: het bewerken van de overstap van de eigen auto op het openbaar vervoer”.   
Imkamp denkt dat het wellicht een opgave wordt voor een geheel kabinet: “Er zal geen 
moeilijker taak zijn omdat de politieke polarisatie rond de auto wellicht een zeer scherpe 
vorm gaat aannemen. Zij vindt zijn polariserende strijdleuze in het autootje-pesten en het 
‘Blij dat ik rij’. ”127 
 
Nog steeds steunt D66 het beleid van de minister, maar vindt wel, “dat het beleid te aarzelend, 
te behoedzaam het aangegeven pad is ingeslagen”. Ook vindt D66 “dat de dwingendheid en 
de doeltreffendheid van de beleidsmaatregelen om tot selectief autogebruik te komen, beter 
gestalte moet krijgen”. Imkamp geeft in het debat nog eens de argumenten aan voor zijn 
standpunt, die onder andere zijn gelegen in de nadelen van het intensieve autogebruik. Daarbij 
brengt hij ook een andersoortig argument naar voren, namelijk “de spreiding van macht” in 
het verkeer, want: “In het verkeer zijn het de zwakken – het kind, de bejaarde, de invalide, de 
voetganger, de fietser – die ten gevolge van het overdadige autoverkeer in hun zijn, in hun 
menselijk voortbewegen worden beknot.” 
 
�  Op de valreep van het missionaire kabinet-Den Uyl: de presentatie van het (eerste) 
Structuurschema Verkeer en Vervoer  
Op 15 maart 1977 sturen de ministers Westerterp en Gruijters128, als laatste belangrijke 
beleidsdaad, het Structuurschema Verkeer en Vervoer (deel a: Beleidsvoornemen) naar de 
Tweede Kamer. Een week later is het kabinet demissionair. Het presenteren van dit 
structuurschema (SVV) kan worden gezien als het beleidsmatig hoogtepunt op het gebied van 
verkeer en vervoer van het kabinet-Den Uyl. De ambitie is groot, zo blijkt uit de 
aanbiedingsbrief bij het SVV:  

        
“Dit structuurschema geeft de grondslagen van het verkeers- en vervoerbeleid voor de lange 
termijn, dat wil zeggen de doelstellingen, waarop het beleid wordt gericht, de richtlijnen die 
worden gehanteerd bij de uitwerking van de plannen en de vorm die dit beleid in hoofdlijnen 
aanneemt in de stedelijke gebieden. Het structuurschema geeft voorts een net van hoofdwegen 
en van railverbindingen, waarvoor het Rijk verantwoordelijkheid draagt en waaraan binnen de 
periode van omstreeks 25 jaar die het structuurschema bestrijkt (derhalve tot omstreeks het 
jaar 2000) behoefte zal of kan ontstaan.” 129  

 
De gezamenlijke aanbiedingsbrief geeft aan, dat het verkeer- en vervoerbeleid inmiddels 
nauw verweven is met het ruimtelijke ordeningsbeleid, waarbij overigens het voortouw in 
belangrijke mate ligt bij de ruimtelijke ordening.130 De inleiding van het SVV maakt melding 
van de bewustwording van de problematiek die een gevolg is van de groeiende mobiliteit, een 
bewustwording die in een stroomversnelling is geraakt door een aantal nota’s en studies: 
“Gezien de sterk uiteenlopende reacties op deze nota’s en studies en het grote 
maatschappelijke belang van verkeer en vervoer, is het noodzakelijk nu het beleid ten aanzien 
van de ontwikkeling van verkeer en vervoer op de lange termijn te herformuleren.”131 De 

                                                 
127 Ibid. 
128 Gruijters is minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 
129 TK zitting 1976-1977, 14390, nr.1: 1. 
130 Getuige het volgende citaat uit de genoemde brief: “Bij de totstandkoming van het structuurschema is 
uitgegaan van het ruimtelijk beleid zoals dit is ontwikkeld in de Oriënteringsnota en de Verstedelijkingsnota”. 
131 TK zitting 1976-1977, 14390, nr.2: 5. Het gaat om de volgende nota’s en studies: Structuurschema 
Hoofdwegennet 1966; Tweede nota over de ruimtelijke ordening; TP 2000; Integrale Verkeers- en 
Vervoersstudie van het NEI. In de bijlagen van het SVV (blz.159) is een beschouwing opgenomen over 
onderzoek. Daarin staat de volgende opmerking: “In de 70-er jaren is het besef doorgedrongen dat het verkeer en 
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aanzet voor die herformulering blijkt gelegen in de twaalf programmapunten van minister 
Udink uit 1972. 
   Het SVV is dus gericht op de periode tot het jaar 2000 en “wordt gekenmerkt door een grote 
mate van flexibiliteit binnen het voor de lange termijn geformuleerde beleid”. Periodieke 
toetsing en bijstelling van het beleid zal gezien de lange termijn noodzakelijk zijn. Herziening 
zal één keer in de vijf jaar geschieden.132 (Deze frequentie zal overigens onhaalbaar blijken.) 
Uit de analyse van de verkeers- en vervoersproblematiek blijkt dat de meest knellende 
problemen uiteenvallen in twee groepen. De eerste groep wordt gevormd door de problemen 
die voortvloeien uit de groei van het autogebruik, de tweede groep betreft de toenemende 
tekorten van het openbaar vervoer.133 Het SVV verkent de beleidsruimte om de problematiek 
het hoofd te bieden. In de daarbij gekozen methodiek staat de hoofddoelstelling centraal die al 
in het eerder verschenen MPP is opgenomen. Een kernpunt in het beleid is, dat “de 
voorziening in de verkeers- en vervoerbehoefte zal plaatsvinden in een redelijke afweging van 
kosten en ruimtebeslag en van alle andere effecten waarmee bepaalde voorzieningen gepaard 
gaan”.134 Om de afweging mogelijk te maken wordt een 39-tal richtlijnen geformuleerd. De 
nummers 38 en 39 hebben een relatie met de kosten van de auto: 
 

“Richtlijn 38 
De maatschappelijke kosten van verkeers- en vervoervoorzieningen dienen in principe aan 
gebruikers in rekening te worden gebracht. De verwevenheid van individuele en collectieve 
aspecten, met name bij het personenvervoer, maakt een juiste berekening van de kosten 
moeilijk. Een nadere bezinning op en bestudering van deze problematiek is wenselijk. 
 
Richtlijn 39 
Onderzoek naar de mogelijkheden tot een redelijke toerekening en doorbelasting van de 
maatschappelijke kosten van verkeers- en vervoervoorzieningen aan gebruikers dient met 
kracht te worden voortgezet.” 135 
 

De bewindslieden maken duidelijk, dat bij de genoemde afweging “fundamentele vragen 
betreffende de vrijheid van de gebruikers en de rol van de overheid in het geding [zijn] ”.136 
 
Het vraagstuk van de keuzevrijheid. Concreet is de vraag: welke rol speelt de overheid in 
het keuzeproces van individu en bedrijf bij de keuze van een vervoermiddel? Het antwoord is, 
dat er terughoudendheid past ten aanzien van overheidsingrijpen op het gebied van verkeer en 
vervoer, omdat bij verplaatsingen de overheid “de belangen, waarden en strevingen nooit 
voldoende kan kennen”. Het aangrijpingspunt voor het optreden van de overheid ligt bij de 
negatieve effecten van verkeer en vervoer.  
   De overheid zal met zijn beleid een zekere invloed uitoefenen “op het keuzeproces door 
reiziger en verlader”. De bewindslieden willen uitdrukkelijk beklemtonen “dat in hun visie de 
individuele reiziger en verlader de enigen zijn die kunnen beslissen of het nut van een 
verplaatsing zo groot is, dat dit de verplaatsing rechtvaardigt. De overheid kan en wil deze 
beslissing niet overnemen”.137  
   Die keuzevrijheid van reiziger en verlader geldt niet “de wijze waarop deze verplaatsing 

                                                                                                                                                         
vervoer niet alleen als een afgeleide kan worden beschouwd van andere maatschappelijke verschijnselen, maar 
dat er een wederzijdse beïnvloeding optreedt.” 
132 Ibid.: 7. 
133 Ibid.: 9. 
134 Ibid.: 12. 
135 Ibid.: 19, 20. 
136 Ibid.: 23. 
137 Ibid.: 24. 
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wordt geëffectueerd: het vervoermiddel, het verplaatsingstijdstip, de route, de kosten”, aldus 
de ministers. Er zijn omstandigheden waarin de overheid zich genoodzaakt ziet om 
maatregelen te treffen om andere belangen te beschermen. De passage over het te voeren 
overheidsbeleid ten aanzien van het keuzeproces van de burger mondt uit in de volgende 
conclusie: “Een voorzichtig, genuanceerd beleid dat de individuele keuzevrijheid, voor zover 
dat mogelijk en aanvaardbaar is, intact laat.”138  
Wat betreft het nemen van maatregelen stellen de ministers dat onze gecompliceerde 
maatschappij zich niet leent voor eenzijdige maatregelen, zij stellen dat een samenhangend 
pakket van maatregelen noodzakelijk is.139 Een viertal aangrijpingspunten voor maatregelen 
wordt genoemd, waaronder “geldelijke offers”.140 Van alle vier de punten moet gebruik 
worden gemaakt. Het is wenselijk “de gebruikers van het verkeers- en vervoerstelsel te 
confronteren met de door hen aan de gemeenschap veroorzaakte kosten”. Het openbaar 
vervoer en het particuliere personenvervoer kunnen daarbij niet los van elkaar worden gezien:  
 

“De geldelijke offers van autobezitters zijn in belangrijke mate gekoppeld aan het bezit van de 
auto en niet aan de mate waarin en de tijd en de plaats waarop de auto wordt gebruikt. De 
geldelijke offers voor het gebruik van het openbaar vervoer staan in een rechtstreekse relatie 
tot de omvang van het gebruik of zijn indirect daarmee  verbonden (zoals bij abonnementen).” 
141  

De gevolgtrekking daaruit is, dat de mogelijkheden beperkt zijn “om gebruikers van het 
verkeers- en vervoerstelsel op een zelfde wijze te confronteren met de door hen gemaakte 
kosten”.  
   In de beschrijving van het beleid dat het kabinet zich voorneemt om uit te voeren komt naar 
voren, dat “het zoveel mogelijk verminderen van de verplaatsingsafstanden, het beperken van 
het autogebruik waar dit teveel hinder geeft, en waar nodig het treffen van voorzieningen voor 
openbaar en langzaam verkeer” de grote lijn is in het beleid.142  
   In de samenvatting van het beleid, waarbij doelstellingen, richtlijnen en maatregelen worden 
opgesomd, ontbreekt (opvallend genoeg) een concrete uitwerking van het punt van de kosten 
van het autobezit en -gebruik. Een indirecte verwijzing zit in de volgende richtlijn: “een 
zuinig gebruik van openbare middelen binnen het verkeers- en vervoerstelsel, waarbij de 
kosten in principe aan gebruikers in rekening worden gebracht”. Een directe verwijzing is 
opgenomen in het beleid voor “de grote stadsgewesten”: “Zonodig en zo mogelijk zullen in en 
om de hoofdcentra systemen van prijsmechanisch parkeren worden ingevoerd. Daarbij zal 
nader moeten worden bezien in hoeverre dergelijke systemen aanleiding geven tot 
neveneffecten in de vorm van een verslechtering van de concurrentiepositie van de 
hoofdcentra.” Wat betreft de congestie gaat het beleid niet verder dan het bevorderen van 
“gezamenlijk rijden (car-pooling) en werktijdspreiding”. Het eerder genoemde idee van 
congestieheffing wordt dus nog niet in concreet beleid vertaald.143 
 
Box  3.1.f  Een actie van de Nederlandse Spoorwegen: een rapport van het IOO 
De beleidsplannen van het kabinet-Den Uyl zijn voor de NS aanleiding om het Instituut voor 
Onderzoek van Overheidsuitgaven opdracht te geven tot een onderzoek. Het rapport verschijnt in juli 
1977. Het onderzoek heeft als vraagstelling, “welke mogelijkheden de overheid ter beschikking staan 

                                                 
138 Ibid. In de bijlagen van het SVV, op blz. 173 is geformuleerd: “De groeiende afhankelijkheid van de auto 
vermindert de keuzevrijheid en vergroot de kwetsbaarheid van het verkeers- en vervoerstelsel”. 
139 Ibid.: 25. 
140 De andere punten zijn: de ruimtelijke ordening; wetgeving, reglementering, voorlichting; beschikbaarheid en 
kwaliteit van verbindingen. 
141 Ibid.: 25. 
142 Ibid.: 83. 
143 Ibid.: 86, 87. 
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om het gewenste beleid – met name het overhevelen op bepaalde tijden en plaatsen van het 
autogebruik naar andere vervoerwijzen – te realiseren”.144 Het IOO noemt in navolging van Wolfson 
het prijsmechanisme voor het parkeren als één van de in te zetten instrumenten.145  
En ook ‘roadpricing’ komt aan de orde, waaronder wordt verstaan “naar tijd en plaats variërende 
heffingen op het gebruik dat de automobilist van de weginfrastructuur maakt”.146 Het IOO baseert zich 
op de ‘oude’ publicaties van Oort (1966) en Hartog (1963). Op de vraag of roadpricing ertoe kan 
leiden dat de congestieverschijnselen achterwege blijven stelt het IOO: ”Het teleurstellende antwoord 
op deze vraag moet zijn dat het alternatief, prijsmechanisch autorijden, in theorie wel mogelijk is maar 
dat de toepassing van dergelijke systemen in de praktijk vooralsnog op onoverkomelijke 
moeilijkheden stuit. Niet alleen de praktische toepassing brengt problemen met zich mee. Ook over de 
prijsstelling (….) is veel discussie gevoerd.” Verder noemt het IOO nog de opties van tolheffing (met 
Singapore als voorbeeld) en een vignettensysteem, waarbij een vignet recht geeft op een parkeerplaats 
in de stad. 
 
 
3.2 Nabeschouwing en samenvatting van het discours in de periode van  
       het kabinet-Den Uyl  
 
Het kabinet-Den Uyl heeft de basis gelegd voor de planmatige aanpak van het verkeer- en 
vervoerbeleid. Op de golven van de opkomst van nieuwe methoden voor het ontwikkelen van 
beleid in de jaren ’70 (met name beleidsplanning147) komt ook het beleid voor Verkeer en 
Waterstaat van de grond. De grote onderzoeken naar verkeers- en vervoervraagstukken die in 
de jaren ’60 zijn gestart hebben veel kennis opgeleverd, die een onderbouwde planning 
mogelijk maakt. Minister Westerterp plukt daar dus de vruchten van.  
   Er is inmiddels sprake van een ‘doorgeschoten’ ontwikkeling in de massamotorisering. De 
voortdurende, forse uitbreiding van het aantal personenauto’s ontmoet – mede door de grote 
maatschappelijke aandacht voor milieuvraagstukken – stevige weerstand, met name in de 
grote steden.148 De actie “Blij dat ik rij” is dan een ‘logisch’ antwoord van de autobranche, 
waarmee een scheiding der geesten in de samenleving zichtbaar wordt die zich ook vertaalt in 
het politiek discours.  
   In de Tweede Kamer manifesteren zich duidelijk de voorstanders van de auto én de critici. 
Politieke tegenstanders van de auto zijn er eigenlijk niet. Politiek gezien staat het autobezit 
niet ter discussie. De automobilist is electoraal belangrijk geworden. Een roep om ingrijpende 
maatregelen tegen de aanwas van het autobezit en -gebruik komt in de Tweede Kamer niet 
voor. Het in de jaren ’60 geopperde idee van selectief autogebruik is te beschouwen als een 
prachtig politiek compromis. Alleen D66 roept nog de vraag op over beperking van het 
autobezit.  
   Elke partij spreekt steun uit aan het openbaar vervoer. Concrete maatregelen die partijen 
voorstaan zijn een lakmoesproef voor de waarde van hun steun. Ook nu de PvdA aan het stuur 
zit van de regering komt het gewenste “rijksrailplan” niet tot ontwikkeling. Dat zegt iets over 
de politieke positie van het openbaar vervoer. De auto heeft zijn dominante rol in het 
personenvervoer al ingenomen.  

                                                 
144 IOO, 1977: 1. 
145 Ibid.: 150. N.a.v. het artikel van Wolfson in ESB, 27 april 1966. 
146 Ibid.: 156. 
147 Beleidsplanning in Nederland is sterk gebaseerd op het Amerikaanse PPBS: het ‘planning, programming, 
budgetting system’. In Nederland is in de jaren ’70 en ‘80 de Commissie Beleidsanalyse (Coba) - ingesteld door 
het ministerie van Financiën - een stimulator geweest voor het introduceren van beleidsplanning en -analyse bij 
de verschillende overheden. Het formuleren van doelstellingen (hoofd-, sub- en enkelvoudige doelstellingen) 
neemt daarin een belangrijke plaats in. 
148 Zie voor een beeld van de diverse acties in de grote steden tegen de auto: Hofland, 1983. 
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   Het idee van het prijsmechanisme voor het betalen voor het gebruik van de auto heeft 
minister Westerterp overgenomen van zijn voorganger Udink, maar hij schrikt ervoor terug 
om het volledig handen en voeten te geven. Het betaald parkeren komt wel van de grond met 
de Nota Parkeerbeleid. Gemeenten krijgen de bevoegdheden om betaald parkeren in te 
voeren. ‘Betaald rijden’ is daarentegen nog meer dan één brug te ver. Het idee komt tijdens de 
periode van het kabinet-Den Uyl niet verder dan dat er wordt gesproken over onderzoek en 
het benoemen van een aantal mogelijkheden: congestieheffing, variabele autokosten en 
prijsmechanisch rijden.  
   Anno 1977 is er in Nederland al met al zeventien jaar een discours gaande over introductie 
van een prijsmechanisme bij automobiliteit. De politiek komt nog niet verder dan het vergaren 
van kennis. Wel is in het politiek en parlementair discours over het prijsmechanisme in de 
jaren 1965-1977 een koers uitgezet. Autobezit is niet omstreden, maar autogebruik wel.  
De periode van het kabinet-Den Uyl is hieronder samengevat. 
 
 

Samenvatting van de periode van het kabinet-Den Uyl: 1973-1977 
Minister Westerterp (KVP) 

 
Discoursmoment  Wat als 

probleem wordt 
genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

Verkiezingen 1972 
 
(Zie de verkiezings-
programma’s van 
1971) 
 

PvdA-D66-PPR: 
(Keerpunt ’72): 
� niet slaafs de 
prognoses volgen 

PvdA-D66-PPR: 
� paal en perk stellen 
aan auto-explosie in 
steden 
� ov centraal stellen 
� een nationaal 
verkeers- en 
vervoersplan 
� instellen algemeen 
verkeersfonds 
 

 PvdA-D66-PPR: 
� de weggebruiker 
de maatschappe-
lijke kosten 
toerekenen 

Regerings-
verklaring 
 
 

 
 

� integrale aanpak 
verkeer en vervoer; 
bevordering ov staat 
centraal 
 

  

Begroting 
1974,  1975,  1976, 
1977 
 
 
 
 

Kabinet: 149 
� de massa-
motorisering 
� suburbanisatie 
heeft geleid tot 
toename 
autoverkeer 
 
 

Kabinet: 
� bevordering ov 
� bevordering 
selectief autogebruik 
met terugdringen 
autogebruik 
� terughoudend beleid 
t.a.v. aanleg nieuwe 
wegen 
� beperken 
“nutsgebruik” van de 
auto 
� maatregelen richten 
op autogebruik, niet 
op autobezit 
 

Kabinet: 
� verkeer en vervoer 
is “geïntegreerd 
transportsysteem” 
� denken in termen 
van “verplaatsing” 
i.p.v. in termen van 
“voertuigen” 
� bezinning op ons 
gedragspatroon 
nodig: er is onnodig 
autogebruik 
� auto is een 
belangrijk middel 
voor de persoonlijke 
ontplooiing 

Kabinet: 
� prijsmechanisch 
parkeren 
� maatregelen 
nemen inzake 
variabele kosten 
� invoeren van 
congestieheffing  

                                                 
149 “Kabinet” staat ook voor de standpunten en uitspraken van de minister van Verkeer en Waterstaat. 
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Discoursmoment  Wat als 
probleem wordt 
genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

 
 
 
 
 

KVP: 
� algemeen 
verkeersfonds 
instellen 
� wegcapaciteit beter 
benutten 
� spreiden van 
verkeerspieken 
 
VVD: 
� inzetten op 
evenwichtige 
rolverdeling tussen  
ov en auto 
 
D66: 
� vermindering 
mobiliteitsbehoeften 
� er zijn dramatische 
en dwingende 
maatregelen nodig om 
autogebruik te 
beperken 
 

PvdA: 
� denkt niet aan: 
distributie, extra 
belasting op de 
tweede auto of 
verhoging van de 
benzineprijs 
 
CHU: 
� het is een illusie te 
denken dat de auto 
geheel kan worden 
teruggedrongen 
 
D66: 
� óf terugdringen 
autobezit, óf 
selectief autogebruik 
 
VVD: 
� beleid kabinet is  
“autootje pesten” 
� VVD beoordeelt 
mobiliteitsbehoeften 
positief 
 

KVP: 
� onderzoek naar 
systeem van 
gedifferentieerde 
kosten voor 
weggebruik 

De Derde nota 
inzake de 
ruimtelijke 
ordening: 
Oriënteringnota  
 
(december 1973) 150 
 

Kabinet: 
� spectaculaire 
toename 
mobiliteit 

Kabinet: 
� “genuanceerde 
beperking van de 
trendmatige groei” 
van de mobiliteit 
� noodzaak 
structuurschema 
verkeer en vervoer 
 

Kabinet: 
� efficiënt gebruik 
van bestaande 
infrastructuur 

Kabinet: 
� invoering 
gedifferentieerd 
systeem van 
prijsmechanisch 
rijden 

Verstedelijkingnota 
 
(februari 1976) 

Kabinet: 
� forse nadelen 
autoverkeer (voor 
milieu, 
leefbaarheid) 
 
 
 
 
 

Kabinet: 
� beperking van de 
(groei) van de 
verplaatsingsbehoefte 

Kabinet: 
� emotionele 
reacties op beleid 
inzake de auto 
� autogebruik is een 
vaste gewoonte 
(wijst onderzoek uit) 
� indirecte kosten 
autoverkeer worden 
afgewenteld 
� groei autoverkeer 
leidt tot nieuwe 
ongelijkheid 
 

Kabinet: 
� parkeertarieven 
� heffingen op het 
autogebruik 

Meerjarenplan 
Personenvervoer 
(MPP) 
(november 1975; 
debat in mei 1976) 

Kabinet: 
� allesbeheersend 
is de snelle 
verspreiding van 
het autobezit 

Kabinet: 
� i.p.v. volgend beleid 
is sturend beleid nodig 
� noodzaak van 
samenhangend pakket 

Kabinet: 
� de term “luxe 
auto” is uit het 
spraakgebruik 
verdwenen 

Kabinet: 
� het is ook 
mogelijk selectief 
gebruik van de 
auto te bevorderen 

                                                 
150 Ter ‘oriëntatie’ in de tijd en vanwege de samenhang tussen de nota’s zijn in het overzicht enkele data van 
publicatie of debat genoemd. 
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Discoursmoment  Wat als 
probleem wordt 
genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

 
 
 
 
 

van maatregelen 
� autogebruik op 
bepaalde plaatsen en 
bepaalde tijden 
limiteren 

� trend ombuigen, 
niet een breuklijn 
forceren 
� verhoging 
autokosten via 
accijns op benzine is 
moeilijk vanwege 
prijsverschil met 
buurlanden 
� autobezit wordt 
niet aangepakt 

door verhoging van 
de variabele kosten 
en een systeem van 
prijsmechanisch 
rijden 
� autokosten 
verhogen in relatie 
tot kosten 
levensonderhoud 
en de tarieven ov 
� onderzoek is 
gericht op een 
eenvoudig 
systeem, zoals 
heffingen voor 
inkomend verkeer 
(congestieheffing) 
 

PvdA: 
� op tal van 
signalen in de 
afgelopen 10-15 
jaar over het 
beleid is niet 
gereageerd 
 
ARP: 
� gebleken is dat 
het ov geen 
volwaardig 
alternatief is voor 
de auto (een 
demasqué van 
partij- en 
regerings-
programma’s)  
 

PvdA: 
� kiest voor 
terugdringen 
mobiliteit voor zover 
dat het resultaat is van 
ander ruimtelijke 
ordeningsbeleid 
 
VVD: 
� de auto niet in zijn 
algemeenheid 
terugdringen 
 
PPR: 
� voor algemene 
beperking mobiliteit 

PvdA: 
� rechtvaardigheid 
in mobiliteit ook 
voor de niet-
autobezitter 
� de auto is “de 
meest volmaakte 
nivellerende 
maatregel” 
� met de auto bén je 
iemand 
 
VVD: 
� het Nederlandse 
volk heeft gekozen 
voor de auto 
� de auto kan niet 
worden terug-
gedrongen 
 

CPN: 
� autorijden is 
voor “de kleine 
man” te duur 
geworden 

Structuurschema 
Verkeer en 
Vervoer 
(SVV) 
 
(maart 1977) 
 
 
 

Kabinet: 
� reacties op 
studies en eerdere 
nota’s hebben 
geleid tot 
noodzaak beleid 
te herformuleren 
� de geldelijke 
offers van 
autobezitters zijn 
in belangrijke 
mate gekoppeld 
aan het bezit, niet 
aan het gebruik 
van de auto  

Kabinet: 
� verminderen 
verplaatsingsafstanden 
� beperken 
autogebruik 
waar dat hinder geeft 
� stap voor stap 
realiseren van beleid 

Kabinet: 
� welke rol speelt 
de overheid in het 
keuzeproces van de 
automobilist? 
� beleid dat de 
keuzevrijheid van 
het individu – voor 
zover dat mogelijk 
is – intact laat 

Kabinet: 
� maatschappelijke 
kosten van 
verkeers- en 
vervoersvoor-
zieningen dienen in 
principe bij de 
gebruikers in 
rekening te worden 
gebracht 
� onderzoek naar 
mogelijkheden van 
kostentoerekening 
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3.3  Het idee van “variabilisatie van autokosten” 
 
� De verkiezingen van 1977 
Kort voor de reguliere kamerverkiezingen, op 20 maart 1977, komt het kabinet-Den Uyl ten 
val vanwege een conflict over grondpolitiek. Op 25 mei 1977 vinden de verkiezingen voor 
een nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer plaats.  
   De politieke belangstelling voor automobiliteit is in de afgelopen 10 jaar sterk toegenomen. 
Dat is af te lezen aan de nieuwe verkiezingsprogramma’s.151 In vergelijking met de 
verkiezingsprogramma’s van 1967 kan men stellen dat de auto ‘gepolitiseerd’ is. Er is in de 
jaren ’70 sprake van een duidelijk onderscheid tussen een ‘links’ beleid en een ‘rechts’ beleid. 
Ook is er in de verkiezingsprogramma’s de nagalm van de oliecrisis.  
   Het nieuw gevormde Christen Democratisch Appèl (CDA) merkt in haar programma (“Niet 
bij brood alleen”) op: “Vormen van rantsoenering in grondstoffen en energie kunnen in de 
toekomst nodig zijn.” Het CDA spreekt zich uit voor een ruimtelijke ordening die de groei van 
het verkeer terugdringt en bepleit voorrang van het openbaar vervoer in grote 
bevolkingsagglomeraties. Het CDA kiest voor een “grofmazig wegennet” en “eerder 
verbetering van bestaande wegen dan aanleg van nieuwe”.152  
   De Partij van de Arbeid is in haar verkiezingsprogramma (“Voorwaarts, en niet vergeten”) 
uitermate kritisch op het punt van consumptie. Het programma zegt daarover: “De 
bevordering van consumptie van onnodige of schadelijke produkten wordt tegengegaan. De 
reclame voor sterke drank, sigaretten en automobielen wordt aan banden gelegd. Radio- en 
tv-reclame hiervoor wordt direct afgeschaft.” Ook de PvdA geeft in haar programma van 
1977 nadrukkelijk voorrang aan de verdere ontwikkeling van het openbaar vervoer en het 
beperken van de aanleg van nieuwe wegen.153  
   D66 is in 1977 opvallend afwezig in de standpuntbepaling rond de automobiliteit. In haar 
programma (“Het redelijk alternatief”) ontbreekt het veelal gebruikte kopje “verkeer en 
vervoer”. Deze lacune staat in schrille tegenstelling tot de inleiding van het programma, 
waarin wordt gesproken over onze “dolgedraaide welvaartsmachine, die leidt tot het in snel 
tempo verslinden van onze natuurlijke hulpbronnen”.154  
   De VVD verwoordt in haar verkiezingsprogramma (“Visie in vrijheid”) een uitgangspunt, 
dat leidend zal blijven voor de liberalen in de komende decennia: ”De vrijheid van keuze bij 
het wonen, werken en recreëren, die wij voorstaan, brengt met zich mee, dat burgers vrij hun 
vervoer kunnen kiezen.” De VVD is van mening dat particulier en openbaar vervoer elkaar 
moeten aanvullen maar tekent daarbij aan, dat zij het particulier vervoer niet ondergeschikt 
wenst te maken aan het openbaar vervoer. Om deze woorden kracht bij te zetten is in het 
programma ook te lezen dat de VVD een “anti-autobeleid” afwijst,  want “voor de recreatie 
van de stedeling is de auto een middel tot ontplooiing en ontspanning”.155  
   DS’70 “ziet verkeer en vervoer als een belangrijke factor in het economische en sociale 
leven”. De partij pleit voor bevordering van een selectief autogebruik “mede door een goede 
overheidsvoorlichting. Opvallend is het ontbreken van enige verwijzing naar het 
prijsmechanisme, gelet op het beleid dat voormalig minister Drees jr. voorstond ten aanzien 
van beperking van het autogebruik.156  
                                                 
151 Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van de publicatie “Verkiezingsprogramma’s 1977. Verkiezingen 
voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1977”, samengesteld door Prof.Dr. I. Lipschits, uitgegeven door de 
Staatsuitgeverij, 1977. In de onderstaande voetnoten wordt verwezen naar de betreffende pagina’s  uit deze 
publicatie. 
152 Ibid.: 15, 20.  Het CDA is een samensmelting van de KVP, de CHU en de ARP.  
153 Ibid.: 170, 177. 
154 In de publicatie van Lipschits is de ontwerp-tekst van het programma van D66 opgenomen.  
155 Ibid.: 227. 
156 Ibid.: 57, 58. 
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   Een diametraal ander geluid is te horen ter linkerzijde van de PvdA; bij de PPR en de PSP. 
(Twee partijen die later met de CPN en de EVP zullen opgaan in GroenLinks.) De PPR en de 
PSP doen in hun verkiezingsprogramma’s zeer kritische uitspraken. De PPR spreekt zich uit 
voor een “beperking van de noodzaak om te reizen en het terugdringen van het aantal 
voertuigen”. Deze partij vindt dat het autoverkeer moet worden beperkt.157 De PSP opent haar 
verkiezingsprogramma met een verhandeling over geweld, uitbuiting en onderdrukking in de 
wereld. De partij stelt: “Het autobezit leidt voor de arbeidersklasse tot een verscherpte 
uitbuiting door het kapitaal.” Zij bepleit “beperking van de autoproduktie en vaststelling van 
scherpe normen voor alle gemotoriseerd vervoer op het gebied van veiligheid, uitstoot van 
uitlaatgassen en afmetingen”. Met name dit laatste punt van normstelling maakt de PSP tot 
een partij die zijn tijd vooruit is.158 Maar hoe de werkelijkheid van alle dag leidt tot  
tegenstrijdige doelstellingen blijkt uit het volgende standpunt van de PSP: “Geen financiële 
maatregelen tegen de auto, die de laagstbetaalden het slachtoffer laat worden van een slecht 
en duur openbaar vervoer (...).”159 Zowel de PPR als de PSP spreken  de voorkeur uit voor 
gratis openbaar vervoer en het terugdringen of  “overbodig maken” van de personenauto. De 
CPN besteed in zijn verkiezingsprogramma van 1977 geen aandacht aan de vraagstukken van 
verkeer en vervoer. 
   Tot slot de kleine partijen aan de rechterzijde van het politieke spectrum, het Gereformeerd 
Politiek Verbond (GPV) en de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Opmerkelijk is, dat 
deze in 1977 in hun opvattingen duidelijke overeenkomsten tonen met de linkse partijen. De 
SGP stelt zich in haar programma (“Gerechtigheid verhoogt een volk”) op het standpunt, dat 
beperking van het particulier autogebruik onvermijdelijk is, vooral in het westen van het 
land.160 De GPV stelt in haar programma (“Toekomst voor Nederland”) dat de regering de 
snelle ontwikkeling van het verkeer, met name de groei van het aantal personenauto’s, niet 
langer als een gegeven dient te beschouwen voor ruimtelijke ordening en wegenaanleg, doch 
maakt dit niet verder concreet.161 
 
De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 25 mei 1977 is: 
 
PvdA 53  CPN 2 
CDA 49  PSP 1 
VVD 28  GPV 1 
D66   8  BP 1 
SGP   3  DS’70  1 
PPR   3 

 
   

Met de vorming van het CDA hebben de KVP, de CHU en de ARP hun gezamenlijke 
zetelaantal kunnen consolideren (van 48 naar 49 zetels). Grote winnaar van de verkiezingen is 
de PvdA, die 10 zetels wint. Grote verliezer is DS’70 die slechts 1 zetel overhoudt van de 6. 
Door de lange formatieperiode van 208 dagen die volgt op deze uitslag, zal het kabinet-Den 
Uyl bijna 9 maanden demissionair zijn werk voortzetten.  
   Er komt een nieuwe coalitie van het CDA en de VVD. Op 19 december 1977 wordt het 
eerste kabinet-Van Agt beëdigd. Ir. D.S. Tuijnman is namens de VVD de nieuwe minister van 

                                                 
157 Ibid.: 100, 102. 
158 Ibid.: 138. Dertig jaar later zal de SP in Nijmegen een punt maken van de omvang van de populaire “SUV” 
met als doel dit grote voertuig zoveel mogelijk uit de stad te bannen. Echter was daarvoor geen draagvlak in de 
samenleving noch in de politiek te vinden. 
159 Ibid.: 139. 
160 Ibid.: 207. 
161 Ibid.: 85. 
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Verkeer en Waterstaat. Zijn partijgenoot drs. N. Smit-Kroes is de staatssecretaris.  
   Het regeerakkoord van de coalitie besteedt amper aandacht aan het verkeer en vervoer. 
Slechts in de paragraaf over het milieu is een beleidspunt dat raakt aan het verkeer 
opgenomen: “Ter wille van een goed milieubeheer houdt het beleid op het terrein van 
industrie, energie, bouw, landbouwstructuur, verkeer en recreatie terdege rekening met de 
gevolgen voor de omgeving.” In de regeringsverklaring van 16 januari 1978 komt het 
verkeer- en vervoerbeleid wel aan de orde. Het staat vooral in het teken van de actuele 
milieuvraagstukken, getuige de zinsnede: “In het verkeers- en vervoersbeleid gaat het erom 
de veiligheid te verhogen, de schade aan milieu en landschap te beperken en het leefklimaat 
te verbeteren.”  
   Het openbaar vervoer, de fietser en de voetganger zullen in het beleid van dit kabinet veel 
aandacht krijgen. (In de regeringsverklaring wordt echter geen aandacht besteed aan een 
kernpunt uit het eerste SVV dat 9 maanden eerder is gepresenteerd door het kabinet-Den Uyl, 
namelijk het ombuigen van de groei van het autoverkeer. Zie hierna.)  
   Het is belang hier nog te vermelden, dat het kabinet te maken krijgen met een aantal 
groeiende problemen op financieel en economische gebied, waaronder een gestage toeneming 
van werkloosheid en stijgende overheidstekorten. De financiële ruimte voor investeringen in 
verkeer en vervoer is zeer beperkt.162 
 

Zitting 1977-1978 
 
�  De begroting 1978 
 
De Memorie van Toelichting. Het jaar 1977 markeert een belangrijke stap in de 
beleidsvorming op het terrein van verkeer en vervoer met het verschijnen van het (eerste) 
Structuurschema Verkeer en Vervoer. Dat klinkt door in de begroting 1978 die nog is 
opgesteld door minister Westerterp en zal worden verdedigd door zijn opvolger. Eindelijk - na 
vele jaren van studie - heeft het beleid op het gebied van verkeer en vervoer (op uitdrukkelijk 
verzoek en na aandringen van de Tweede Kamer) een eigen kader gekregen. Dat kader wordt 
gevormd door het SVV in samenhang met het in 1975 verschenen Meerjarenplan 
Personenvervoer 1976-1980. Deze beleidsdocumenten liggen ten grondslag aan de 
maatregelen die bij de jaarlijkse begrotingen zullen worden aangekondigd:  
 

“Elk van deze maatregelen moet dan ook getoetst zijn aan de hoofddoelstellingen van het 
verkeers- en vervoerbeleid en aan de uitwerking die op basis daarvan in het Structuurschema 
Verkeer en Vervoer en het Meerjarenplan Personenvervoer is gegeven. Het beleid is gericht op 
het waar nodig en mogelijk verminderen van de verplaatsingsafstanden, het beperken van het 
autogebruik waar en wanneer dit teveel hinder geeft en waar nodig het treffen van 
voorzieningen voor openbaar vervoer en langzaam verkeer.” 163  

 
In tegenstelling tot het voorgenomen beleid meldt de MvT, dat het jaarlijkse autokilometrage 
(toch) zal groeien, terwijl het reizigerjaarkilometrage van het openbaar vervoer weinig zal 
toenemen. In de daarop volgende beschouwing over (toename van) autobezit en autogebruik 
wordt gesteld dat in de stedelijke gebieden een parkeerbeleid nodig is “met reductie van het 
niet essentiële autoverkeer”; “Grote prioriteit zal ook moeten worden besteed aan het 
verminderen van de door spreiding van wonen en van werken naar de perifere stadsdelen 
veroorzaakte autoafhankelijkheid.”164 
                                                 
162 Bron: de beschrijving van het kabinet -Van Agt 1 op www.parlement.com 
163 TK zitting 1977-1978, 14800 XII, nr.2: 10. 
164 Ibid.: 11. 
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   Wat betreft de rijkswegen vermeldt de MvT, dat “in het recente verleden met het oog op de 
na te streven terughoudendheid bij de wegenaanleg en daarenboven om budgettaire redenen 
de jaarlijkse bijdragen aan het Rijkswegenfonds belangrijk verminderd [zijn]”.165 Voor de 
investering in nieuwe wegen in de komende jaren zijn nu het SVV en het MPP leidend. Het 
vigerend Rijkswegenplan 1968 zal worden vervangen door het Rijkswegenplan 1978 en dat 
zal mede de wegen bevatten “die volgens de huidige opvattingen de komende 10 tot 15 jaar in 
uitvoering dienen te komen”.166 Voorts wordt melding gemaakt van het onderzoek naar een 
Nationale Verkeer- en Vervoerrekening. Dat is een rekening “waarin naast de financiële 
aspecten ook de maatschappelijke aspecten in beschouwing worden genomen”.167 
 
Het debat in de Tweede Kamer. Pas in maart 1978 vindt het debat over de begroting 1978 
van Verkeer en Waterstaat plaats. De woordvoerder van de PvdA, Van der Doef, geeft aan 
welke verandering de positie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft ondergaan. 
“Er is ooit een periode geweest waarin politieke groeperingen zo weinig belangstelling 
hadden voor het departement van Verkeer en Waterstaat, dat zij dit bij de formatie van een 
nieuw kabinet doorgaven als een rotte appel (...).” Anno 1978 is dat volstrekt anders. Het 
departement van Verkeer en Waterstaat is een “departement dat voor de leefbaarheid van dit 
land en de mensen, voor de overlevingskansen van beslissende betekenis is”, aldus Van der 
Doef. Daarmee geeft hij aan hoezeer het werkterrein van het departement is gepolitiseerd.  
   Van der Doef voelt de nieuwe minister aan de tand over de strekking van het VVD-
verkiezingsprogramma, met name de tekst: “De vrijheid van keuze bij wonen, werken en 
recreëren die wij voorstaan, brengt met zich mee dat burgers vrij hun vervoer kunnen kiezen.” 
Die vrijheid om het vervoer te kiezen wordt door Van der Doef betwist, want 40% van de 
volwassen bevolking beschikt niet over een auto en de keuzemogelijkheid van minder-
validen, scholieren en bejaarden is immers beperkt. Van der Doef meent dat vele mensen uit 
de genoemde groepen veroordeeld zijn tot “immobiliteit”: “ik noem dit een vorm van moderne 
verpaupering”,  zegt Van der Doef.168  
   Het CDA verwacht van de minister een sturend verkeer- en vervoerbeleid, dat niet achter de 
feiten aanloopt, maar de ontwikkelingen tijdig beïnvloedt. Dat sturende beleid moet volgens 
woordvoerder Cornelissen aan een 6-tal voorwaarden voldoen, voorwaarden die primair zijn 
gericht op het bevorderen van het openbaar vervoer.169 
   In zijn beantwoording van de inbreng vanuit de Kamer houdt minister Tuijnman de 
volksvertegenwoordiging voor:  
 

“Uitgaande van de realiteit van de auto en uitgaande van de realiteit dat 70% van de gezinnen 
zo’n auto heeft en wetende dat nieuwe en jonge generaties rijbewijsbezitters en -bezitsters er 
aankomen, ben ik van oordeel dat de overheid de mogelijkheden moet scheppen om het 
privévervoer te laten opereren, maar ook het recht en de plicht heeft sturend op te treden.” 170   

 
Voor de minister staat centraal, “dat tegemoet moet worden gekomen aan de vraag naar 
vervoer van personen en goederen”.171 Voor Van der Doef betekent de beantwoording van de 
minister, dat het kabinet kiest voor een “én-én-filosofie”: “Het wil én het openbaar vervoer én 
het langzame verkeer bevorderen én zo goed mogelijk ruimte bieden voor het autogebruik.” 

                                                 
165 Ibid.: 13. 
166 Ibid.: 13. 
167 Ibid.: 23. 
168 TK zitting 1977-1978, 31e verg. 8 maart 1978: 1521. 
169 Ibid.: 1538. 
170 TK zitting 1977-1978, 32e verg. 9 maart 1978: 1590. 
171 Ibid.: 1591. 
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Hij is van mening dat deze filosofie innerlijk strijdig is. Hij voorziet dat op korte termijn het 
moment aanbreekt dat de minister zal moeten kiezen.172 
 
Box 3.2a  De nagalm van het sturende beleid van het kabinet-Den Uyl 
Kenmerkend voor de politieke lading van het departement van Verkeer en Waterstaat is, dat minister 
Tuijnman door de TK aan de tand wordt gevoeld over een interview dat hij kort na zijn aantreden heeft 
gegeven in NRC Handelsblad van 8 april 1978. Het is vooral de PvdA die op zijn achterste benen staat 
vanwege uitspraken van de minister.  
   De kwestie leidt tot mondeling overleg tussen de minister en de Vaste Commissie voor Verkeer en 
Waterstaat op 18 mei 1978. Het verslag geeft de reactie van de PvdA als volgt weer: “Het meest 
schokkend hadden de leden van de PvdA-fractie het gevonden dat uit het interview afgeleid zou 
kunnen worden dat het ‘sturende’ verkeer- en vervoerbeleid, opgebouwd door verschillende 
ambtsvoorgangers van de minister, teruggebogen zou worden naar een ‘volgend’ beleid, naar 
aanpassing in plaats van beïnvloeding.”173  
   De CDA-fractie is mild in haar opstelling en maakt van de gelegenheid gebruik om haar positie in 
het beleid als volgt onder woorden te brengen: “Ook de CDA-fractie blijft voorstander van een actief 
sturend verkeers- en vervoersbeleid”. De VVD meent, dat duidelijk is dat het beleid van het vorige 
kabinet wordt voortgezet.  
   Tuijnman reageert op de kritiek en vragen van de commissie met de woorden “dat hij het beleid van 
het vorige kabinet in grote lijnen zal voortzetten” en geeft daarbij aan dat het “onmogelijk is (….) te 
voldoen aan de ongebreidelde stijging van het autogebruik”. De minister vindt dat mensen “noch het 
openbaar vervoer noch de auto uitgejaagd moeten worden” en vervolgt: “Vervelend is wel dat het 
marktmechanisme niet werkt bij de vervoerskeuze. Voor één persoon is het openbaar vervoer per 
kilometer zeer veel goedkoper dan de auto, en toch kiezen velen de auto.” Autootje pesten vindt de 
minister “verwerpelijk”. “Zolang het autobezit niet verboden of strafbaar is, moet men het gebruik 
ervan niet verhinderen”, zo stelt hij. Wel is minister Tuijnman van mening dat vanwege de groei van 
het autobezit het autogebruik moet worden beïnvloed, “met andere woorden dat er een sturend beleid 
moet zijn”.174 
 
 

Zitting 1978-1979 
 
�  De begroting 1979  
 
De Memorie van Toelichting. Bij zijn eerste ‘eigen’ begroting formuleert minister Tuijnman 
zijn standpunt ten aanzien van de auto:  
 

“Een voorstander van zoveel mogelijk wegen of een tegenstander van de auto vindt de kamer 
niet in mij. In mijn politieke loopbaan heb ik leren beseffen, dat uit extreme standpunten geen 
goed beleid voortkomt. Ik streef naar een goed genuanceerd en gedoseerd beleid, waarbij 
zowel de gebruiker van het openbaar vervoer als fietser en voetganger, maar ook de autorijder, 
zoveel mogelijk welvaren.” 175  

 
De minister bevestigt in de MvT dat het beleid op het gebied van verkeer en vervoer 
“sturend” dient te zijn, zoals reeds in het SVV is aangegeven. Die sturing moet niet van het 
Rijk alleen komen, ook provincies en gemeenten moeten sturend optreden.176 De relatie met 
de ruimtelijke ordening krijgt in de MvT bijzondere aandacht want bij “een integrale aanpak 

                                                 
172 Ibid.: 1658. 
173 TK zitting 1977-1978 14800 XII, nr.29: 1 e.v. 
174 Ibid.: 4. 
175 TK zitting 1978-1979 15300 XII, nr.2: 3. 
176 Ibid.: 18. 
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van de verkeers- en vervoerproblematiek speelt de ruimtelijke ordening een belangrijke rol.” 
Onder meer kan “met behulp van een op verkeer en vervoer gericht planologisch beleid 
invloed worden uitgeoefend op beperking van niet alleen de verkeershinder, maar ook van de 
oorzaak van het verkeer zelf, namelijk de mobiliteitsbehoefte”.177 Hierbij wordt gedoeld op 
het beperken van afstanden tussen woon- en werklocaties. In de MvT komt ook de keuze van 
de vervoerwijze aan de orde:  

          
“De individuele keuze van vervoermiddel wordt in het algemeen sterker bepaald door het 
individuele dan door het maatschappelijk nut van die keuze. (…) Bovendien werkt het 
marktmechanisme vaak niet. Dan is het de taak van de overheid het gebruik van de 
verschillende vervoermiddelen te beïnvloeden. (…) Het sturende beleid is gericht op 
beperking van het gebruik van de auto op die plaatsen, waar de hinder ervan voor de 
gemeenschap per saldo groter is dan het nut, zonder overigens de centra helemaal af te sluiten 
en onbereikbaar te maken.” 178   

 
Evenmin mag de functie van de stad worden aangetast door onvoldoende bereikbaarheid 
vanwege een te ver terugdringen van de auto.179 Het parkeerbeleid wordt hierbij gezien als 
“een der instrumenten voor een betere verkeersbeheersing”.180 
 
Het debat in de Tweede Kamer. In november 1978 vindt het kamerdebat over de begroting 
1979 plaats. De PvdA stelt zich zéér kritisch op: “De minister heeft zich onderuit laten halen 
bij de opstelling van Bestek ’81: de minister heeft de schade binnen de begroting afgewenteld 
op het openbaar vervoer”, aldus Van Thijn. Want voor wegen is substantieel méér geld 
uitgetrokken de komende jaren, terwijl het openbaar vervoer tientallen miljoenen moet 
inleveren.181  
   In een beschouwing over ontwikkelingen in de mobiliteit stelt CDA-woordvoerder Schakel 
de vraag “wie beslist wat wezenlijk is en wat niet?”. Hij vindt dat sinds jaar en dag de 
verkeer- en vervoerdiscussie in Nederland onnodig wordt belast met een dubbele hypotheek: 
“De eerste is dat particulier en openbaar vervoer (...) elkaars antipolen zouden zijn. De 
tweede is dat wij de kwalen die er natuurlijk in verkeersland zijn te signaleren, menen te 
kunnen cureren via een nogal uniform nationaal saneringsplan.”182  
   D66 wil dat het beleid dat de minister voorstaat wordt omgebogen: “Geen inspelen derhalve 
door de overheid op  het groeiend autobezit zoals de minister wil, al moet ik toegeven dat een 
zodanige invulling van het begrip ‘vrijheid’ een conservatief-liberale gedachte is, die ons 
D66-ers niet aanspreekt omdat zij het vooruitstrevend liberale gelijkheidsideaal, in het 
verkeer belichaamd door het openbaar vervoer, met voeten treedt”, aldus woordvoerder 
Zeevalking.183 Hij ziet het ruimtelijke ordeningsbeleid als “hoofdschuldige” van de 
mobiliteitstoename in de afgelopen decennia. 
   Het is PPR-woordvoerder Jansen die de vraag aan de orde stelt of men een volgend of 
sturend beleid zal voeren. Jansen herkent in de MvT een sturend beleid, maar wie bepaalt nu, 

                                                 
177 Ibid.: 19.  
178 Ibid.: 20. 
179 Ibid.: 21. 
180 Ibid. 
181 TK zitting 1978-1979, 21e verg. 14 november 1978:1320. Bestek ’81 is een omvangrijke bezuinigingsoperatie 
van het kabinet-van Agt 1.  
182 Ibid.: 1330 . 
183 TK zitting 1978-1979, 22e verg. 15 november 1978: 1366. 
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zo vraagt hij zich af, wat ‘nut’ is en wat ‘hinder’ is? Hij illustreert zijn vraag met het in 1951 
gepubliceerde boekje over de “zelfzuchtige personenauto”.184  
   In de beantwoording van de minister komen geen nieuwe elementen naar voren. 
Uitgangspunt van het beleid blijft voor Tuijnman de realisering van de doelstellingen van het 
SVV: “Met inachtneming van een aantal in het SVV genoemde beperkende voorwaarden zal 
derhalve worden getracht, tegemoet te komen aan de vraag naar vervoer van personen en 
goederen.” 
 
Box 3.2b  De Autokampioen  en de fileproblematiek 
In het eerste halfjaar van 1979 besteedt de Autokampioen in meerdere edities aandacht aan de 
fileproblematiek. Mede in opdracht van de Autokampioen heeft het bureau Inter/View een enquête 
gehouden onder automobilisten die dagelijks in de file staan op vier locaties in de Randstad. Op de 
vraag wat de overheid tegen filevorming zou kunnen doen zegt 50% van de geënquêteerden dat het 
wegennet verbeterd moet worden; 11 % zet in op beter openbaar vervoer. Het idee van prijsbeleid of 
van het prijsmechanisme komt in deze enquête niet voor, ook niet in de aanvullende opmerkingen van 
geënquêteerden.185  
   In een interview met een verkeersdeskundige in dezelfde editie van de Autokampioen (de directeur 
van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut, prof.drs. H.J. Noortman) blijkt, dat ook voor 
deze deskundige het idee van het prijsmechanisme geheel ontbreekt bij de door hem genoemde 
oplossingen voor de verkeersproblematiek. Hij adviseert het wegnemen van knelpunten in het 
wegennet. Een aantal weken later wordt in de Autokampioen uitgebreid stilgestaan bij “de file als 
economisch probleem”. Daarbij komt “het offensief” van de RAI en de BOVAG aan de orde, die met 
de actie “Blij dat ik rij” de overheid al enkele jaren tegenspel bieden. “De reclame rond de auto is een 
wapen in de politieke strijd geworden rond wat eens een vervoermiddel was. Het zijn niet de BOVAG 
en de RAI en evenmin de gebruikers, die de auto de sociale functie van discussie-object hebben 
toegedacht. Maar nu het zover is gekomen, dan maar alle argumenten op tafel”, zo luidt het verhaal.186 
   Aan het eind van 1979 komt de Autokampioen met een commentaar op het beleid van de regering; 
een “krachtiger verkeers- en vervoersbeleid gewenst”, is de kop van het hoofdartikel.  De ANWB is 
van mening dat de overheid haar taak ten aanzien van het openbaar vervoer en de auto onderschat, 
omdat er te weinig financiële middelen worden vrijgemaakt voor mobiliteit. ANWB-voorzitter mr. 
H.W.Bloemers vindt dat naast de in de Universal Declaration of Human Rights genoemde 
basisvoorzieningen ook “zich kunnen verplaatsen” een essentiële voorwaarde is voor een behoorlijke 
levensstandaard.187 
 
Overleg met de Vaste Commissies voor Verkeer en Waterstaat en Financiën. In juni 1979 
komt, op verzoek van de CDA-fractie, in een mondeling overleg tussen de minister en de 
Vaste Commissies voor Verkeer en Waterstaat en Financiën de harmonisatie van de 
motorrijtuigenbelasting in de Europese Gemeenschap aan de orde.188  
   Een van de leden van de CDA-fractie brengt in dat overleg naar voren dat de fractie “in het 
algemeen ernaar streeft om meer het rijden dan het bezit van auto’s te belasten”.189 Uit het 
verslag van het overleg blijkt dat de fractie denkt aan het geheel of gedeeltelijk afschaffen van 
de mrb onder gelijktijdige verhoging van de brandstofaccijns. Gelet op uitspraken van de 
Europese commissie blijkt het niet zonder meer mogelijk, dat Nederland een geheel eigen 
weg gaat in het belasten van de auto. Het CDA is van mening, dat het huidige fiscaal stelsel 
                                                 
184 Ibid.: 1375.  Het is een boekje van Ir. W. Valderpoort, gepubliceerd in 1953. Zie voor een bespreking van 
deze publicatie deel I, par. 2.3. 
185 Autokampioen, 25-31 mei 1979, nr. 21: 1458 e.v. 
186 Autokampioen, 29 juni -5 juli 1979, nr.26: 1778 e.v. 
187 Autokampioen,  30 november-6 december 1979, nr. 48: 3001, 3002. 
188 TK zitting  1978-1979 15300  IXB en XII, nr.22. 
189 Ibid.: 2. Op 7 mei 1979 heeft het CDA-Kamerlid Van Rooijen de ministers van Verkeer en Waterstaat en van 
Financiën al de vraag voorgelegd, hoe zij denken over een gehele of gedeeltelijke vervanging van de mrb door 
een verhoging van de benzineaccijns, al dan niet gefaseerd ingevoerd.  
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eerder het gebruik van een auto bevordert, “doordat de heffing veel zwaarder drukt op het 
bezit (motorrijtuigenbelasting, b.t.w., bijzondere verbruiksbelasting) dan op het rijden ( 
benzine-accijns)”.190 Andere fracties spreken zich niet concreet uit over een gewenste 
wijziging in het fiscaal stelsel.  
   De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Smit-Kroes, wijst daarbij op een probleem:  
 

“Voor zover de verschuiving van de motorrijtuigenbelasting naar benzine-accijns zou leiden 
tot een verschuiving van particulier naar openbaar vervoer, treedt er een probleem op (...) 
omdat dit openbaar vervoer in de spitsuren niet aan een sterk toegenomen vraag kan voldoen. 
Hiermee komt dan weer het vraagstuk van de spreiding van de spits naar voren.” 191 
 

De CDA-fractie vraagt, “of de minister van economische zaken waarschijnlijk met behulp van 
het centraal planbureau, de economische effecten van geleidelijke en/of gedeeltelijke 
afschaffing van de motorrijtuigenbelasting, wil onderzoeken”. De staatssecretaris zal deze 
vraag aan de minister overbrengen.192 
 
�  De inspraak op het Structuurschema Verkeer en Vervoer (deel c) 
De procedure van de PKB193 voorziet in inspraak van burgers en organisaties. Er worden 290 
schriftelijke reacties op het SVV ontvangen. Deze reacties worden in handen gesteld van de 
twee vaste adviescolleges van de regering, de Raad van de Waterstaat en de Raad van advies 
voor de Ruimtelijke Ordening (Raro). Deze adviescolleges houden vijf hoorzittingen, waarna 
zij advies uitbrengen over het beleidsvoornemen (deel a) van het SVV.  
   De resultaten van de inspraak zijn opgenomen in een afzonderlijke nota over de hoofdlijnen 
van de inspraak.194 Daaruit blijkt, dat een meerderheid van de insprekers die ingaan op het 
verminderen van verplaatsingsafstanden het in ‘deel a’ gepresenteerde beleid, gericht op 
beperking van het autogebruik en het treffen van voorzieningen voor openbaar vervoer en 
langzaam verkeer, teleurstellend vindt. De twee adviescolleges geven daarbij hun oordeel 
over de strekking van het verkeer- en vervoerbeleid:  
 

“Het SVV kiest in zijn uitwerking voor een verdere ontwikkeling naar een volledig van de 
auto afhankelijke samenleving. (...) Het terugdringen van het gemotoriseerde verkeer is 
dringend noodzakelijk ten behoeve van het welzijn van mensen, het zuinige ruimtegebruik, het 
milieu en de beperkte hoeveelheid energie. Een beleidsombuiging is noodzakelijk in die zin 
dat men zich richt op een lager autobezit (vooral tweede auto’s) en minder autogebruik.” 195  

 
De ANWB is kritisch en vindt de uitwerking van het beleid met betrekking tot het openbaar 
vervoer in de grote stadsgewesten “uitermate teleurstellend”. De ANWB spreekt tevens uit 
verheugd te zijn “over het voornemen enkele in het verleden geprojekteerde nieuwe 
wegverbindingen te schrappen uit het hoofdwegennet”.196 
 
De adviezen van de Raad van de Waterstaat en de Raro vormen deel c. van het SVV. Deze 
worden bij brief van 22 november 1978 door  minister Tuijnman aan de Tweede Kamer 
aangeboden.197 De Raad van de Waterstaat is kritisch en verwijst naar de mening van enkele 

                                                 
190 Ibid.: 3. 
191 Ibid. 
192 Ibid.: 4. 
193 Planologische Kernbeslissing; deze geldt voor lange termijnplannen als het SVV. 
194 TK zitting 1978-1979, 14390, nrs. 4-5 (Dit is de notitie “Hoofdlijnen uit de inspraak”.) 
195 Ibid.: 11. 
196 Brief van de ANWB inzake het SVV d.d. 1-9-1977, bijlage, blz.7. 
197 TK zitting 1978-1979, 14390, nrs. 6-7. 
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insprekers die stellen dat het SVV uitgaat van “onontkoombare ontwikkelingen zoals de groei 
van het autobezit”.198  
   Wat betreft de standpuntbepaling ten aanzien van het keuzeproces van reizigers en verladers 
vindt de raad dat in het SVV één aspect sterk onderbelicht wordt, namelijk “de mogelijkheid 
om op het keuzeproces van reiziger en verlader anders dan door het nemen van maatregelen 
ten aanzien van de ruimtelijke inrichting invloed uit te oefenen”. De raad heeft de indruk “dat 
het verkeers- en vervoergebeuren min of meer als een verschijnsel wordt beschouwd waarop 
men betrekkelijk weinig vat heeft”.199 De raad wil dat de overheid “systematisch een grotere 
gedragsbewustwording” ten aanzien van het mobiliteitspatroon nastreeft en verwacht een 
“trend-bijbuigende werking” van de beleidsruimte die er voor de overheid is. Samenvattend 
noemt de raad het SVV “de eerste stap in het planningsproces inzake mobiliteit over de weg 
en op de rail”.200  
 
De Raro is van mening dat “ontwikkelingen in verkeer en vervoer op een aantal punten 
nadrukkelijk vanuit overheidsbeleid, ook dat van de rijksoverheid, correctie behoeven”.201 De 
raad lijkt zeer te vertrouwen op de maakbaarheid van de samenleving als hij stelt:  
 

“Het verkeers- en vervoerbeleid zal daartoe een remmende invloed moeten hebben op 
voortgaande ruimtelijke schaalvergroting in activiteitenpatronen en wel vooral door 
afremming van de expansiemogelijkheden van verplaatsingswijzen die voor de 
schaalvergroting in belangrijke mate medeverantwoordelijk zijn geweest. Dit vraagt om een 
globale ombuiging van tendenties in het voertuigkeuzegedrag ten gunste van collectief 
(openbaar) vervoer en langzaam verkeer (...).” 202 

 
Deze opvatting mondt uit in opvallende adviezen die gericht zijn tegen de auto, welke zijn 
opgenomen in onderstaande box. 
 
Box 3.2c  Opvallende adviezen, gericht tegen het autobezit  
De Raro richt zijn pijlen op de auto: “In de visie van de Raad ligt een directe beïnvloeding van het 
autobezit niet in de rede. Wel meent de Raad dat het wegnemen  van de in sommige situaties feitelijk 
aanwezige noodzaak tot autobezit en beperking van het nut van meervoudig autobezit aan 
vermindering van de groei van het autobezit kan bijdragen”. Voor het minder aantrekkelijk maken van 
autogebruik denkt (een meerderheid van) de raad aan “het achterwege laten van 
capaciteitsverruimende maatregelen ten behoeve van het autoverkeer”.  
   Daarop volgt een uniek advies: “Deze meerderheid acht beheerste en naar tijd en plaats gebonden 
stagnatie van het autoverkeer verdedigbaar (…).”203 Daarbij wordt wel opgemerkt, dat dezelfde 
meerderheid de voorkeur geeft aan “meer genuanceerde instrumenten, zoals bevordering van 
carpooling, spreiding van werktijden, toepassing van prijsmechanismen en vergunningsystemen, 
verkeersregulering e.d.” 204  
   Opvallend is het verband dat de Raro legt tussen autobezit en de betalingsbalans: 
“Betalingsbalansproblemen worden ook aangewakkerd door verdere uitbouw van het autosysteem. (...) 
Mede daardoor zijn niet slechts aan autogebruik maar ook aan autobezit belangrijke nadelen 
verbonden. (...) De Raad onderkent in het schema dan ook onvoldoende aandacht voor de aan 
autobezit verbonden nadelen.”205  

                                                 
198 Ibid.: 22. 
199 Ibid.: 33. 
200 Ibid.: 52. 
201 Ibid.: 62. 
202 Ibid.: 63. 
203 Ibid.: 64. Het advies vermeldt ook dat een minderheid van de raad congestie als beleidsinstrument afwijst. 
204 Ibid. 
205 Ibid.: 98. 
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   De Raro licht zijn kritische advies toe met een opmerking over de “nog steeds beperkte kennis van 
verkeers- en vervoergedrag en het functioneren van verkeers- en vervoersystemen in samenhang met 
de maatschappelijke ontwikkeling”. De raad ziet die beperkte kennis als een oorzaak van de 
onvolkomenheden van het SVV en adviseert experimenten uit te voeren, als methode van 
onderzoek.206 
 
�  De PKB inzake de Verstedelijkingsnota 
De, nà de parlementaire behandeling, definitief vastgestelde tekst van de PKB met betrekking 
tot de Verstedelijkingsnota (aangeboden aan de TK bij brief van 6 februari 1979) geeft over 
mobiliteit de volgende beleidstekst: “De groei van de mobiliteit binnen de stadsgewesten 
wordt verminderd en de wijze van verplaatsing wordt ter beperking van daaruit 
voortkomende hinder beïnvloed door: (...) bevordering van het gebruik van de (brom)fiets, 
verbetering van het functioneren van het stadsgewestelijk openbaar vervoer en mede 
daardoor het stimuleren van selectief gebruik van de auto.” Het voorkomen van hinder heeft 
nu een centrale plaats in het beleid.207 
 
�  De Regeringsbeslissing inzake het Structuurschema Verkeer en Vervoer (deel d) 
Bij brief van 26 juni 1979 biedt minister Tuijnman de Regeringsbeslissing inzake het SVV 
(deel d) aan de Tweede Kamer aan.208De strekking van het SVV is qua formulering 
ongewijzigd. Die is: het waar nodig en mogelijk beperken van de verplaatsingsafstanden, het 
beperken van het autogebruik waar en wanneer dit teveel hinder geeft en waar nodig het 
treffen van voorzieningen voor openbaar vervoer en langzaam verkeer. Ook de 
hoofddoelstelling is niet gewijzigd. Het begrip “welzijn” neemt dus nog steeds een centrale 
plaats in.209  
   De regering heeft afwijzend gereageerd op een door meerdere insprekers bepleit recht op 
mobiliteit, welk recht als volgt is geformuleerd: “het op de een of andere wijze verzekeren van 
een minimumniveau aan vervoervoorzieningen of anders gezegd het erkennen van een recht 
op zodanige voorzieningen, dat aan een redelijke behoefte aan mobiliteit kan worden 
voldaan. Dit recht zou voornamelijk moeten gelden met betrekking tot de openbaar 
vervoervoorzieningen.” De regering wijst dit af omdat de vraag is, “hoe aan een zodanig recht 
inhoud moet worden gegeven”.210  
   In reactie op de inspraak stelt de regering dat zij:  
 

“grote waarde [hecht] aan het principe dat de kosten van het verkeers- en vervoerstelsel zoveel 
mogelijk aan de gebruikers in rekening worden gebracht (pkb. 3.5d). Alleen door dit beginsel 
zoveel mogelijk recht te doen kan worden bereikt dat de bevolking zich bewust wordt van 
hetgeen nodig is om de mobiliteit, die een groot goed is, in stand te houden. Voorts stimuleert 
het een goede afweging die kan leiden tot beperking van die vormen van mobiliteit, die voor 
de volkshuishouding de grootste belasting vormen. Daarbij moet in het bijzonder gedacht 
worden aan ruimte en energie”. 211  

 
De regering stipuleert nadrukkelijk de problematiek waar het SVV om draait: “De centrale 
probleemcomplexen in het structuurschema vormen het massaal autogebruik en de 
toenemende overheidsbijdragen in de exploitatie van het openbaar vervoer.”212 

                                                 
206 Ibid.: 104. 
207 TK zitting  1978-1979, 13754, nrs. 98-99: 6. 
208 TK zitting 1978-1979, 14390, nrs.10-12. 
209 Zie voor de definitie ibid.: 6, 7. Alleen de redactie van de hoofddoelstelling is op een enkel punt bijgesteld.  
210 Ibid.: 70. Ook de Raro heeft dit recht in een “bestuurlijk overleg” naar voren gebracht. 
211 Ibid.: 75. 
212 Ibid. 
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   In reactie op de kritische opmerking van de Raad voor de Waterstaat, dat de indruk wordt 
gewekt dat de ontwikkeling van het verkeer en vervoer slechts in beperkte mate te 
beïnvloeden is, stelt de regering:  
 

“Men ontleent die indruk vooral aan de beschouwingen omtrent het autobezit. Van veel meer 
belang voor de beleidseffecten is echter het gebruik dat van de auto gemaakt wordt. Op grond 
van de uitgevoerde verkenningen naar de marges in het beleid heeft de Regering de 
verwachting dat bij de gekozen uitgangspunten in het bijzonder ten aanzien van de 
keuzevrijheid en voorts gezien de vele reeds vastliggende ruimtelijke en maatschappelijke 
gegevenheden, de beleidsmarges als landelijk gemiddelde niet zo groot zijn. Juist echter in de 
gebieden waar de hinder van het autogebruik het grootst is, te weten de stadscentra en vele 
woongebieden, daar lijken de beleidsmarges aanzienlijk groter, zodat de regering verwacht de 
doelstellingen te kunnen verwezenlijken.” 213  

 
In antwoord op de inspraakreacties die betrekking hebben op de rol van de overheid en 
aangrijpingspunten op het keuzegedrag van reizigers stelt de regering dat als uitgangspunt 
geldt, “dat in beginsel ieder de keuze moet worden gelaten over het hoe en waarom van een 
verplaatsing”.214 De overheid zal die keuze alleen beïnvloeden, indien het resultaat van die 
keuze ten opzichte van “zaken van algemeen belang” daartoe noopt. Onder de middelen die 
de overheid ter beschikking staan voor de beïnvloeding van het keuzeproces van de reiziger 
worden onder meer genoemd: het tarieven- en heffingenbeleid, voor zover niet fiscaal; 
subsidie- en vergoedingsregelingen; en maatregelen van fiscale aard.  
   Naar de opvatting van de regering moet de overheid zich niet zozeer richten op het 
autobezit, maar “meer op de negatieve gevolgen van het autogebruik. Door het 
voorgeschreven verkeers- en vervoerbeleid in samenhang met het ruimtelijk beleid zal de 
noodzaak van autobezit en met name van meervoudig autobezit verminderen”.215 Mede gelet 
op de grote geografische verschillen kiest de regering voor een “genuanceerd en stap-voor-
stap beleid”.216 Bij de uitvoering van het beleid moeten strategische studies, experimenten en 
evaluaties bijdragen tot “een beter inzicht in de werking mogelijkheden van het verkeers- en 
vervoersysteem”.217  
 
De Tweede Kamer bereidt de behandeling van het SVV grondig voor. Zij stelt een bijzondere 
Commissie voor het Structuurschema Verkeer en Vervoer in. Deze doet via de Staatscourant 
een oproep tot schriftelijk commentaar op de afwijkingen tussen het beleidsvoornemen (deel 
a) en de regeringsbeslissing (deel d). Dat levert 18 reacties op.218 
 
 
Box 3.2d  De minister in debat : parlementair discours buiten het parlement 
Uniek in het proces van de totstandkoming van het SVV is een dialoog tussen kamerleden en de 
minister van Verkeer en Waterstaat in 1979 over de problematiek van de automobiliteit. De Stichting 
Maatschappij en Onderneming heeft deze dialoog georganiseerd en vastgelegd in een publicatie met 
de titel Auto weg of autoweg, die in augustus 1979 verschijnt.219  
   Een vijftal woordvoerders uit de Tweede Kamer op het terrein van verkeer en vervoer neemt deel 

                                                 
213 Ibid.: 78. 
214 Ibid.: 92. 
215 Ibid. 
216 In retrospectief kan de zienswijze van de regering als naïef worden gekenschetst. 
217 Ibid.: 101. 
218 Onder meer van de ANWB en van de actiegroep ‘Stop de kindermoord’. 
219 SMO Boek 11, “Auto weg of autoweg”. Stichting Maatschappij en Onderneming, Scheveningen 1979. 
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aan de dialoog.220 Zij leveren vooraf een schriftelijke inbreng. Daarin komen de verschillen in 
politieke zienswijzen naar voren, waaronder de volgende twee. Lambers-Hacquebard (D66) stelt dat 
de kern van de problematiek van het autogebruik niet een “vrijheidsvraagstuk” is, maar een 
“verdelingsvraagstuk”. Voor Van der Ven (VVD) is het uitgangspunt “een zo groot mogelijke vrijheid 
in de keuze van het vervoer. Dit houdt in dat het gebruik van de auto zo ruim mogelijk moet zijn en 
dat anderzijds het openbaar vervoer zal moeten voldoen aan een minimaal verzorgingsniveau”.221 In 
het debat worden duidelijke stellingen ingenomen. Van der Doef (PvdA) wijst op de ambivalentie van 
mensen “die zich enerzijds beijveren voor een vrij gebruik van de auto (….) en die tegelijkertijd in 
actiegroepen of in hun maatschappelijk gedrag zich sterk betrokken voelen bij zaken als milieu, 
veiligheid enz.”. Zijn stelling luidt: “dat kan niet langer. Een maatschappelijke discussie moet ertoe 
leiden, dat juist individuele burgers tot een keuze worden gebracht.”222  
   Van belang is de confrontatie tussen minister Tuijnman en Van der Doef. De minister stelt, dat de 
auto een consumptieartikel is geworden. Van der Doef vraagt zich af, of die tendens maatschappelijk 
gesproken wenselijk is. 223 (Daarmee neemt Van der Doef in feite afstand van het vaak gememoreerde 
standpunt van Den Uyl, dat elke arbeider een eigen autootje moet kunnen bezitten.)224  
   Van der Doef laat vervolgens in debat met Van der Ven blijken, dat hij het gevaarlijk vindt er van uit 
te gaan dat iedereen een auto moet kunnen hebben, omdat daarbij “de hele samenleving zo zou worden 
ingericht, dat die feitelijke mogelijkheid [van iedereen een auto:mls] ook zou kunnen worden 
gerealiseerd”. Hij wil af van de “ingebakken noodzakelijkheid” van de auto, hij wil “ernaar toe, dat de 
mensen het veel meer als reële keuzemogelijkheid gaan zien om géén auto aan te schaffen of deze niet 
meer gebruiken”.225  
   Van der Doef is ook van mening, dat er al veel kennis is over de problematiek en vraagt zich af wat 
er nog nader te onderzoeken valt. Hij wijst erop dat het alleen vreselijk moeilijk is om het in het beleid 
om te zetten.226 In het debat met de kamerleden sluit minister Tuijnman af met de woorden: “Zelf ben 
ik van mening dat wij in grote agglomeraties snel naar situaties toegroeien, waar wij er inderdaad niet 
aan ontkomen om de automobilist in zijn vrijheid te beperken. Hoezeer wij dat misschien ook 
betreuren.”227 
 
Box 3.2e  Over gebrek aan onderzoek 
In zijn beschouwing over het beleid tot beperking van mobiliteit tot 1979 signaleert Bak waar het 
gebrek aan onderzoek toe leidt:  
“Door een gebrek aan onderzoek in de ruimste zin van het woord mist het beleid met betrekking tot de 
ruimtelijke mobiliteit de zorgvuldigheid en evenwichtigheid die karakteristiek zijn voor een goede 
relatie tussen bestuur en bestuurden in een democratische samenleving. De argumenten en 
overwegingen van het tot dusver gevoerde beïnvloedingsbeleid zijn goeddeels terug te voeren tot 
ideologieën. Dat kan zover gaan dat mobiliteitsbeperking wordt gezien als progressief en elke twijfel 
aan zulk een beleid als reactionair.”228 
 

Zitting 1979-1980 
 
�  De begroting 1980 
Door het actuele parlementair discours over het Structuurschema Verkeer en Vervoer is de 
begroting dit jaar geen ‘hot item’. In de MvT bij de begroting 1980 kondigt de minister een 

                                                 
220 Dat zijn: Cornelissen (CDA), Van der Doef (PvdA), Jansen (PPR), Lambers-Hacquebard (D’66) en Van der 
Ven (VVD). 
221 Ibid.: 26. 
222 Ibid.: 30. 
223 Ibid.: 34. 
224 Een zoekopdracht op internet via Google leidt tot een groot aantal ‘hits’ van deze vaak geciteerde uitspraak. 
225 Ibid.: 35. 
226 Ibid.: 41. 
227 Ibid.: 62. 
228 Bak, 1979: 43. 
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studie aan naar “het meer variabel maken van de autokosten. Variabele kosten kunnen de 
automobilist meer bewust maken van het energiegebruik van zijn auto en van de kosten die 
het autorijden met zich brengt”.229 (Hiermee wordt in feite de suggestie van het CDA in de 
vergadering van de VC van juni 1979 opgepakt.)  
   Bij de voorbereiding van de begrotingsbehandeling stelt de VC een vraag over de strekking 
van het “sturend beleid” dat de minister voorstaat. Tuijnman antwoordt: “Ook een krachtig 
sturend beleid is gebonden aan de beperking, dat de keuze van een vervoerwijze wel kan 
worden beïnvloed maar niet voorgeschreven.”230  
   De plenaire behandeling van de begroting 1980 vindt plaats op 22 en 23 januari 1980 en 
levert geen nieuw onderzoeksmateriaal op, omdat over een maand het debat begint over het 
SVV. 
 
�   Het (tweede) Meerjarenplan Personenvervoer 1980-1984: onderzoek naar het 
prijsmechanisme 
Met een brief van 2 november 1979 biedt de minister van Verkeer en Waterstaat het tweede 
Meerjarenplan Personenvervoer 1980-1984 (MPP) aan de Tweede kamer aan.231 Dit plan, dat 
geen titel of motto heeft , zal tegelijk met het SVV in de Kamer worden behandeld.  
   In de inleiding van het tweede MPP wordt gememoreerd, dat het eerste MPP “de overgang 
van een trendvolgend naar een meer samenhangend beleid” markeert.232 Mobiliteit wordt 
positief gewaardeerd: “De mogelijkheid zich te kunnen verplaatsen biedt de mens vele kansen 
tot ontplooiing en betekent niet weg te denken verrijking van zijn leven”. Als vanwege de 
hoofddoelstelling van het verkeers- en vervoersysteem in bepaalde gevallen niet aan de vraag 
naar vervoer op een bepaalde wijze kan worden voldaan, dan “zal de overheid op grond van 
diezelfde hoofddoelstelling vaak alternatieve verplaatsingsmogelijkheden aanreiken en 
trachten de vervoerwijzekeuze te beïnvloeden”.233 In het nieuwe MPP wordt ruim aandacht 
besteed aan de kosten van mobiliteit en het keuzegedrag van mensen:  
 

“De invloed van de kosten op het reisgedrag is niet voor alle soorten verplaatsingen even 
groot. (...) De kostenstructuur van de auto en de tariefstructuur van het openbaar vervoer zijn 
verschillend. Die verschillen worden geaccentueerd door de wijze waarop men veelal de 
autokosten ervaart. In zoverre een en ander het keuzegedrag beïnvloedt, is dat meestal in een 
ongewenste richting. De kostenstructuur van de auto bestaat uit veel vaste, niet van de 
afgelegde kilometrage afhankelijke elementen (zoals afschrijving, motorrijtuigenbelasting, 
verzekering). Bij particulier gebruik heeft men de neiging de vaste kosten buiten beschouwing 
te laten nadat de uitgave is gedaan. Bovendien wordt dikwijls het bezit van de auto - en 
daarmee de vaste kosten - bepaald door bepaalde verplaatsingen. Als dan voor alle andere 
verplaatsingen slechts met de variabele kosten wordt gerekend is dat niet zo rationeel. Dat 
‘kosten-voordeel’ geldt voor verplaatsingen voor alle gezinsleden en ongeacht het aantal 
inzittenden.” 234 
 

De minister meldt dat een tweetal studies is gestart die betrekking hebben op de 
kostenstructuur van de auto. “De ene studie betreft het variabel maken van een groter deel 
van de autokosten door een belangrijk deel van de huidige motorrijtuigenbelasting in de 
accijns op (auto)-brandstof te verwerken. Zo’n maatregel bevordert selectief autogebruik (...). 

                                                 
229 TK zitting 1979-1980 15800 XII, nr.2: 27. 
230 TK zitting 1979-1980 15800 XII, nr.19: 2. Dit is in feite een aanvulling op zijn betoog bij de vorige 
begrotingsbehandeling. 
231 TK zitting 1979-1980, 15885, nr 2. 1-2. 
232 Ibid.: 5. 
233 Ibid.: 6, 7. 
234 Ibid.: 10. 11. 
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De andere studie betreft parkeerheffingen. Een belangrijk probleem van de personenauto is 
namelijk het parkeren en stallen ervan.”235 Het beleid van de regering blijft in de komende 
planperiode gericht op bevordering van het gebruik van het openbaar vervoer en van het 
fietsen, omdat deze vervoerwijzen relatief minder ruimte en energie vereisen en in het 
algemeen minder belastend zijn voor het leefmilieu.236 Ook wordt weer gesproken over “het 
tegengaan van onnodig autogebruik en bevorderen van selectief autogebruik met name in en 
naar de stadsdelen, waar uit oogpunt van beschikbare ruimte, vrijheid en veiligheid van het 
verkeer en stedelijk milieu autoverkeer slechts in beperkte mate toegelaten kan worden”.237 
   Onder de titel “heffingen weggebruik” maakt het nieuwe MPP melding van een “studie 
naar een systeem van congestieheffing” (al eerder genoemd in het eerste MPP van 1975), die 
in de komende periode nog voortgang zal vinden: “Invoering van een proef met 
prijsmechanisch rijden [wordt] niet op korte termijn verwacht.”238 In de bijlagen bij het MPP 
wordt de sinds 1975 in uitvoering zijnde studie naar een systeem van congestieheffing 
gememoreerd. Het blijkt een problematische materie te zijn: 
 

“De invoering van dit z.g. prijsmechanisch rijden stuit op belangrijke problemen. Niet alleen 
moet hierbij een keuze gedaan worden welk systeem zal worden ingevoerd; bijvoorbeeld 
cordonheffing of een zoneheffing en op welke wijze het heffen en controleren zal geschieden; 
ook de kosten van de invoering en exploitatie en de operationele problemen spelen hierbij een 
belangrijke rol. Om deze redenen wordt dan ook voorlopig niet overwogen over te gaan tot de 
invoering van het prijsmechanisch rijden, wel zal de studie naar de toepassingsmogelijkheden 
worden voortgezet en kan, indien de resultaten van deze studie voldoende positief zijn, in de 
loop van de planperiode alsnog overwogen worden een experiment dienaangaande uit te 
voeren.” 239 

 
Box 3.2f  De ANWB, het MPP en malaise in de autobranche 
In januari 1980 komt het Meerjarenplan Personenvervoer 1980-1984 onder vuur te liggen van de 
ANWB. In de Autokampioen wordt het standpunt verwoord: “indien dit Meerjarenplan Personen-
vervoer de basis moet vormen voor het verkeers- en vervoersbeleid voor de komende vijf jaar, zullen 
de gevolgen rampzalig zijn”. Toenemende fileproblemen en sterk verouderde en overvolle treinen zijn 
de problemen waar de ANWB op duidt. Volgens de bond laat minister Tuijnman zich niet alleen in 
budgettair opzicht de kaas van het brood eten door andere ministers, maar ook de boterham zelf. Er is 
grote onderwaardering van de financiële behoeften van het verkeer en vervoer, zo stelt de ANWB, en 
de Tweede Kamer moet nu ingrijpen.240  
   Enkele weken later meldt de Autokampioen, dat de volksvertegenwoordigers “langs dit wezenlijke 
financiële probleem” heenlopen. Want er wordt steeds minder geldt uitgetrokken voor het wegennet, 
terwijl er al dagelijks congestie op de snelwegen optreedt.241 Later dat jaar wordt in de Autokampioen 
uitgebreid aandacht besteed aan de “auto-malaise”. De autoverkopen zijn in 1980 sterk gedaald door 
de slechte economische situatie. De autobelastingen hebben de autobranche geen goed gedaan, zo is de 
conclusie in het artikel: “De jaren ’70 hebben ons opgezadeld met gigantische fiscale lasten, ook en 
zeker juist waar het de auto betreft”.242 Kortom, 1980 is een zwaar jaar voor de auto en ook het 
volgende jaar kent de autobranche misère.243  

                                                 
235 Ibid.: 11. 
236 Ibid. 
237 Ibid.: 64. 
238 Ibid.: 66. 
239 Ibid.: 127. 
240 Autokampioen, 26-31 januari 1980, nr.4: 145 e.v. Enkele maanden eerder had de bond in een commentaar op 
de begroting van Verkeer en Waterstaat voor 1980 al laten weten, dat het vindt dat de staat zijn voortdurende 
tekorten afwentelt op de “brede laag van de bevolking die auto rijdt”. (Autokampioen 1979, nr. 41). 
241 Autokampioen, 22-28 februari 1980, nr.8: 431, 432. 
242 Autokampioen, 5-11 september 1980, nr. 36: 2140 e.v. 
243 Autokampioen, 4-10 december 1981, nr. 49: 2724 e.v. 
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�  De behandeling van het SVV en het MPP 1980-1984 in de Tweede Kamer: het 
prijsmechanisme als ‘volwaardig’ onderwerp van de politieke agenda 
 
De bijzondere Commissie voor het Structuurschema Verkeer en Vervoer c.a. Op 11 
februari 1980 vindt de eerste vergadering plaats van de bijzondere Commissie voor het 
Structuurschema Verkeer en Vervoer en het Meerjarenplan Personenvervoer 1980-1984.244 
De commissie heeft, ter voorbereiding van de mondelinge behandeling, in een verslag d.d.  5 
november 1979 de minister een paar honderd vragen voorgelegd.245  
   Een aantal vragen betreft de kosten van het verkeer en vervoer en het in rekening brengen 
van de kosten aan gebruikers.246 De minister geeft in zijn antwoorden over de kosten van 
verkeer en vervoer aan, dat andere dan louter bedrijfseconomische overwegingen een 
belangrijke rol spelen bij het gekozen uitgangspunt, “dat in principe de kosten van het 
verkeers- en vervoerstelsel zoveel mogelijk aan de gebruikers in rekening worden gebracht”. 
Het prijsmechanisme wordt gehanteerd ter ondersteuning van het beleid. In het ontwikkelde 
verkeer- en vervoerbeleid staat het gebruik van het openbaar vervoer en de bevordering 
daarvan centraal, in combinatie met een beperking van de groei van de automobiliteit, 
gedifferentieerd naar tijd en plaats.247 
   PvdA-woordvoerder Rienks plaatst aan het begin van zijn betoog in de bijzondere 
commissie de volgende opmerking:  
 

“De Wet op de ruimtelijke ordening bracht ten aanzien van verkeer en vervoer in de zestiger 
jaren weinig verandering. Die wereld van verkeer en vervoer werd gemeden. De verkeers- en 
vervoerswetgeving werd spaarzaam aangepast. Het feitelijk beleid werd pas aangepast na 
zware politieke druk.” 248 
 

Hij velt over de regeringsbeslissing van het SVV het oordeel, dat de regering de kool en de 
geit spaart: “Zij wil de nadelen van de auto inperken en het openbaar vervoer begunstigen. Zij 
kiest daarbij onvoldoende welke kant zij uit wil: Of meer openbaar vervoer, òf toch nog ruim 
baan voor de auto, waar dat mogelijk is.”249 Wat betreft de hoofddoelstelling van het SVV 
stelt Rienks “het recht op mobiliteit” aan de orde, een element dat naar zijn mening buiten 
schot is gebleven. Hij stelt dat het recht op mobiliteit eigenlijk “een grondrecht” is. Maar voor 
de PvdA-fractie moet, op grond van de negatieve effecten van gemotoriseerd verkeer ”het 
recht op individueel gemotoriseerd verkeer in een aantal situaties beperkt worden”. Rienks 
vervolgt: “Het reken-instrumentarium waarnaar wij duidelijk hebben gevraagd, moet met 
spoed verder worden ontwikkeld. Daarbij behoort ook dat het prijsinstrumentarium en het 
heffingen-instrumentarium verder ontwikkeld dienen te worden.”250 Hij veronderstelt dat in 
het prijsbeleid “belangrijke aanzetten kunnen worden gegeven tot een verdere sturing van de 
behoefte”. Zijn fractie is van mening dat verder onderzoek op dat punt dringend nodig is. Hij 
sluit af met de “hoofdindruk” die zijn fractie heeft over het SVV. Die is “dat het SVV te 
                                                 
244 Bijzondere Commissie voor het Structuurschema Verkeer en Vervoer (14390) en voor het Meerjarenplan 
Personenvervoer 1980-1984 (15585), OCV 24, 1e vergadering 11 februari 1980.  
245 TK zitting 1979-1980, 14390, nr.14. 
246 Ibid.: 31. (vraag nr. 272. Het antwoord van de minister luidt, dat het thans niet wordt overwogen. Ook vraagt 
de commissie aan de minister, hoe deze aankijkt tegen de mogelijkheden van verregaande automatisering van het 
autoverkeer door middel van geavanceerde technieken.) 
247 TK zitting 1979-1980, 14390, nr.17: 19.  
248 Bijzondere Commissie, OCV  24, 1e vergadering 11 februari 1980: 940. 
249 Ibid.: 940. 
250 Ibid.: 941. De PvdA wil een “nationale verkeers- en vervoersrekening “ laten opstellen. Het idee van 
mobiliteit als “grondrecht” zal in 1999 uitgebreid in de belangstelling komen te staan, omdat het VVD-kamerlid 
Niederer dat idee opnieuw inbrengt bij de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat op 3 
november 1999. 
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eenzijdig in de totale presentatie de aanleg van rijksautosnelwegen begunstigt ten opzichte 
van de spoorwegen, het overige openbaar vervoer en de voorzieningen in en om de steden en 
in het landelijk gebied”.251 
   CDA-woordvoerder Cornelissen opent zijn betoog met een schets van de 
mobiliteitstoename in Nederland vanaf de jaren  ’60. Hij komt daarbij tot het volgende beeld:  
 

“De laatste 15 jaar is het aantal personenauto’s gestegen van 850.000 tot boven de 4.000.000. 
Nederland is een autoland geworden. De sterk gestegen welvaart heeft dat mogelijk gemaakt. 
De auto is binnen het bereik van de ‘kleine man’ gekomen en is een normaal stuk in het 
huishouden geworden en voor vele mensen een forse rib uit het huishoudbudget!” 252  
 

Hij geeft ook zijn beeld van de consequenties:  
 

“In grote delen van het land is het autoverkeer zo druk geworden, dat bij een verdere groei de 
nadelen daarvan sterk zullen toenemen. De grenzen van de groei komen als het ware in zicht 
(...). Een complicerende factor is, dat de individuele automobilist vooral de voordelen van het 
autogebruik ervaart, terwijl de nadelen in overgrote mate op de samenleving als geheel worden 
afgewenteld. In deze botsing van belangen kan de overheid niet aan de kant blijven staan en de 
ontwikkelingen maar afwachten; zij heeft het recht en de plicht om deze zo goed mogelijk te 
beïnvloeden. Het is de hoogste tijd om van een volgend beleid over te schakelen naar een 
sturend beleid.” 253  

 
Cornelissen somt een vijftal uitgangspunten op voor het gewenste sturende beleid.254 Hij trekt 
vervolgens de conclusie, dat er de noodzaak is van “een duidelijk sturend samenhangend 
beleid dat er op gericht is om een aanmerkelijk deel van de nog steeds groeiende aantallen 
autokilometers te vervangen door openbaar vervoerkilometers”.255 In het SVV is de groei van 
mobiliteit nog teveel aan de auto toegedacht vindt Cornelissen. Als één van de voordelen van 
het terugdringen van de groei van het aantal autokilometers noemt hij het “bijdragen aan een 
oplossing van de problematiek van de ineenschrompelende groei van het nationale inkomen. 
Het kan tenslotte ook betekenen dat de mensen meer ruimte houden voor andere uitgaven.”256 
Als Cornelissen het SVV toetst aan het sturende beleid dat het CDA voorstaat, dan is hij niet 
enthousiast: “Dat zit hem vooral in de gekozen voorzichtige – soms ook vage – formulering, 
waardoor het beleid wat aarzelend overkomt”, aldus Cornelissen. Wat het CDA voor ogen 
staat, is “een gedurfd verkeersbeleid met een duidelijk wervende en inspirerende aanpak dat 
bij de burgers aanslaat”.257  
   SGP-woordvoerder Van Rossum gaat in op de kosten van het verkeer- en vervoerstelsel. 
Die moeten zoveel mogelijk bij de gebruikers in rekening worden gebracht. Hij vraagt zich af 
of dat op dit ogenblik wel het geval is: “De reizigers van het openbaar vervoer betalen nog 
niet de helft van de kosten. Ik heb het idee, dat de autobezitter veel meer dan de kosten moet 
betalen.”258  

                                                 
251 Ibid.: 945.  
252 Ibid.: 947. 
253 Ibid. 
254 Die punten zijn: gelijke vervoerskeuze voor iedereen; zuinig energiegebruik; leefbaarheid; milieu; 
verkeersveiligheid. Met name voor het behoud van de steeds schaarser wordende natuur vindt Cornelissen 
beperking van de groei van automobiliteit geboden. 
255 Ibid.: 948. 
256 Ibid.  Ook de Raro komt met een dergelijk argument. De raad wijst in zijn advies inzake het SVV-1 op de 
relatie tussen het uitgedijde “autosysteem” en de betalingbalans. TK zitting 1978-1979, 14390, nrs. 6-7. 
257 Ibid.: 948, 949. 
258 Ibid.: 954. 
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   In het betoog van VVD-woordvoerder Lauxtermann klinkt nadrukkelijk de ideologie van 
zijn partij door:  
 

“Liberalen kiezen, mét het structuurschema voor een terughoudend gedrag van de overheid bij 
het ingrijpen in het samenspel van individuele beslissingen. De concretisering van het beleid 
zal dan ook de vrijheid van individuen om zich zelf of hun goederen te verplaatsen naar een 
eigen keuze zoveel mogelijk moeten waarborgen.” 259  

 
In zijn verdere betoog blijkt, dat de VVD om twee redenen kiest voor een terughoudend 
beleid, “niet alleen vanuit een politieke optiek, maar ook vanuit de overtuiging dat de 
mogelijkheid om sturend op te treden afneemt naarmate in de maatschappij een hoger 
welzijnsniveau is bereikt”.260  
   D66-woordvoerder Lambers-Hacquebard betoogt het tegenovergestelde. Zij vindt dat het 
beleid gericht moet worden op een reële beperking van het autogebruik. Ter toelichting merkt 
zij op dat het “niet gaat om autootje pesten, maar dat omgekeerd verkeer niet mag verkeren in 
medemensje pesten”. Het gaat om de noodzaak de “eindige mobiliteitsmogelijkheden op een 
eerlijke wijze te verdelen. Daarmee is de in deze wereld altijd relatieve vrijheid beter en 
evenrediger gediend dan met het simplisme van ‘de individuele keuze’ en ‘de vrijheid van de 
één tegenover die van de ander’ ”. Voor D66 heeft de overheid “wel degelijk een sturende en 
verdelende taak (...) omwille van het evenredig beschikbaar stellen van mogelijkheden voor 
het individu in een menswaardige maatschappij”.261 
   PPR-woordvoerder Jansen spreekt van het “gevaar van een zichzelf afdwingend 
autosysteem, meer auto’s, meer voorzieningen, minder openbaar vervoer, daarom meer 
auto’s etc.” Er is volgens Jansen sprake van een keiharde concurrentiestrijd tussen de 
vervoerswijzen om geld, ruimte, tijd, energie en passagiers.262 Hij stelt een innovatief punt 
aan de orde als hij betoogt, “dat een niet onaanzienlijk deel van de communicatiefunctie van 
verkeer en vervoer van personen met name in het zakelijke vlak door andere 
communicatiemiddelen kan worden overgenomen”. Hij vraagt daarom aan de minister die 
wisselwerking tussen verkeer en vervoer en communicatietechnologie om te zetten “in een 
samenhangend actieplan”.263 Jansen pleit voor “het gelijke recht op basis-mobiliteit dat voor 
ieder lid van onze samenleving geldt”, wat voor het openbaar vervoer “erkenning als eigen en 
volwaardige vervoerwijze” betekent.264 
   De reactie van minister Tuijnman op de inbreng van de commissieleden in deze eerste 
vergadering levert geen nieuwe of saillante punten op. 
 
Een week later vindt de tweede vergadering van de commissie plaats. Cornelissen komt met 
een aantal concrete wensen ten aanzien van het verkeer- en vervoerbeleid. Een van die 
wensen betreft “een onderzoek naar de mogelijkheden van prijsmechanisch rijden en naar de 
effecten van differentiatie van de kosten van autorijden naar tijd en plaats”. Wat Cornelissen 
voor ogen staat is een systeem dat vergeleken kan worden met de regeling van het 
telefoonverkeer en bij het elektriciteitsgebruik. Daarbij kan men op bepaalde uren van de dag 
goedkoper bellen of goedkoper elektriciteit afnemen. Cornelissen denkt “dat met name de 

                                                 
259 Ibid.: 955. Opvallend is dat de VVD afstand neemt van de Stichting Weg, die pleit voor het waarborgen van 
vrijheid van verplaatsing door middel van een net van hoofdverbindingen. 
260 Ibid. 
261 Ibid.: 961. 
262 Ibid.: 963. 
263 Ibid.: 964. 
264 Ibid. Jansen gebruikt in zijn betoog het woord “autodenken”. 
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ontwikkelingen van de chips op dit terrein mogelijkheden zullen bieden”.265 Hij vraagt om 
“een forse aanpak van de studies op dit punt” maar wil daarbij dat er al maatregelen worden 
genomen om de toekomstige ontwikkeling in de gewenste richting te beïnvloeden. “Mobiliteit 
is een voorwaarde voor het leven anno 1980. Het autoverkeer terugdringen kan daarom 
alleen maar als wordt gezorgd voor goede alternatieven”, aldus Cornelissen.266  
   De CDA-woordvoerder krijgt bijval van Van der Spek, woordvoerder van de PSP. Deze 
denkt aan “een verschuiving van de motorrijtuigenbelasting naar de accijns op benzine, zodat 
een samenhang tussen belastingbetaling en mate van gebruik ontstaat”.267 Ook PPR-
woordvoerder Jansen vindt dat het prijsmechanisch rijden en parkeren een goed middel kan 
zijn om de keuze van de “vervoersgebruiker” te beïnvloeden.268 
   De PvdA-fractie komt tot een opstelling die haaks staat op het beleid van de regering. Voor 
woordvoerder Van Thijn is het beleid van de minister ten aanzien van de auto en het openbaar 
vervoer een “en-en beleid zonder keuze”. De PvdA wil een “of-of beleid”.269 Van Thijn stelt 
dat het SVV zoals gepresenteerd “is gericht op 550 km weg en 50 km rail”. Daarmee 
bevestigt men “de verdere opmars van het autosysteem en drijft men Nederland regelrecht in 
de richting van een rampgebied voor komende generaties”. Van Thijn telt dat de minister zich 
ten onrechte beroept op consumentengedrag: “De toekomstige inrichting van ons land is 
echter geen zaak waarover de consument vandaag via het marktsysteem kan beslissen. Het is 
een zaak waarover de kiezer via de parlementaire democratie beslist.”270 De PvdA kiest voor 
een taakstellende groei van het openbaar vervoer met 45%. Ook kiest deze partij voor 
maatregelen die ingrijpen in de kosten van het autogebruik, maar niet zozeer voor 
vermindering van automobiliteit maar om de toename van het aantal grote auto’s te beperken. 
   Tweede PvdA-woordvoerder Zijlstra dient mede namens D66 en de PPR een motie in 
waarin de regering wordt verzocht “voorstellen te doen voor mogelijke varianten van een 
verschuiving van directe naar indirecte belastingen”. De overweging in de motie is, dat het 
verleggen van de vaste autokosten naar kosten die onmiddellijk verbonden zijn met 
autogebruik een remmende invloed kan hebben op het verbruik van motorbrandstoffen.271 (De 
motie wordt overigens niet in stemming gebracht.) 
In zijn verdediging van het SVV geeft minister Tuijnman nog eens concreet aan, wat er 
gebeurt voor de automobilist: “Het nieuwe rijkswegenplan zal 3200 km omvatten, waarvan 
2460 km bestaat. Dat is 300 km minder dan het rijkswegenplan 1968. Hierin komt het streven 
naar een grofmaziger wegennet tot uiting. Terughoudendheid betekent niet, dat de knelpunten 
in het westen niet zullen worden aangepakt. Daar liggen voorlopig de grootste problemen.”272  
   Wat betreft de variabilisering van autokosten ontstaat er na vragen van meerdere 
commissieleden helderheid over het standpunt van de minister als hij zegt: “Ik ben als 
minister van Verkeer en Waterstaat in het bijzonder betrokken bij de variabilisering. Daar sta 
ik ook volledig achter”, aldus Tuijnman. Hij geeft daarbij te kennen, dat dit punt door 
Nederland is “aangezwengeld” in Europees verband.273 

                                                 
265 Bijzondere Commissie voor het Structuurschema Verkeer en Vervoer en voor het Meerjarenplan 
Personenvervoer 1980-1984, OVC 25, 18 februari 1980: 999. 
266 Ibid. 
267 Ibid.: 1006. Dertig jaar later, in 2010, wordt dit idee opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte.  
268 Ibid.: 1008. 
269 Ibid.: 1015. 
270 Ibid.: 1016. 
271 Ibid.: 1020. 
272 Ibid.: 1024. 
273 Ibid.: 1032.  De commissie heeft veel aandacht voor dit punt, omdat een wetsontwerp in voorbereiding is 
omtrent afschaffing van het Rijkswegenfonds en bij de Tweede Kamer een wetsontwerp aanhangig is over 
provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting. 
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   In het debat komt de variabilisering uit een oogpunt van energiegebruik én uit een oogpunt 
van vermindering van autogebruik aan de orde. De minister geeft aan, dat het beleid is beperkt 
tot het gebruik van de auto:  
 

“Daarbij gaat het erom de vaste kosten gerelateerd aan het bezit al dan niet geheel te 
vervangen door lasten, gerelateerd aan het gebruik. (...) Die variabele kosten kunnen dan aan 
de automobilist in rekening worden gebracht door de benzineprijs te verhogen. Over het 
aanbrengen van apparaten in auto’s is al het een en ander bekend. Het wordt hier en daar in 
raceauto’s toegepast.” 274  

 
Op een vraag of de automobilist zijn gedrag hierdoor zal aanpassen antwoordt de minister, dat 
hierover in het MPP onderzoek is toegezegd. Dat minister Tuijnman geen wonderen verwacht 
van variabilisering van autokosten kan worden afgeleid uit zijn opmerking, dat de gemiddelde 
Nederlander de auto als consumptieartikel beschouwt. “Als gevolg van de hoge vaste kosten 
en de naar rato geringe variabele kosten stapt hij niet zo gauw uit zijn auto”, aldus 
Tuijnman.275  
   Het is Cornelissen die in het debat over variabilisering een duidelijke grens trekt. Hij pleit 
voor “een andere basis voor de motorrijtuigenbelasting zonder dat er sprake is van een 
verhoging. Het gaat om een andere verdeling: energie-slokops betalen méér, zuinige en stille 
auto’s betalen minder”.276  Zijlstra verwacht bij de begroting 1981 voorstellen van de minister 
over het variabel maken van autokosten en voor het tegengaan van de verdere toename van 
grote personenauto’s.277 De minister zegt bereid te zijn om een onderzoek te laten verrichten 
naar een andere basis voor de motorrijtuigenbelasting, “maar dan in samenwerking met de 
andere daarbij betrokken ministeries om te bezien wat mogelijk is”.278  
   Zijlstra cs. dienen een motie in, waarin wordt uitgesproken dat de Kamer verwacht dat de  
regering 1 april 1981 met voorstellen komt om verdergaande toename van het aandeel grote 
personenauto’s tegen te gaan. De Kamer verzoekt de regering bij die gelegenheid voorstellen 
te doen voor mogelijke varianten van een verschuiving van directe naar indirecte belastingen. 
De motie wordt aangenomen.279 
 
Vervolg op het debat in de bijzondere commissie. Bij brief van 7 maart 1980 zendt de 
minister een notitie over de mogelijkheden van een verkeersinfrastructuurfonds aan de 
Tweede Kamer. Daarin wordt, in verband met de voeding van dat fonds, een verband gelegd 
met variabilisering van autokosten:  
 

“In het kader van het streven, om de vaste lasten van de automobiliteit te verlagen en de 
variabele kosten daarentegen te verhogen, heeft b [= invoering van opcenten op de 
benzineaccijns en de dieselaccijns] een voorkeur boven a [= verhoging van de opcenten op de 
motorrijtuigenbelasting]; in dat licht bezien moet juist een verlaging of opheffing van de 
opcenten en de motorrijtuigenbelasting zelf worden overwogen.” 280  

 
                                                 
274 Ibid.: 1033. Het laatste punt dat de minister noemt betreft het installeren van een verbruiksmeter,  die de 
automobilist direct inzicht geeft in het actuele brandstofverbruik van de auto. 
275 Ibid.: 1033. 
276 Ibid.: 1035. Dit is exact de logica van het voorstel voor invoering van de kilometerprijs van de ministers 
Netelenbos en Eurlings. 
277 Ibid.: 1036. 
278 Ibid.; 1037. 
279 TK zitting  1980-1981, 14390 en 155885, nr. 231. Stemming over de motie vindt plaats in de vergadering van 
de  bijzondere commissie (UCV 17) op 3 november 1980: 17-14. 
280 TK zitting 1979-1980, 14390 en 15885, nr.163: 4. De tekst tussen haakjes is toegevoegd door de onderzoeker 
ter verduidelijking. 
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Met een brief van 2 mei 1980 zendt de minister (mede namens zijn ambtgenoot van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) een nota aan de Tweede Kamer in vervolg op de 
openbare commissievergaderingen over het SVV en het MPP. Daarin wordt onder meer 
ingegaan op de ingediende moties. 281 Over de motie inzake het tegengaan van het aantal 
grote auto’s zeggen de bewindslieden, dat voor deze gedachte wat is te zeggen op grond van 
het grotere energieverbruik. Bevestigd wordt, dat een studie naar het variabel maken van de 
autokosten wordt voorbereid. “Bij de Ministeries van Economische Zaken en van Financiën 
zal erop worden aangedrongen om – in samenwerking met deze departementen – de 
desbetreffende studie zo spoedig mogelijk van start te laten gaan. Er wordt naar gestreefd om 
deze studie binnen één jaar na aanvang af te ronden”, aldus de bewindslieden.282 
   In de bijlage van een brief van de minister van Verkeer en Waterstaat van 24 juli 1980 aan 
de Tweede Kamer (met aanvullende informatie in vervolg op de commissievergaderingen) 
wordt gesteld dat de automobilist: 
 

“zich tot voor kort nauwelijks bewust was van alle kosten die hij direct of indirect maakt voor 
het maken van een reis. (...) Teneinde de automobilist meer kostenbewust te maken wordt 
momenteel bekeken in hoeverre vergroting van het aandeel van de variabele kosten in de 
autokosten hiertoe een aanzet kan vormen. Een verandering in de structuur van de autokosten 
waardoor de automobilist zich beter bewust is van de autokosten kan een verschuiving ten 
gunste van het openbaar vervoer betekenen.” 283 
 

Bij de stemming op 13 oktober 1980 over de moties die zijn ingediend bij de behandeling van 
het SVV en het MPP, wordt een motie van Van Thijn cs. over het afstemmen van het beleid 
op een groei van het gebruik van het openbaar vervoer met 45% verworpen (9 tegen 11 
stemmen), evenals een motie over de prioriteit van het openbaar vervoer (verworpen met 9 
tegen 11 stemmen). De motie van Zijlstra cs. inzake het tegengaan van verdergaande toename 
van het aandeel grote personenauto’s wordt zoals reeds gezegd aangenomen (met 15 tegen 5 
stemmen).284  
 
Het is inmiddels 25 mei 1981 wanneer de ministers van Verkeer en Waterstaat en van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het laatste deel van het SVV (deel e) aan de 
Tweede kamer zenden. De essentie van het oorspronkelijke beleidsvoornemen (deel a), dat 
vier jaar eerder (op 17 maart 1977) aan de Tweede Kamer is aangeboden, is overeind 
gebleven. De variabilisering van autokosten is (nog steeds) een punt van onderzoek. 
(Gedurende de vier jaar dat het SVV in behandeling was bij de Tweede Kamer is het aantal 
auto’s in Nederland gegroeid met ca. 800.000 auto’s.) 
 
�  Een strategische studie, met verstrekkende maatregelen 
In juni 1980 verschijnt een rapport van het Projectbureau Integrale Verkeers- en 
Vervoerstudies van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.285 Het is een studie naar de 
relatie tussen wonen, werken en mobiliteit. De opdracht voor de studie dateert uit 1978. In het  
rapport wordt “rechtstreekse beïnvloeding van het gedrag van een individuele reiziger door 

                                                 
281 TK zitting 1979-1980, 14390 en 15885, nr. 201. 
282 Ibid.: 15. 
283 TK zitting 1979-1980, 14390 en 15885, nr. 204: 10. 
284 Vergadering van de bijzondere commissie (UCV 17) op 3 november 1980: 13, 14. Het betreft resp. de moties 
nr. 87, 88 en 231. 
285 “Wonen, werken, mobiliteit: Een strategische studie over de onderlinge afstemming van wonen en werken en 
de daarmee samenhangende mobiliteitsontwikkeling in stadsgewesten” , Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoerstudies, 1980 (De studie is uitgevoerd door het Planologisch 
Studiecentrum TNO en het Instituut TNO voor Wiskunde, Informatieverwerking en Statistiek). 
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beperking van zijn  keuzevrijheid ” afgewezen.286  
   In een overzicht van mogelijke maatregelen die het meest geëigend zijn voor beperking van 
de groei van de automobiliteit in stadsgewesten worden onder andere genoemd “maatregelen 
gericht op veranderingen in het gedrag”. Daaronder valt de categorie “prijsmaatregelen”, 
waarbij “kongestieheffingen (roadpricing)” en “tolheffingen” worden genoemd. Onder de 
categorie “belastingmaatregelen” wordt genoemd “wegenbelasting in de benzineprijs doen 
opnemen”.287  
   Bij de lijst van deze maatregelen gericht op gedragsverandering (13 in totaal) wordt een 
aantal kanttekeningen gemaakt. Onder meer, dat een aantal maatregelen overwogen is maar 
dat deze “momenteel nog niet haalbaar” zijn en dat “de effectiviteit van maatregelen steeds 
afhankelijk [is] van de kombinatie met andere maatregelen”. Opvallend is de volgende 
kanttekening:  
 

“maatregelen welke leiden tot verzwaring van de direkte kosten van het autogebruik kennen 
een aantal praktische bezwaren bij de uitvoering maar ze hebben het voordeel dat de 
meerkosten van afzonderlijke ritten duidelijker naar boven komen. Verbruiksmeters die het 
benzineverbruik in geldeenheden omrekenen zouden hier nog meer toe kunnen bijdragen (en 
ook het effekt van inefficiënte of overhaaste rijstijlen kunnen aantonen).” 288  

 
Eén van de conclusies  van het rapport luidt: “Op de korte termijn zal het beleid zich in de 
eerste plaats moeten richten op een beperking van het autogebruik in woon-werkverkeer en 
wel door naast het bevorderen van het openbaar vervoer belemmeringen op te leggen aan het 
autoverkeer”. Daarbij worden maatregelen genoemd als “een kongestiebeleid middels het in 
zeer beperkte mate oplossen van knelpunten in het wegennet” en “maatregelen op financieel-
fiscaal gebied (omzetting vaste in variabele kosten - afschaffing fiscale aftrek woon-
werkverkeer”.289 Het rapport doet tot slot diverse aanbevelingen voor verdere studie, onder 
andere op het gebied van fiscale maatregelen ter beperking van het autogebruik. 
 

Zitting 1980-1981 
 
� De begroting 1981: het accent op onderzoek 
 
De Memorie van Toelichting. Bij zijn laatste begroting neemt minister Tuijnman een 
belangrijk standpunt in ten aanzien van het openbaar vervoer: “Ook wie het openbaar vervoer 
in onze samenleving net als ik van grote waarde en onmisbaar acht, dient zich te realiseren dat 
het in het totaal van het vervoersgebeuren – groei of geen groei – een plaats inneemt naast het 
wegverkeer. Daarom kunnen voor de uitgaven in deze sector geen absolute prioriteiten gelden 
(…).”290 De voortschrijdende invloed van de mobiliteit op de samenleving, met name van de 
automobiliteit, blijkt uit de introductie van het begrip “verkeersleefbaarheid”.291 Ook is er 
aandacht voor “de betekenis van het vervoer voor het maatschappelijk welzijn”. 
   Teneinde het inzicht in de maatschappelijke betekenis van het vervoer te vergroten, wordt 
de bepaling van de maatschappelijke baten onderzocht door het NEI. Dit in het kader van de 

                                                 
286 Ibid.: 115. 
287 Ibid.: 116. 
288 Ibid.: 117. 
289 Ibid.: 130. Er is onder 18 geïnterviewden de mening, dat “kongestieverschijnselen niet rigoureus (moeten) 
worden aangepakt”. Hierbij wordt het woord ‘kongestieplanning’ gehanteerd. 
290 TK zitting 1980-1981 16400 XII, nr.2: 4. 
291 Ibid.: 14. De definitie luidt: “Het geheel van invloeden, positieve zowel als negatieve, van het verkeer op het 
leefmilieu in steden en dorpen”. 
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Nationale Verkeers- en Vervoerrekening.292 Een in 1980 uitgevoerd “belevingsonderzoek” 
naar de mate van acceptatie van energiebesparende maatregelen in het autoverkeer leidt tot de 
conclusie “dat vrijwillige beperking in het autogebruik niet te verwachten is, vooral omdat 
men niet gelooft in de noodzaak van energiebesparing in het autoverkeer. Tegen maatregelen 
die besparingen willen afdwingen bestaat grote weerstand ”.293  
   De MvT meldt nog meer onderzoek:  een onderzoek naar “het gedrag bij reizen over langere 
afstanden”, een onderzoek naar “de herlocatieverschijnselen (migratie, verandering van 
werkplaats en pendel)”, en een “programma voor experimenten bij het personen- en 
goederenvervoer”.294 Dit markeert de belangrijke positie die onderzoek én experiment 
inmiddels hebben gekregen in de beleidsontwikkeling van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. 
 
De Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. De VC stelt de minister vanwege 
toenemende verkeersintensiteiten de vraag, of dat geen aanleiding is “om het beleid sterker te 
richten op autogebruik remmende en openbaar vervoer stimulerende maatregelen dan in de 
MvT wordt voorgesteld ”.295 Minister Tuijnman ziet daar echter geen aanleiding voor, onder 
meer vanuit de overweging, dat “een remmend beleid veelal ook een terugslag heeft op 
belangrijk wegverkeer (goederenvervoer, een deel van het zakelijk verkeer, winkelbezoek 
gehandicapten etc.)”.296  
   In zijn beantwoording van de vragen van de VC wordt een onderzoek aangekondigd naar 
“het financiële instrumentarium personenauto”. Het doel van dit onderzoek is “het inzicht te 
vergroten in het financiële instrumentarium waarover de overheid beschikt om het gebruik 
(bezit) van de auto te beïnvloeden alsmede kennis uit te breiden inzake de werking van dit 
instrument”.297 Het Instituut Onderzoek Overheidsuitgaven zal het onderzoek uitvoeren; in 
1982 zullen de resultaten beschikbaar komen.  
   Ook is een studie aangevangen naar “de invloed van de openstelling van een nieuwe 
autosnelweg” en zal een nieuwe onderzoeksmethode worden ontwikkeld “die het mogelijk 
maakt de volgtijdelijke ontwikkelingen in het reizigersgedrag te analyseren (z.g. ‘panel-
onderzoek’)”.298 Met deze nieuwe methode kan worden vastgesteld wie hun gebruikelijke 
vervoerwijze hebben veranderd en welke motieven in welke mate daarbij een rol hebben 
gespeeld. 
 
Het debat in de Tweede Kamer. Bij de plenaire behandeling van de begroting in de TK 
spreekt PvdA-woordvoerder Castricum zich uit over drie jaar liberaal verkeer- en 
vervoerbeleid. De PvdA wás en is niet tevreden met dat beleid: “Het stuurt noch volgt, kiest 
niet en leidt niet tot èchte initiatieven”, aldus Castricum.299 Hij stelt met teleurstelling vast, 
“dat het er alle schijn van heeft dat enkele kostbare jaren verloren zijn gegaan met wikken en 
nog meer wegen”. De parlementaire behandeling van het SVV en het Meerjarenprogramma 
Personenvervoer zijn inmiddels afgerond. Castricum concludeert dat de Tweede Kamer heeft 
gekozen “voor een terughoudende opstelling bij de aanleg van nieuwe wegen en voor een 
verbetering en aanzienlijke uitbreiding van het spoorwegnet”. Hetgeen aantoont dat de 
insteek van de PvdA vanaf de jaren ’60 – volgens zijn eigen bewoordingen - effect heeft 
gehad.  
                                                 
292 Ibid.: 33. 
293 Ibid.: 33, 34 . 
294 Ibid.: 34. 
295 TK zitting 1980-1981 16400 XII, nr.15: 10. 
296 TK zitting 1980-1981 16400 XII, nr.17: 24. 
297 Ibid.: 36. 
298 Ibid.: 37,38. 
299 TK zitting 1980-1981: 24e verg. 9 november 1980: 1370. 
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   Voor het CDA is het beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening een punt van 
aandacht. “Wij pleiten voor een sturend verkeers- en vervoersbeleid dat erop gericht is, de 
mobiliteitsgroei af te remmen en een aanmerkelijk deel van de nog steeds groeiende aantallen 
autokilometers te vervangen door openbaar vervoer-kilometers en – voor de korte afstand – 
door die van het langzame verkeer. Daarvoor is aandacht in het ruimtelijke ordeningsbeleid 
nodig”, aldus Cornelissen. Ook vindt het CDA belangrijk, “dat de concurrentiepositie van het 
openbaar vervoer ten opzichte van de auto versterkt wordt”.300  
   Opvallend is nu de opstelling van de VVD. “De inzichten zijn veranderd. Er heeft een 
herwaardering van het milieu en van het  maatschappelijk belang van het openbaar vervoer 
plaatsgevonden. Terecht, naar de mening van de VVD. Dit heeft mede geleid tot een 
aanmerkelijke vermindering van het oorspronkelijke rijkswegenplan. Ook hiermee is de VVD-
fractie het eens. Lang niet alle geplande wegen blijken nog noodzakelijk”, aldus 
woordvoerder De Beer.301 
 
�  De vaststelling van het SVV als PKB 
Met een brief van 25 mei 1981 - één dag voor het Tweede Kamerverkiezingen - bieden de 
ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de 
Kamer de definitieve tekst aan van de planologische kernbeslissing inzake het SVV.  
 
 
3. 4  Nabeschouwing en samenvatting van het discours in de periode van  
        het kabinet-Van Agt 1 
 
Ten tijde van het kabinet-Van Agt 1 is de behandelprocedure van het SVV het kader 
geworden voor een fundamenteel discours over het beheersen van (de groei van) 
automobiliteit, hoewel het regeerakkoord daarover geen specifieke doelstelling bevat. 
Beperking van het autoverkeer is in het regeerakkoord niet aan de orde.  
   Een centraal punt in het discours in de Tweede Kamer is het onderscheid tussen  “en-en” en 
“of-of” beleid. Zien vooral de ‘linkse’ partijen (waaronder ook D66 gerekend wordt) 
mogelijkheden om het openbaar vervoer een vooraanstaande rol te geven in het beheersen en 
inperken van de verdere ontwikkeling van automobiliteit, voor met name de VVD en ook 
voor het CDA is dat geen reële optie (meer). De VVD vindt immers de keuzevrijheid van de 
burger bij zijn vervoerwijze doorslaggevend.  
   Het CDA zet in op een sturend en samenhangend beleid om autokilometers te vervangen 
door openbaar vervoer kilometers. Daarmee neemt het CDA in politieke zin een tussenpositie 
in. Opvallend is de kamerbrede acceptatie (ook bij de VVD) van het idee om de eerder 
voorgenomen planning van rijkswegen te beperken tot een “grofmazig” wegennet.  
   Ook opvallend is de ‘vlucht’ in (veel) onderzoek. In de periode van het kabinet-Van Agt 1 is 
het idee van het prijsmechanisme een volwaardig thema geworden op de politieke agenda. 
Het CDA heeft daarin het voortouw genomen, met het pleidooi voor onderzoek naar 
prijsmechanisch rijden dat naar tijd en plaats is gedifferentieerd. In het parlementair discours 
komen nagenoeg alle belangrijke ingrediënten aan bod die de komende decennia het discours 
zullen bepalen.  
   Hét centrale thema in de periode van het kabinet-Van Agt 1 is het entameren van onderzoek 
naar het variabel maken van de autokosten. Een belangrijke kanttekening daarbij is, dat de 
VVD-minister van Verkeer en Waterstaat van mening is dat het marktmechanisme niet werkt 
bij de vervoerkeuze. 
Het parlementair discours in de periode van het kabinet-Van Agt 1 is hieronder samengevat. 
                                                 
300 Ibid.: 1381. 
301 Ibid.: 1397. 
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Samenvatting van de periode van het kabinet-Van Agt 1: 1977-1981 
Minister Tuijnman (VVD) 

 
Discoursmoment  Wat als probleem 

wordt genoemd 
Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

Verkiezingen 1977 
 
 

PvdA: 
� de consumptie van 
onnodige en 
schadelijke 
producten 

CDA: 
� groei verkeer 
terugdringen via 
ruimtelijke 
ordening 
� grofmazig 
wegennet 
� eerder verbeteren 
van wegen dan  
aanleg van nieuwe 
wegen 
 
PvdA: 
� reclame voor 
auto’s aan banden 
leggen 
� beperken aanleg 
nieuwe wegen 
 
PPR: 
� terugdringen 
aantal voertuigen 
� gratis ov 
 
PSP: 
� beperking 
autoproductie 
� gratis ov 
 

VVD: 
� burgers moeten 
vrij hun vervoer 
kunnen kiezen 
� anti-autobeleid 
wordt afgewezen 
 
PSP: 
� autobezit leidt 
voor de 
arbeidersklasse tot 
verscherpte 
uitbuiting door het 
kapitaal 

PSP: 
� geen financiële 
maatregelen tegen 
de auto die laagst 
betaalden het 
slachtoffer laten 
worden van slecht 
en duur ov 

Regeerakkoord/ 
Regerings-
verklaring 
 
 
 

 
 
 

� het beleid op het 
terrein van verkeer 
houdt terdege 
rekening met 
gevolgen voor de 
omgeving 
 

 
 

 
 

Begroting  
1978 302, 1979,  
1980, 1981 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kabinet: 
� tegemoet komen 
aan de vraag naar 
vervoer van 
personen en 
goederen 
� voortzetten 
sturend beleid 
vorig kabinet 
� “genuanceerd en 
gedoseerd beleid” 
� beperken 
mobiliteitsbehoefte 

Kabinet: 
� overheid moet 
ook mogelijkheden 
scheppen voor privé 
vervoer, ook voor 
nieuwe generaties 
� het markt-
mechanisme werkt 
niet bij de 
vervoerskeuze 
� de functie van de 
stad mag niet 
worden aangetast 
door onvoldoende 
bereikbaarheid en te 

Kabinet: 
� er komt een studie 
naar “het meer 
variabel maken van 
de autokosten 
� het “financiële 
instrumentarium 
personenauto” 
wordt onderzocht 

                                                 
302  Deze begroting is nog opgesteld door het kabinet-Den Uyl. 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

ver terugdringen 
van de auto 
� vrijwillige 
beperking van het 
autogebruik is niet 
te verwachten 

PvdA: 
� én-én beleid is 
innerlijk strijdig 
� voor wegen is 
méér geld 
uitgetrokken, ov 
moet inleveren 
� jaren zijn verloren 
gegaan met wikken 
en wegen van dit 
kabinet 
 
D66: 
� RO-beleid is 
hoofdschuldige van 
toename mobiliteit 
 

CDA: 
� een sturend 
beleid is nodig 
� autokilometers 
vervangen door ov-
kilometers 
� concurrentieposi-
tie ov versterken 
 
PvdA: 
� er moet een 
duidelijke keuze 
worden gemaakt 
ten gunste van het 
openbaar vervoer, 
met name door te 
investeren 
 
D66: 
� niet inspelen op 
groeiend autobezit 
 
VVD: 
� eens met 
vermindering 
oorspronkelijk 
rijkswegenplan 
 

  

Structuurschema 
Verkeer en 
Vervoer (SVV):  
Regerings-
beslissing 
 
(juni 1979) 303 
 

Kabinet: 304 
� massaal 
autogebruik en 
toenemende 
overheidsbijdrage 
aan het ov zijn “de 
centrale probleem-
complexen” van het 
SVV 
 
 
 
 

Kabinet: 
� beleid richt zich 
op “negatieve 
gevolgen van  het 
autogebruik” 
� beleid zal 
noodzaak 
(meervoudig) 
autobezit 
verminderen 
� kiest voor 
“genuanceerd stap-
voor-stap beleid” 
� studies, 
experimenten en 
evaluaties moeten 
beter inzicht bieden 
 
 

Kabinet: 
� wijst een recht op 
mobiliteit, zoals 
bepleit door 
insprekers, af 

 

                                                 
303 Ter ‘oriëntatie’ in de tijd en vanwege de samenhang tussen de nota’s zijn enkele data van publicatie of debat 
genoemd. 
304 “Kabinet” staat ook voor de standpunten en uitspraken van de minister van Verkeer en Waterstaat. 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

2e Meerjarenplan 
Personenvervoer 
 1980-1984 (MPP) 
(november 1979) 
 
 

Kabinet: 
� kostenstructuur 
van de auto en van 
het ov zijn 
verschillend 

Kabinet: 
� studies naar de 
kostenstructuur van 
de auto zijn gestart, 
o.a. naar variabel 
maken van de 
autokosten 
 

 Kabinet: 
� de studie  naar 
een systeem van 
congestieheffing 
loopt 
� een proef met 
prijsmechanisch 
rijden wordt op 
korte termijn niet 
verwacht 
 

Het debat over het 
SVV en het 2e 
MPP  
 
(februari 1980) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Kabinet: 
� staat volledig 
achter 
variabilisering 
� Nederland heeft 
dit punt aangekaart 
in Europees verband 
 

PvdA: 
� de regering spaart 
de kool en de geit 
� SVV begunstigt de 
auto t.o.v. het ov 
� wil een óf-óf 
beleid 
 
CDA: 
� individuele 
automobilist ervaart 
vooral de voordelen 
van de auto, terwijl 
de nadelen worden 
afgewenteld op de 
samenleving 
 
PPR: 
� het gevaar van een 
“zichzelf afdwingend 
autosysteem” 

PvdA: 
� taakstellende 
groei van het ov 
met 45% 
 
CDA: 
� het is de hoogste 
tijd over te stappen 
van een volgend 
naar een sturend 
beleid 
� gedurfd beleid 
met inspirerende 
aanpak dat aanslaat 
bij burgers 
 
 
D66: 
� autogebruik moet 
reëel worden 
beperkt 
 
  

PvdA: 
� het recht op 
mobiliteit is een 
“grondrecht” 
� de kiezer beslist 
via de democratie, 
niet de consument 
via het 
marktsysteem  
� tegengaan 
toename aantal 
grote auto’s 
 
CDA: 
� de auto is een 
normaal stuk van 
het huishouden 
geworden 
� met terugdringen 
van de auto houden 
mensen meer ruimte 
voor andere 
uitgaven 
 
D66: 
� de eindige 
mobiliteits-
mogelijkheden 
eerlijk verdelen 
 
VVD: 
� overheid moet 
terughoudend zijn 
t.a.v. beslissingen 
van het  individu 
 
PPR: 
� bepleit “het 

PvdA: 
� ontwikkelen van 
een prijs- en 
heffingeninstru-
mentarium voor het 
gemotoriseerd 
verkeer 
 
CDA: 
� wil forse aanpak 
van onderzoek naar 
mogelijkheden van 
prijsmechanisch 
rijden met 
differentiatie naar 
tijd en plaats (met 
name vanwege de 
computerchips) 
� andere basis voor 
mrb (“slokops 
betalen meer”) 
 
PSP: 
� verschuiven mrb 
naar accijns op 
benzine 
 
 
PPR: 
� prijsmechanisch 
rijden toepassen 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

gelijke recht op 
basismobiliteit” 
voor iedere burger 

 
 
3.5  Het accent ligt op energiebesparing 
 
�  De verkiezingen van 1981 
De jaren ’80 zijn de jaren van een groeiend besef van de problemen die verbonden zijn met 
automobiliteit. Er ontstaat een politiek streven om paal en perk te stellen aan automobiliteit. 
Dat is af te lezen aan de verkiezingsprogramma’s.  
   Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma305 voor 1981 (“Om een zinvol bestaan”) veel 
aandacht voor de enorme toename van het verkeer: “De verkeersontwikkeling vormt een 
bedreiging voor bepaalde waarden in de samenleving”, vindt de partij. Het gaat om veiligheid 
op de weg, de leefbaarheid van de steden, de bescherming van natuur en milieu en tenslotte 
een verantwoord gebruik van grondstoffen. De analyse van de problematiek leidt het CDA tot 
een stevige stellingname, die kan worden samengevat met de volgende citaten: “Dit dwingt tot 
een ombuiging van het vervoersbeleid”; “Het gaat erom dat vastgeroeste gewoonten 
veranderen”; “Het particulier autogebruik zal bewust moeten worden teruggedrongen.”  
   Het CDA geeft in haar verkiezingsprogramma van 1981 in feite het politieke startschot voor 
een volgende fase van het parlementair discours over de kosten van het autorijden. “Ten 
aanzien van de belastingheffing moet het accent vallen op het gebruik en niet op het bezit van 
de auto. De mogelijkheid van vermindering of afschaffing van een motorrijtuigenbelasting 
met een gelijktijdige verhoging van de brandstof-accijns wordt in studie genomen”, luidt het 
voornemen. Het CDA staat een beleid voor, dat leidt tot een verschuiving van het particuliere 
autovervoer naar het openbaar vervoer en vervoer per fiets. “Selectief” autogebruik is een 
belangrijke doelstelling voor het CDA.306  
   De PvdA geeft in haar verkiezingsprogramma van 1981 (“Weerwerk”) een zakelijk en 
pragmatisch beeld van het verkeer en vervoer. De ‘geladenheid’ van het CDA-programma is 
hier afwezig. “De overheid heeft bij het inhoud geven aan ieders recht om zich te verplaatsen 
rekening te houden met de kwaliteit van de leefomgeving, zuinig ruimtegebruik en 
energiebesparing”, aldus de PvdA. Men kiest voor een aantal maatregelen ter bevordering 
van het openbaar vervoer, dat zo laag mogelijke tarieven moet hebben en “zo mogelijk gratis” 
moet zijn. Voor het particulier verkeer wordt slechts een beperkt aantal maatregelen 
voorgesteld. Het meest opvallend is het pleidooi voor “sterke vermindering van de aanleg van 
nieuwe autosnelwegen”. De PvdA heeft in haar programma een verhoging van de 
benzineaccijns opgenomen – een verhoging onder aanpassing van het prijsbeleid opdat “geen 
prijseffecten optreden” – doch dit is niet meer dan een financieringsmaatregel om een tekort 
van 1 miljard weg te werken.307  
   D66 besteedt na de blanco paragraaf in 1977 weer volop aandacht aan verkeer en vervoer in 
haar verkiezingsprogramma van 1981 (“Het redelijk alternatief”). De partij brengt op 
indringende wijze de (nieuwe) problematiek van schaarste naar voren. Schaarste aan betaald 
                                                 
305 Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van de publicatie “Verkiezingsprogramma’s 1981. Verkiezingen 
voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1981”, samengesteld door Prof.Dr. I. Lipschits, uitgegeven door de 
Staatsuitgeverij, 1981. In de onderstaande voetnoten wordt verwezen naar de betreffende pagina’s  uit deze 
publicatie. 
306 Ibid.: 40, 41. 
307 Ibid.: 314, 315, 337. 
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werk, aan energie, aan een gezond milieu en aan ruimte. Met name de laatste drie zijn 
bepalend voor de insteek ten aanzien van verkeer en vervoer: “Wij menen dat de conclusie 
daaruit is, dat er prioriteit gegeven dient te worden aan de minst belastende 
transportmiddelen, openbaar vervoer en langzaam verkeer.” Dat vergt onder meer de 
volgende maatregel: “Afremmen van het overmatig autogebruik door indirecte 
wegenbelasting als heffing op motorbrandstof bij gelijktijdige vermindering van de heffing op 
de auto, met nader uit te werken compensatiemaatregelen voor het beroepsvervoer.”308 Het 
CDA heeft dus in D66 een medestander.  
   De VVD stelt in haar verkiezingsprogramma van 1981 (“Samen aan t’werk”) opnieuw het 
bekende uitgangspunt van de keuzevrijheid bij wonen, werken en ontspannen voorop. Dat 
betekent  “dat burgers ook vrij zijn in de keuze van hun vervoermiddel”. De VVD is van 
mening dat het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief voor de auto moet zijn: “Het 
openbaar vervoer moet vooral gestimuleerd worden waar een overmaat aan auto’s leidt tot 
verstoppingen en aantasting van het milieu.“ Anderzijds maakt ook “de bouw van goede en 
veilige wegen” onderdeel uit van het programma van de VVD.309  
   De PPR geeft in 1981 een kritische kijk op het toenemende verkeer. De partij wil via 
voorlichting bijdragen aan een verandering van leef-, vervoers- en eetgewoonten. De groei 
van mobiliteit dient te worden beperkt, het “gebruik van openbaar vervoer en rijwiel dient te 
worden gestimuleerd ten koste van in eerste instantie de groei van het autoverkeer”.310  
   De PSP wil de vicieuze cirkel van verslechtering van het openbaar vervoer en daardoor 
toenemend autogebruik doorbreken. Ook deze partij kiest primair voor het openbaar vervoer 
en langzaam verkeer, die beide tot een “volwaardig vervoerssysteem” ontwikkeld moeten 
worden. Men wil halvering van alle tarieven, als stap op weg naar gratis openbaar vervoer. 311  
   Voor de CPN is de problematiek van verkeer en vervoer geen issue in 1981. Voor de 
nieuwkomer EVP (Evangelische Volkspartij) wel. Deze partij wil onderzoek naar 
mogelijkheden om het individualistische autogebruik om te buigen.312  
   Ook de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) is nieuwkomer bij de verkiezingen in 
1981 (en zal in 1999 met het GPV opgaan in de ChristenUnie). In haar programma (“Om u te 
dienen”) uit de RPF het voornemen om “initiatieven die het particuliere autogebruik tijdens 
de spitsuren beperken” te steunen.313 Voor de GPV is het autoverkeer – afgezien van het 
thema veiligheid – geen issue in 1981. De SGP heeft  in haar programma (“Gerechtigheid 
verhoogt een volk”) veel aandacht voor met name het thema verkeersveiligheid. Maar ook bij 
deze partij is de toename van het autoverkeer (nog) geen politiek punt.314  
   De Socialistische Partij (SP) is ook een nieuwe partij bij de Tweede Kamerverkiezingen van 
1981. De SP doet in haar verkiezingsprogramma (“Het roer moet om”) enkele opvallende 
uitspraken: “De kapitaalverspilling vanwege het absurde aantal en de vele merken en typen 
auto’s past niet in deze tijd.” De partij is “tegenstander van verdere verhoging van de 
benzineprijs, die autorijden voor mensen met gewone inkomens onmogelijk maakt”. De tekst 
van het programma vervolgt met: “immers, op deze manier is niet de noodzaak van gebruik 
maar de hoogte van het inkomen of de mogelijkheid de kosten te deklareren beslissend over 
wie wel en wie niet auto mag rijden”. Hiermee brengt de SP een belangrijk onderliggend punt 
in de ontwikkeling van het discours naar voren, namelijk het verband tussen 
inkomensongelijkheid en financiële  maatregelen ter beperking van autorijden. Maar ook de 

                                                 
308 Ibid.: 90. 
309 Ibid.: 436. 
310 Ibid.: 241, 247. 
311 Ibid.: 285, 286. 
312 Ibid.: 156. 
313 Ibid.: 376. 
314 Ibid.: 404. 
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SP heeft zorgen over de groei van het verkeer: “Natuurlijk is de verkeerschaos op de 
Nederlandse wegen uit tal van gezichtspunten een trieste zaak”, aldus de SP. De partij is 
“groot voorstander van gratis, snel en uitgebreid openbaar vervoer”.315 De partij behaalt deze 
(en komende verkiezingen) echter nog geen zetel.316 
 
Op 26 mei 1981 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats, met de volgende uitslag: 
 
CDA 48  CPN 3 
PvdA 44  PSP 3 
VVD 26  PPR 3 
D66 17  RPF 2 
SGP   3  GPV 1 
 
Op basis van deze uitslag kan het kabinet-Van Agt als coalitie van het CDA en de VVD niet 
worden voortgezet. Er komt een kabinet-Van Agt 2, gevormd door het CDA, de PvdA en 
D66. Het kabinet wordt beëdigd op 11 september 1981. Mr. H.J. Zeevalking van D66 wordt 
minister van Verkeer en Waterstaat. Voormalig PvdA-woordvoerder J.C.TH. van der Doef 
wordt staatssecretaris. Het kabinet raakt al na een maand demissionair, maar het wordt 
‘gelijmd’ en kan na een aantal weken zijn werk voortzetten. Totdat het demissionair wordt op 
12 mei 1982 omdat de PvdA eruit stapt.  
 
Het regeerakkoord van het tweede kabinet-Van Agt bevat een aantal beleidsvoornemens ten 
aanzien van de verkeersveiligheid, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de kwetsbare 
verkeersdeelnemers. De regeringsverklaring van dit kabinet, uitgesproken op 16 november 
1981, benoemt in soortgelijke bewoordingen als de vorige regeringsverklaring de richting van 
het te voeren verkeer- en vervoerbeleid. Een nieuw punt is de aankondiging van de opheffing 
van het wegenverkeersfonds met ingang van 1 januari 1983. Belangrijk wapenfeit van het 
tweede kabinet is de beslissing tot aanleg van een nieuwe snelweg door het landgoed 
Amelisweerd. Een dergelijke beslissing staat op gespannen voet met de zorg voor het 
leefmilieu die in de regeringsverklaring is te lezen. 
   Het tweede kabinet onder leiding van Van Agt heeft te maken met een nog steeds 
problematische financieel-economische situatie. Het kabinet moet fors bezuinigen. De 
werkloosheid bedraagt stijgt begin 1982 naar ruim 600.000. 
 
 

Zitting 1981-1982 
 
� De begroting 1982 
 
De Memorie van Toelichting. De aandacht voor het milieu en voor energiebesparing dringt 
steeds meer door in het beleid ten aanzien van verkeer en vervoer. In de MvT bij de begroting 
1982 is het realiseren van energiebesparing een speerpunt.317 Als mogelijke maatregelen voor 
energiebesparing bij het autoverkeer worden onder meer genoemd: 

  
“belastingmaatregelen, heffingen of premies waaronder toetsing van het geheel of gedeeltelijk 

                                                 
315 Ibid.: 414. 
316 Het programma van de SP is desondanks wél genoemd, omdat de partij zal uitgroeien tot een van de grote 
politieke partijen in de Tweede Kamer. 
317 Dat blijkt ook uit de opzet van de tekst. In het hoofdstuk “Algemeen” is het thema verkeer en vervoer 
onderdeel van de paragraaf  “Energie”. 
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vervangen van de vaste autokosten (met name de motorrijtuigenbelasting) door een verhoging 
van de brandstofaccijns, de zogenaamde variabilisatie”.318  

 
Maar deze mogelijke maatregel van variabilisatie wordt direct ‘onderuitgehaald’:  
 

“Hoewel uit een oogpunt van energiebesparing variabilisatie kan worden overwogen lijkt 
variabilisatie op grond van een aantal andere effecten (kostenverhoging in zakelijk verkeer, 
toeneming van het tanken in het buitenland, een herleven van het wrakkenprobleem) minder 
gewenst.” 

 
De Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. De VC stelt naar aanleiding van een 
geconstateerde vermindering van de verkeersgroei de minister de vraag, “welke 
beleidsconclusies daaruit voor het komende decennium worden getrokken”.319 Ook vraagt de 
commissie of een studie met betrekking tot de variabilisatie van autokosten ter beschikking 
kan worden gesteld en wat “de stand van zaken is bij het overleg met ons omringende landen 
over de z.g. variabilisatie”.320  
   Minister Zeevalking antwoordt, dat de resultaten van de studie naar variabilisatie “op zo 
kort mogelijke termijn” onder de aandacht van de Kamer worden gebracht. De studie heeft 
zich voornamelijk gericht op de aard en de omvang van de effecten van variabilisatie op het 
brandstofgebruik van personenauto’s. De conclusies van de studie geven de minister 
aanleiding om zijn ambtgenoten van Economische Zaken en van Financiën voor te stellen 
“een interdepartementale ambtelijke stuurgroep in te stellen die met name aandacht kan 
besteden aan de bestuurlijke en financiële aspecten van de variabilisatie van autokosten”.321 
Daarbij wordt ook de positie van Nederland ten opzichte van ons omringende landen in 
beschouwing genomen. 
 
Box  3.2g  ANWB spreekt van diefstal door de regering 
De ANWB spreekt zich  begin 1982 (in het derde nummer van de Autokampioen van dat jaar) in 
scherpe bewoordingen uit over de voorstellen van de regering om de Wet op het Rijkswegenfonds in 
te trekken en in samenhang daarmee de Wet op de motorrijtuigenbelasting te wijzigen. De voorstellen 
van de regering zouden betekenen, dat voor 1982 een bedrag van 990 miljoen gulden, door 
automobilisten opgebracht voor aanleg en onderhoud van rijkswegen, zal worden gestort in de 
algemene middelen. “De ANWB kan de voorliggende voorstellen dan ook alleen maar betitelen als 
diefstal van door weggebruikers voor een omschreven doel opgebrachte gelden”, zo meldt de 
Autokampioen. 
 
Het debat in de Tweede Kamer. Het debat in de Kamer biedt geen nieuwe zaken. De 
minister stelt dat het beleid op het terrein van de mobiliteit een zaak is van het hele kabinet: 
“Mobiliteit heeft immers te maken met werkgelegenheid. Steeds zal men zich af moeten 
vragen, welke gevolgen beleidsbeslissingen zullen hebben voor de mobiliteit.”322 In antwoord 
op vragen van enkele kamerleden naar een standpunt van de minister inzake de variabilisatie 
herhaalt Zeevalking het eerder genoemde schriftelijk gegeven antwoord op vragen van de 
Vaste Commissie. Er ligt een voorstel voor het instellen van een ambtelijke stuurgroep.323 
 
 

                                                 
318 TK zitting 1981-1982 17100 XII, nr.2: 9. 
319 TK zitting 1981-1982 17100 XII , nr 12: 4. 
320 Ibid. 
321 TK zitting 1981-1982 17100 XII, nr.22: 10. 
322 TK zitting 1981-1982, 44e verg. 16 februari 1982: 2055.  
323 Ibid.: 2132. 
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�  Het ambtelijk  rapport over de variabilisatie van autokosten 
Met een brief van 22 maart 1982 biedt minister Zeevalking het rapport Variabilisatie 
autokosten aan de Tweede Kamer aan.324 Het is opgesteld door een interdepartementale 
werkgroep (en al in november 1981 uitgebracht door het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat). Het rapport heeft als ondertitel “een studie naar de aard en de omvang van de 
effecten op het brandstofverbruik van personenauto’s” en omvat “het onderzoek naar een 
mogelijke variabilisatie van autokosten en geeft conclusies en aanbevelingen welke op grond 
van deelstudies kunnen worden getrokken”.325  
   Uit praktische overwegingen is de werkgroep uitgegaan van 100% variabilisatie van de mrb. 
De voorgeschiedenis van het rapport wordt als volgt beschreven. In 1979 is de discussie over 
het variabel maken van de motorrijtuigenbelasting (weer) op gang gekomen. Vanuit de VVD, 
het CDA en de PPR wordt het idee naar voren gebracht.326 Op 7 mei 1979 legt Tweede 
Kamerlid Van Rooijen van het CDA de ministers van Financiën en van Verkeer en Waterstaat 
de vraag voor, hoe de bewindslieden denken over een gehele of gedeeltelijke vervanging van 
de motorrijtuigenbelasting (mrb) door een verhoging van de benzineaccijns, al dan niet 
gefaseerd ingevoerd vanwege de grensproblematiek, en of zij daarover een studie zouden 
willen verrichten.327  
   Het antwoord van de betrokken bewindslieden op de vraag van Van Rooijen luidt:  
 

“De vraag of wij in beginsel bereid zijn om binnen het op lastenstabilisatie gerichte beleid een 
verschuiving te overwegen naar belastingen die het energieverbruik als grondslag hebben, 
wordt bevestigend beantwoord in die zin dat bij de opstelling van dekkingsplannen aandacht 
zal worden besteed aan de vraag in hoeverre daarbij de energiebesparing als nevendoel kan 
worden gediend. Binnen het kader van de energiebesparing behoort een vervanging van de 
MRB door een hogere brandstofaccijns tot de mogelijkheden. Immers daardoor zou een 
selectiever en zuiniger gebruik van met name de personenauto worden bevorderd.” 328  

 
Maar de bewindslieden wijzen erop, dat internationale afspraken en grenseffecten met zich 
mee brengen, dat Nederland niet ‘op eigen houtje’ kan overgaan tot deze belastingwijziging. 
Zij zullen bij met name België en Duitsland nagaan, of er in beginsel bereidheid bestaat om in 
het kader van een “communautair actieprogram” over te gaan tot gehele of gedeeltelijke 
vervanging van de mrb door een hogere accijns op brandstof. En in dàt kader zouden de 
bewindslieden vervolgens een studie ter hand willen nemen “ter uitwerking van de nationale 
aspecten verbonden aan een dergelijk program”.  
   Wat betreft de doelstelling van energiebesparing is de conclusie van het onderzoek, dat op 
grond van de prijselasticiteit van de vraag op korte termijn een besparing van ca. 3-4% kan 
optreden bij een prijsstijging van de benzine met 25%. Verdere prijsstijging leidt tot nog meer 
energiebesparing. Er zijn ook (mogelijke) neveneffecten, zoals een wrakkenprobleem, 
toename van het gebruik van het openbaar vervoer en een relatief grote verzwaring van de 
autokosten voor de lagere inkomens. Dan is er nog het belangrijke ‘grenseffect’: het 
weglekken van de vraag naar benzine naar de buurlanden. Want de Bondsrepubliek Duitsland 
heeft al aangegeven op korte termijn niet tot variabilisatie van de mrb over te gaan. 

                                                 
324 TK zitting 1981-1982, 17361, nr. 1. Zeevalking biedt het rapport aan mede namens zijn collega’s van 
Economische Zaken en Financiën. 
325 Ibid.: 5. 
326 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, “Variabilisatie autokosten: hoofdrapport”, november 1981. Het rapport 
maakt melding van de voorgeschiedenis die teruggaat tot de jaren ’30. 
327 TK zitting 1978-1979, nr.1532 (Aanhangsel) en nr. 15.300 (mondeling overleg Vaste Commissies voor 
Financiën en voor Verkeer en Waterstaat d.d. 29 juni 1979).  
328 Dit antwoord in opgenomen in: “Variabilisatie autokosten”: hoofdrapport: 13 e.v.  
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Interessant is de bevinding van het onderzoek, dat invoering van variabilisatie door de meeste 
autobezitters als “rechtvaardige maatregel” gezien wordt.329  
   In de eindconclusie van het onderzoek is (onder meer) opgenomen, dat uit oogpunt van 
energiebesparing variabilisatie kan worden overwogen en dat uit oogpunt van het verkeer- en 
vervoerbeleid variabilisatie per saldo een gewenste maatregel is.330 De conclusies van de 
rapportage geven minister Zeevalking aanleiding een interdepartementale stuurgroep in te 
stellen die een regeringsstandpunt moet voorbereiden. (Dat standpunt zal anderhalf jaar later 
door zijn opvolger, minister Smit-Kroes, aan de Tweede Kamer worden aangeboden.) 
 
�  Het overgangskabinet-Van Agt 3 
Op 29 mei 1982 treedt het kabinet-Van Agt 3 aan, ná het opstappen van de PvdA-
bewindspersonen. Het is een overgangskabinet van de overgebleven coalitiepartners het CDA 
en D66 en heeft als voornaamste taak het uitschrijven van verkiezingen 
 
 
3.6  Nabeschouwing en samenvatting van het discours in de periode van  
       het kabinet-Van Agt 2 
 
In de periode waarin Nederland in een diepe economische recessie verkeert, wordt het idee 
van het prijsmechanisme onder de benaming variabilisatie van autokosten een politiek thema 
vanuit het oogmerk van energiebesparing.  Als gevolg van de aanhoudende recessie is de 
groei van automobiliteit al gestuit.  
   De problematiek (en tevens ‘tragiek’) die verbonden is met het idee van toepassen van het 
prijsmechanisme – namelijk de vele voorwaarden waaraan moet worden voldaan om het toe 
te kunnen passen – sluipt in deze periode al binnen in het discours. Met name de 
randvoorwaarde, dat buurlanden mee moeten doen met de variabilisatie via de 
brandstofaccijns, is uitermate lastig. Al op voorhand is te voorzien, dat die samenwerking niet 
op afzienbare termijn is te realiseren. 
 
Het parlementair discours in de periode van het kabinet-Van Agt 2 is hieronder samengevat. 
 

Samenvatting van de periode van het kabinet-Van Agt 2: 1981-1982 
Minister Zeevalking (D66) 

 
Discoursmoment  Wat als probleem 

wordt genoemd 
Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal  

Prijsmechanisme 
toepassen? 

Verkiezingen 
1981 
 
 

CDA: 
� de verkeers-
ontwikkeling is een 
bedreiging voor 
bepaalde waarden in 
de samenleving 
 
D66: 
� er is een algemene 
schaarste 
problematiek 

CDA: 
� vervoersbeleid 
ombuigen 
� vastgeroeste 
gewoonten 
veranderen 
 
PvdA: 
� sterke vermindering 
aanleg nieuwe 
snelwegen 
� lage tarieven ov, en 
“zo mogelijk gratis” 

VVD: 
� keuzevrijheid ook 
t.a.v. het 
vervoermiddel 

CDA: 
� belastingheffing 
baseren op gebruik, 
niet op bezit 
(verminderen mrb, 
verhogen  
brandstofaccijns) 
 
D66: 
� indirecte 
wegenbelasting als 
heffing op 
brandstof (met 

                                                 
329 Ibid.: 10. 
330 Ibid. 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal  

Prijsmechanisme 
toepassen? 

D66: 
� prioriteit geven aan 
de minst belastende 
transportmiddelen 
 
VVD: 
� ov moet aantrek-
kelijk alternatief zijn 

verlaging mrb) 
 
SP: 
� tegenstander van 
verhoging benzine-
prijs, die autorijden 
voor mensen met 
gewonen inkomens 
onmogelijk maakt 

Regeringakkoord/ 
Regerings-
verklaring 

� geen 
bijzonderheden bij 
het aantreden van 
Van Agt 2 
 

 
 
 
 

  

Begroting 1982* 
 
Het debat in de 
Kamer levert geen 
nieuwe 
gezichtspunten op 

Kabinet: 331 
� energieverbruik 
door het verkeer  

Kabinet: 
� belasting-
maatregelen, 
heffingen, premies 

Kabinet: 
� ‘verkeer’ is een  
onderdeel van 
beleidsparagraaf 
‘milieu’ 
 

Kabinet: 
� geheel of 
gedeeltelijk 
vervangen van de 
vaste autokosten 
(mrb) door 
verhoging 
brandstofaccijns is 
een optie, maar 
door bepaalde 
effecten ongewenst 
� een studie 
daarover wordt nog 
uitgebracht 
 

Ambtelijk 
rapport 
‘variabilisatie 
autokosten’ 
 

Kabinet: 
� energieverbruik 
autoverkeer 

Kabinet: 
� vervanging mrb 
door hogere accijns is 
een optie 
 

Kabinet: 
� buurlanden 
moeten meedoen 

 
 

 
 
                                                                                                                                                    

                                                 
331 “Kabinet” staat ook voor de standpunten en uitspraken van de minister van Verkeer en Waterstaat. 
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1   
 
 
Afrekenen met files: 1982-1986  
 
 
1.1   De verkiezingen van 1982 
 
Op 8 september 1982 vinden de verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. Het kabinet Van 
Agt-3 ‘zit’ tot 4 november 1982. Zo kort na de verkiezingen van 1981 zijn er geen nieuwe 
verkiezingsprogramma’s. De uitslag van de verkiezingen van 1982 is zeer gunstig voor de 
VVD. Deze partij behaalt haar grootste aantal zetels ooit. D66 is de grote verliezer (-11 zetels) 
en ook het CDA slinkt een aantal zetels (- 3). De uitslag is: 
 
PvdA 47  CPN 3 
CDA 45  PPR 2 
VVD 36  RPF 2 
D66   6  GPV 1 
SGP   3  EVP1 1 
PSP   3  CP2 1 
 
Er komt een kabinet van CDA en VVD, het kabinet-Lubbers 1, dat aantreedt op 4 november 
1982. Het presenteert zich als een ‘no nonsense’ kabinet dat de sanering van de 
overheidsfinanciën gaat aanpakken door bezuinigingen en afstoting van overheidstaken. 
Voormalig staatssecretaris mw. N. Smit-Kroes wordt minister van Verkeer en Waterstaat. 
Haar partijgenoot drs. J.F. Scherpenhuizen wordt de staatsecretaris. 
   Het eerste kabinet-Lubbers heeft gezien de tekst van het regeerakkoord weinig ambitie om 
vraagstukken rond de auto te agenderen, uitgezonderd het punt van de verkeersveiligheid en 
het voornemen tot tolheffing in het kader van de noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen. Het 
gaat om de heffing van tolgelden voor het gebruik van bepaalde rijkswegen en 
oeververbindingen.3 Het voornemen ontmoet veel weerstand. In de regeringsverklaring wordt 
uitgesproken dat als deze heffing op praktische bezwaren zou stuiten, vervangende 
maatregelen overwogen zullen worden uitgaande van de profijtgedachte. 
 
 
1.2  Een mislukt voorstel tot tolheffing: zitting 1982-1983 
 
� De begroting 1983 
 
De Memorie van Toelichting. In de MvT bij de begroting 1983 – die nog is opgesteld door 

                                                 
1 De EVP (Evangelische Volkspartij) is nieuw in de Tweede Kamer en zal later ‘opgaan’ in GroenLinks. 
2 De CP (CentrumPartij) is ook nieuw. Het betreffende kamerlid zal onder de naam CD (CentrumDemocraten) 
nog  twee keer met succes aan de verkiezingen deelnemen. Deze partij speelt geen rol in dit discours. 
3 TK zitting 1982-1983, 17797, nr.3: 5 Dat is in feite een bezuinigingsmaatregel, die als volgt wordt toegelicht: 
“Daarmede is een heroverwegingsvoorstel (2e ronde) voor het veranderen van de wijze van financieren van de 
aanleg van rijkswegen en oeververbindingen overgenomen”. 
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het demissionaire kabinet-Van Agt 3 – staat verkeer en vervoer in het teken van energie: 
“Door voortgaande stijging van de brandstofprijzen blijft energiebesparing onverminderd 
actueel”, is de mededeling.4 
   De interdepartementale Stuurgroep Variabilisatie Autokosten is met haar werk begonnen en 
daarover is in de MvT nieuws te melden:  
 

“Onderzoek heeft aangetoond, dat een vervanging van de motorrijtuigenbelasting op 
personenauto’s door een hogere accijns op benzine een niet onaanzienlijke besparing [van het 
brandstofverbruik: mls] kan bewerkstelligen. Er zitten echter ook negatieve kanten aan zo’n 
maatregel. De Stuurgroep zal vóór eind 1982 een regeringsstandpunt moeten hebben 
voorbereid.” 5  
 

Wat betreft het SVV is er slecht nieuws:  
 

“Het niveau van het autobezit is op dit moment hoger dan in het SVV was voorzien, doordat 
tot 1980 het aantal personenauto’s sterker is gestegen dan geraamd. Dit aantal ligt thans op het 
niveau (4,52 mln.) dat in 1985 werd verwacht. In het SVV is voor de jaren tachtig rekening 
gehouden met een groei die geringer is dan in de jaren zeventig. Vooralsnog zijn er geen 
redenen om van het in het SVV weergegeven beleid af te wijken.” 6  

 
Zo blijft het beleid ten aanzien van het autoverkeer “gericht op het beperken van het 
autogebruik waar en wanneer dit teveel hinder geeft”.7 
 
De Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. Op vragen van de Vaste Commissie 
over de ‘variabilisatie’ antwoordt de minister, dat een regeringsstandpunt daarover in het 
voorjaar van 1983 kan worden tegemoet gezien. In dat standpunt zal de situatie in de ons 
omringende landen worden meegenomen.8 
 
Het debat in de Tweede Kamer. Inmiddels is het kabinet-Lubbers 1 in functie. Minister 
Smit-Kroes treedt aan voor het debat over de begroting 1983. Het voornemen om tol te heffen 
is een ‘hot-item’ in het debat.  
   De PvdA dient een motie in om af te zien van tolheffing en om met “alternatieve 
mogelijkheden te komen” ter compensatie van gederfde inkomsten en wel zodanig, “dat een 
daadwerkelijke bijdrage wordt geleverd aan een sturend verkeers- en vervoersbeleid”.9 De 
PvdA blijkt bereid om, “vanuit een sturend beleid (...) het particulier vervoer zwaarder te 
belasten als bijdrage in de financiering van kapitaallasten die voortvloeien uit de aanleg van 
kostbare infrastructuur”.10  
   CDA-woordvoerder Hennekam constateert: “Weinig delen van het regeerakkoord staan zo 
onder kritiek als de tolheffing. Wij begrijpen dat. Nadere bezinning leert dat de nadelen, 
verbonden met dit middel van inkomstenverwerving, talrijk zijn.” Hennekam noemt een vijftal 
groepen nadelen.11 Het CDA wijst vervolgens ook tolheffing af als middel om een 
ombuigingsbedrag in de begroting te realiseren en dient samen met de VVD een motie in die 
veel lijkt op die van de PvdA.  
                                                 
4 TK zitting  1982-1983 17600 XII, nr.2: 9. 
5 Ibid.  
6 Ibid.: 32. 
7 Ibid.: 35. 
8 TK zitting 1982-1983 17600 XII, nr.27: 5. 
9 TK zitting 1982-1983: 40e verg. 25 januari 1983: 1736  . 
10 Ibid.: 1738. 
11 Ibid.: 1747. Hennekam noemt de volgende vijf groepen nadelen: planologische; bestuurlijke; sociaal-
economische (een kleine groep bedrijven en particulieren draait op voor de kosten); internationale en juridische. 
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   Het is de PPR die in de begroting van Verkeer en Waterstaat een keuze ontwaart vóór 
bevordering van het particuliere vervoer, vanwege de aangekondigde tariefverhogingen in het 
openbaar vervoer.12  
   Minister Smit-Kroes deelt in haar reactie op de inbreng van de Kamer als eerste punt mee, 
dat het kabinet afziet van de plannen om tolheffing in te voeren. Het kabinet zoekt naar 
alternatieven.13 Uit de schriftelijke beantwoording van vragen van de Kamer blijkt, dat het 
regeringsstandpunt over de variabilisatie nog moet komen: “Een dergelijke maatregel is 
gericht op het bereiken van energiebesparing”, aldus de minister.14 
 
�  De verhoging van de accijns op benzine in plaats van tolheffing 
Omdat tolheffing politiek onhaalbaar is gebleken, komt het kabinet met een voorstel tot 
verhoging van de accijns op benzine, teneinde de noodzakelijke financiële opbrengsten te 
genereren. Daartoe wordt op 1 maart 1983 door de bewindslieden van Financiën een 
wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd.15 Ook dit voorstel past (volgens de 
bijbehorende MvT) “bij de in de regeringsverklaring tot uitdrukking gebrachte 
profijtgedachte”.16  
   Het wetsvoorstel leidt tot vele vragen van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. 
Een belangrijk punt is, hoe dit voorstel voor verhoging van de accijns zich verhoudt tot de 
lopende discussie over de variabilisatie van autokosten. De PvdA vindt ook de 
concurrentiepositie van het openbaar vervoer een punt van aandacht.  
   De CDA-fractie vraagt naar het standpunt van de regering over het voorstel van de ANWB, 
“om de motorrijtuigenbelasting in fasen af te schaffen en daarvoor in de plaats een 
geleidelijke verhoging van de accijns op motorbrandstoffen in te voeren en deze omschakeling 
te koppelen aan de tariefsverhogingen in het openbaar vervoer”.17  
   Meerdere partijen hebben vragen over de prijsverhouding met de omringende landen. D66 
wil weten of het kabinet invoering van tolheffing op een later tijdstip overweegt,  waar de 
RPF op voorhand geen bezwaar tegen heeft omdat het wellicht een meer sturend 
verkeersbeleid mogelijk maakt.  
   In de Memorie van Antwoord kondigen de bewindslieden van Financiën aan, dat de regering 
in het voorjaar van 1983 met een standpunt inzake variabilisatie zal komen. Het voorstel tot 
accijnsverhoging is niet bedoeld om een begin te maken met variabilisatie. Het is slechts de 
vervanging van de tolgeldheffing. Voor de rest houdt het kabinet zich ‘op de vlakte’ ten 
aanzien van eventuele tolheffing in de toekomst.18 De accijnsverhoging wordt uiteindelijk in 
november 1983 ingevoerd.  
 
 
1.3  Variabilisatie van autokosten op de agenda: het vergaderjaar 1983-198419 
 
�  Het regeringsstandpunt over variabilisatie van autokosten 
Ongeveer tegelijkertijd met de presentatie van de begroting 1984 wordt de rapportage van de 
Stuurgroep Variabilisatie Autokosten met het bijbehorende standpunt van de regering 
aangeboden aan de Tweede Kamer. In de aanbiedingsbrief van de minister van Verkeer en 
                                                 
12 Ibid.: 1758. 
13 TK zitting 1982-1983, 41e verg. 27 januari 1983: 1775. 
14 Ibid.: 1841. 
15 TK zitting 1982-1983, 17797; nrs.1-5. 
16 Ibid.: nr.3: 5. 
17 Ibid.: nr.4: 2. 
18 Ibid.: nr.5. 
19 Met ingang van 1983-1984 wordt in de Handelingen de term “zitting” vervangen door “vergaderjaar”. Hierna 
in de voetnoten afgekort tot “verg.jr.”. 
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Waterstaat van 22 september 1983 luidt het standpunt:  
 

“De regering kan zich met de conclusies van de nota verenigen in die zin dat variabilisatie van 
benzine-autokosten in het licht van een aantal beleidsdoelstellingen een goede zaak is, maar 
dat de er aan te stellen randvoorwaarden voor de naaste toekomst de invoering ervan niet 
toelaten. Jaarlijks zal in het kader van het Meerjarenprogramma Personenvervoer worden 
bezien of en in hoeverre de mogelijkheid van invoering van variabilisatie, gelet op de 
randvoorwaarden, aanwezig is.” 20 
 

De interdepartementale stuurgroep heeft zijn nota beperkt tot “benzine-autokosten” vanwege 
de afspraken in europees verband ten aanzien van vrachtauto’s. “Bovendien zou voor de 
goederenvervoerders als ‘veelrijders’ de variabilisatie aanzienlijke kostenverhoging mee 
kunnen brengen, hetgeen in deze bedrijfstak voorkomen moet worden”, aldus de stuurgroep.21   
   Enigszins in afwijking van het eerdere rapport van de ambtelijke werkgroep komt de 
stuurgroep tot de conclusie dat variabilisatie van benzine-autokosten leidt tot een 
benzinebesparing van 1 à 2 % op korte termijn (welke na enkele jaren tot ruim 5% oploopt). 
De daling van de totale jaarlijkse autokilometrage wordt geschat op 3% (dat is 1,5 mld. 
kilometer). De beleidsmatige conclusie van de stuurgroep is: “De variabilisatie draagt 
derhalve bij tot verminderd en meer selectief autogebruik, verbetering van de 
concurrentiepositie van het openbaar vervoer en overgang naar langzaam verkeer.”22 
   Een opvallend punt is de analyse van de gevolgen van variabilisatie voor de 
belastingopbrengst. Door variabilisatie te koppelen aan de benzineprijs wordt de speelruimte 
voor verhoging van heffingen op benzineauto’s geringer volgens de stuurgroep: “Immers als 
tot variabilisatie wordt overgegaan, waarbij de mrb wordt gehalveerd, lijkt verhoging van de 
mrb wel erg moeilijk. Voor extra verhoging van de benzine-accijns, niet voortvloeiend uit 
variabilisatie, resteert weinig ruimte, wil men een groot benzineprijsverschil met de 
buurlanden voorkomen (...).”23 Wat betreft de situatie in Europees verband wordt 
geconstateerd, dat er nog geen begin is gemaakt met de harmonisatie van belastingen op 
personenauto’s. De stuurgroep besteedt ook aandacht aan de “acceptatie-aspecten”: 
 

“De vraag dient gesteld te worden: in hoeverre is vanuit oogpunt van staatshuishouding en 
burgerhuishouding de variabilisatie acceptabel? Bedacht dient te worden dat bij de acceptatie 
van heffingen voor het gebruik van de wegen twee elementen zijn te onderscheiden: een 
heffing voor het beschikbaarheidsnut van de wegen (de heffing via de mrb) en een heffing 
voor het gebruiksnut van de wegen (de heffing als onderdeel van de motorbrandstofprijs). Bij 
volledige variabilisatie wordt niet meer gebruik gemaakt van een heffing voor het 
beschikbaarheidsnut van de wegen. De vraag is of dit de burgers zal aanspreken. Bij 
gedeeltelijke variabilisatie blijft dit combi-systeem van heffingen bestaan. De vraag is of een 
dergelijk combi-systeem rechtvaardig wordt gevonden.” 24  

 
De stuurgroep verwacht dat automobilisten de voorkeur zullen geven aan betrekkelijk 
eenvoudig te beïnvloeden kosten, hetgeen door variabilisatie wordt bevorderd. Een 
belangrijke conclusie van de stuurgroep is, dat “de randvoorwaarden thans variabilisatie niet 
toelaten, omdat de in de benzineprijs beschikbare ruimte reeds is benut door 
                                                 
20 TK verg.jr. 1983-1984, 17361, nr.2-3. 
21 Ibid.: nr.3: 4. 
22 Ibid.: 8. De cursivering is van de stuurgroep. 
23 Ibid.: 11. 
24 Ibid.: 13. De stuurgroep heeft deze vragen voorgelegd aan een 40-tal (!) huishoudens met als voorbeeld een 
verhoging van de benzineprijs met 25 cent. “De meeste huishoudens blijken positief te staan tegenover de idee 
van variabilisatie”, aldus de stuurgroep. Het onderscheid tussen beschikbaarheidsnut en gebruiksnut is al eerder 
gemaakt door minister Drees jr. 
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accijnsverhogingen”. Die randvoorwaarden betreffen de algemene economische situatie in 
Nederland, de verschillen in de benzineprijs met het buitenland en de budgettaire situatie van 
het Rijk.25 De stuurgroep stelt voor jaarlijks te bezien in hoeverre invoering van variabilisatie, 
gelet op de randvoorwaarden, mogelijk is. Hetgeen door de minister dus onderschreven 
wordt. 
 
�  De begroting 1984 
 
De Memorie van Toelichting. Het onderwerp variabilisatie is een aparte paragraaf in de 
MvT in het hoofdstuk “Financiële meerjarenplanning”. Het is een beknopte samenvatting van 
het rapport van de interdepartementale stuurgroep. Variabilisatie wordt gedefinieerd als: “het 
geheel of gedeeltelijk vervangen van de motorrijtuigenbelasting door hogere accijns op 
motorbrandstof”. 26 De MvT geeft aan dat variabilisatie stoelt op de gedachte, dat door een 
relatieve stijging van de variabele autokosten de automobilist gestimuleerd kan worden tot: 
“ -    een zuiniger gebruik van de motorbrandstof en 
- een selectiever gebruik van de auto, door het ontstaan van een gelijksoortige opbouw en 

daardoor een betere vergelijkbaarheid van de kosten van de vervoertakken, in 
samenhang met bevordering van het gebruik van milieuvriendelijker vervoerwijzen zoals 
fiets, lopen en openbaar vervoer”.27 

 
De minister herhaalt in de MvT het bekende regeringsstandpunt in deels nieuwe 
bewoordingen. In de huidige situatie – die gekenmerkt wordt door “stijgende marktprijzen 
van benzine en een forse stijging van de benzine-accijns” – is er geen beleidsruimte is om tot 
variabilisatie over te gaan, met name vanwege “de effecten op de werkgelegenheid als gevolg 
van een te groot verschil met de brandstofprijs in het buitenland”.28 
 
De Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. De VC stelt enkele vragen over de 
variabilisatie en over het besluit voorlopig af te zien van invoering daarvan.29 De minster 
geeft daarop informatie over de fiscale lasten van autogebruik in Nederland, België en 
Duitsland en concludeert daaruit dat “met name in de belangrijke relatie met Duitsland“ de 
cijfers de conclusie bevestigen “dat er geen beleidsruimte is om tot variabilisatie over te 
gaan”.30 Tevens geeft de minister op vragen van de VC aan, dat er geen overleg plaatsvindt  
in  bilateraal  en/of  EG-verband.  Zij deelt de commissie mee, dat in Duitsland de  
“variabilisatiegedachte” uiteindelijk is afgewezen.31 
 
Het debat in de Tweede Kamer. Tijdens de begrotingsbehandeling in de Kamer geeft 
woordvoerder Castricum van de PvdA een kritische beschouwing over het actuele verkeers en 
vervoerbeleid. Het SVV “is inmiddels, op zijn best, klinisch dood”, aldus Castricum. Hij 
verwijst daarbij naar de waarschuwing van de directeur van de Nederlandse Spoorwegen, dat 
het verkeer- en vervoerbeleid dreigt te worden vervangen door een financieel beleid. En nu is 
het zover, meent Castricum.32 In zijn beschouwing over het beleid noemt hij het uitblijven van 
een “nationale verkeers- en vervoersrekening”, het afzien van een planningwet verkeer en 
vervoer en het niet doorgaan van het Algemeen Verkeers- en Vervoersfonds. Kortom, volgens 
                                                 
25 Ibid.  
26 TK verg.jr. 1983-1984 18100 XII, nr.2: 36. 
27 Ibid. 
28 Ibid.: 40. 
29 TK verg.jr. 1983-1984 18100 XII nr.8: 17. 
30 TK verg.jr. 1983-1984 18100 XII nr.12: 34. 
31 Ibid. 35. 
32 TK verg.jr. 1983-1984: 16e verg. 1 november 1983: 879. 
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Castricum zal van de gewenste integrale afweging van het particuliere en het openbare 
vervoer geen sprake meer zijn en de gewenste beïnvloeding van de modal split is eigenlijk 
onmogelijk gemaakt door drastische accijnsverhoging ten behoeve van de algemene 
middelen. “Dit maakt de discussie over de nota inzake de variabilisering volstrekt 
theoretisch”, is zijn conclusie.33  
   CDA-woordvoerder Hennekam is “op een paar onderdelen na” positief over deze eerste 
begroting van Verkeer en Waterstaat van het het kabinet-Lubbers 1. Hij constateert: “Prijzen 
en prijsverhoudingen in het buitenland leren ons, dat op het moment de kansen voor 
variabilisatie gering zijn.”34 Hennekam onderkent daarbij, dat de accijnsverhogingen die het 
kabinet heeft doorgevoerd op motorbrandstof niet bevorderlijk zijn geweest voor de 
variabilisatie. “Maar de nood van de dag, toen dat voorstel in het parlement voorlag en wij er 
‘ja’ tegen zeiden, of moesten zeggen, was hoger dan de wens tot variabilisatie” is zijn 
motivering.35  
   VVD-woordvoerder Van der Kooij spreekt uit dat de VVD voorstander is “van een 
integraal verkeers- en vervoersbeleid met een evenwichtige benadering van openbaar vervoer 
en langzaam cq. snelverkeer”.36 Over variabilisatie zegt hij: “Dat de automobilist de melkkoe 
van de overheid is, mag gevoeglijk als bekend worden verondersteld. Verdergaande 
verhoging van de kosten door variabilisatie van de autokosten is voor de VVD-fractie moeilijk 
te verteren.” 
 
In haar reactie op de inbreng van de Kamer benadrukt minister Smit-Kroes dat het SVV nog 
steeds richtinggevend is voor het beleid op de lange termijn: “De economische en budgettaire 
situatie hebben ertoe geleid dat de mate en het tempo waarin de doelstellingen kunnen 
worden gerealiseerd, onder druk komen te staan.”37 In reactie op de opmerkingen over 
variabilisatie brengt zij naar voren dat eenzijdige invoering op dit moment ongewenst is, 
“onder andere vanwege het prijsverschil dat ten opzichte van de buurlanden zou ontstaan”.38 
Smit-Kroes zegt de Kamer toe dat zij “elk jaar de mogelijkheid van het alsnog invoeren van 
de variabilisatie opnieuw [zal] bezien, gelet op de relevante ontwikkelingen in binnen- en 
buitenland”.  
   VVD-woordvoerder Van der Kooij interrumpeert de minister en brengt opnieuw naar voren 
dat zijn partij moeite heeft met de variabilisatie, “aangezien de doelstellingen van 
variabilisatie in onze ogen niet direct wenselijk zijn”. Hij houdt haar voor, dat het 
terugdringen van het autogebruik door middel van belastingheffing voor de VVD “niet direct 
de aangewezen weg is”. De minister antwoordt, dat de VVD-fractie zich wellicht kan vinden 
in “de keuzemogelijkheid voor de autogebruiker op goed in te schatten factoren (...) Het moet 
dan wel om een zuivere mogelijkheid gaan”.39 
 
1.4  “Mensen laten betalen voor gereden kilometers”: het vergaderjaarjaar 1984-1985 
 
Box 1.4a  “ANWB gekant tegen milieuheffing benzine” 
Zo luidt de kop van een artikel in dagblad Trouw van 15 november 1984, naar aanleiding van een brief 
van de ANWB aan de Vaste Kamercommissie voor milieubeheer. De ANWB is fel gekant tegen 
plannen van minister Winsemius van milieubeheer, om de bestaande milieuheffingen te vervangen 

                                                 
33 Ibid.: 880 
34 Ibid.: 886 
35 Ibid. 
36 Ibid.: 892 
37 Ibid.: 912 
38 Ibid.: 917 
39 Ibid. 
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door heffingen op brandstoffen. Want dan draait het verkeer op voor het grootste deel van de kosten 
van het milieubeleid, aldus de ANWB en dat is volgens de bond tegen het principe ‘de vervuiler 
betaalt’. De ANWB vraagt de kamercommissie niet akkoord te gaan met de plannen. 
 
�  De begroting 1985 
 
De Memorie van Toelichting. De MvT bij de begroting 1985 meldt dat de ingrijpende 
veranderingen in de maatschappij het opstellen van een toekomstverwachting voor de 
mobiliteitsontwikkeling bemoeilijken. Er is sprake van “het wijzigen van vele, elkaar ook 
weer onderling beïnvloedende interne en externe factoren”.40 Voor het wegverkeer wordt 
vooralsnog uitgegaan van de in het kader van het SVV opgestelde “lange-termijn-
prognose”.41 
   De MvT bevat de belangrijke mededeling, dat de minister van Verkeer en Waterstaat 
verantwoordelijk is voor de integratie van het nationale milieubeleid in de verkeer- en 
vervoersector.42 Het onderwerp variabilisatie wordt in een korte, afzonderlijke paragraaf aan 
de orde gesteld. Het wordt opnieuw omschreven als “het geheel of gedeeltelijke vervangen 
van de motorrijtuigenbelasting door een hogere brandstofaccijns” en het nut ervan wordt nog 
eens gememoreerd: “De automobilist wordt immers directer geconfronteerd met de werkelijke 
gebruikskosten van de auto.”43 Ieder jaar zal het standpunt van de regering ten aanzien 
variabilisatie worden getoetst aan de actualiteit, is (opnieuw) de toezegging.44 
 
De Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. De Vaste Commissie vraagt de minister, 
of  “nog verder gedacht wordt over de variabilisering van autokosten”.45 Ook worden vragen 
gesteld over samenwerking met buurlanden, de relatie tussen variabilisatie en het milieubeleid 
en hoe de jaarlijkse toets van het regeringsstandpunt is uitgevallen.46  
   Het antwoord van de minister is, dat in 1983 ambtelijk overleg met de buurlanden heeft 
plaatsgehad over de variabilisatie. Het voornemen om in het kader van het milieubeleid het 
accent te leggen op heffingen op brandstoffen, is volgens de minister niet in strijd met de 
variabilisatiegedachte. Wat betreft de jaarlijkse toets van het regeringsstandpunt luidt het 
antwoord, dat “dit jaar wederom [wordt] bezien in hoeverre de mogelijkheid tot invoering van 
variabilisatie van autokosten, gelet op een aantal randvoorwaarden, aanwezig is. Het beraad 
over de variabilisatie is nog niet afgerond omdat dit jaar meer varianten van variabilisatie in 
ogenschouw worden genomen”. 47  
 
Box 1.4b Een opvallend ambtelijk geluid over de auto en het openbaar vervoer 
Ingenieur W.Walta, werkzaam bij Rijkswaterstaat, publiceert in november 1984 een artikel over de 
relatie tussen de auto en het openbaar vervoer. Hij stelt de heersende beleidsfilosofie aan de kaak, 
waarin het openbaar vervoer een constant aandeel heeft in de vervoersmarkt. Op basis van een analyse 
van de mobiliteitsontwikkeling vanaf 1960 komt hij tot een in politiek opzicht onwelkome conclusie: 
“Openbaar vervoer en personenauto verplaatsen allebei personen, maar daarmee houdt de 
overeenkomst op. Het gebruik van het openbaar vervoer verschilt totaal van dat van de auto, met als 

                                                 
40 TK verg.jr. 1984-1985 18600 XII, nr.2: 25. De belangrijkste factoren zijn: de bevolkingsontwikkeling; de 
werkgelegenheid; de inkomensverandering (cq. daling); het tarievenbeleid voor het openbaar vervoer; de 
brandstofprijzen. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Ibid.: 36. 
44 Ibid. 
45 TK verg.jr. 1984-1985 18600 XII, nr.17: 4. 
46 Ibid.: 18. 
47 TK verg.jr. 1984-1985 18600 XII, nr.28: 42. 
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directe consequentie dat de uitwisselingsmogelijkheden tussen auto en openbaar vervoer gering zijn. 
Natuurlijk zal een forse tariefsverlaging reizigers in de trein brengen, zoals dat ook de afgelopen 
decennia is gebeurd. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze reizigers afkomstig zijn uit de auto. (….) 
Het accepteren van het verschijnsel personenauto als een maatschappelijk gegeven is een eerste 
vereiste om een verantwoord beleid voor de toekomst uit te zetten. De rol van de personenauto kan 
binnen redelijke grenzen niet worden teruggedrongen door welke vorm van openbaar vervoer dan 
ook.”48 
 
Het debat in de Tweede Kamer. In het kamerdebat wijst PvdA-woordvoerder Castricum op 
de noodzaak “via een sturend beleid de ‘modal split’ zodanig te beïnvloeden dat het aandeel 
van het openbaar vervoer en langzaam verkeer in het totaal van verplaatsingen drastisch 
wordt vergroot”. Hij voegt daaraan toe: “Ook hier wil ik nog eens nadrukkelijk uitspreken dat 
ook de PvdA er ten volle van overtuigd is dat de auto in het vervoer van goederen en 
personen een onmisbare rol speelt en zal blijven spelen.” Het gaat Castricum erom dat “de 
ongewenste schadelijke effecten van de massamotorisering zo veel als enigszins mogelijk 
worden voorkomen en bestreden”. Castricum heeft echter de indruk, dat de politieke wil 
daartoe “zienderogen” afneemt.49 Vervolgens dient hij een motie in met als strekking, dat de 
concurrentiepositie van het openbaar vervoer ten opzichte van het gemotoriseerde particuliere 
vervoer verbeterd moet worden.50  
   Voor CDA-woordvoerder Hennekam zijn openbaar vervoer en particulier vervoer “elkaar 
aanvullende vormen van verkeer. Zij vormen samen de bloedsomloop van de samenleving”. 
(Dat is dus de bekende ‘en-en-benadering’.) Hennekam betoogt verder: 
 

“Echter in de gevallen waarin voor de gebruiker-reiziger een reële keuze tussen openbaar 
vervoer en particulier vervoer voorhanden is en de voorzieningen als gelijkwaardig kunnen 
worden aangemerkt, staat onze fractie op het standpunt dat een keuze ten gunste van het 
openbaar vervoer gemaakt moet worden.” 51  

 
Het CDA heeft als standpunt ten aanzien van variabilisatie: 
 

“dat zoiets alleen in internationaal verband kan en mag worden bekeken. Gelet op de prijzen 
van de benzine ten zuiden en vooral ten oosten van onze landgrens is daarvoor, naar onze 
inschatting, thans geen ruimte.”52  

 
Voor VVD-woordvoerder Jorritsma-Lebbink is het beleid van de minister voldoende om “een 
goed werkend openbaar vervoersysteem in stand te houden en verder uit te bouwen waar dat 
nodig is”.53    
    
De variabilisatie wordt een kernpunt in het begrotingsdebat. Castricum dringt er “met klem op 
aan binnen een half jaar knopen door te hakken over de variabilisatie van de autokosten of 
over enig alternatief daarvoor, bijvoorbeeld die, door de NS aangedragen”.54 Hierover wil 
Castricum een uitspraak van de Kamer. Als idee noemt hij een “vastrecht voor het openbaar 
vervoer, bij voorbeeld als aanhangsel van deel III van het kentekenbewijs, en een 
accijnsverlaging”. Vervolgens dient hij een motie in.  
                                                 
48 Ir. W. Walta, “De relatie auto-openbaar  vervoer”, Verkeerskunde, 35e jrg. 1984, nr.11. De cursivering is van 
de onderzoeker. 
49 TK verg.jr. 1984-1985: 35e verg. 12 december 1984: 2313. 
50 Ibid.: 2314. 
51 Ibid.: 2320. 
52 Ibid.: 2322. 
53 Ibid.: 2330. 
54 Ibid.: 2314.  
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   Jorritsma-Lebbink noemt het idee van Castricum “anti-variabilisatie”. Het verweer van 
Castricum is, dat er nu internationaal niets voor elkaar kan worden gebracht: “moeten wij dan 
de variabilisering tot in lengte der dagen opschuiven?” is zijn vraag.55 Jorritsma-Lebbink 
maakt de opstelling van de VVD duidelijk. De VVD is “niet principieel tegen variabilisatie”. 
En met variabilisatie bedoelt zij “dat je mensen laat betalen voor de gereden kilometers”.56 
Maar voor Castricum staat de verbetering van de concurrentiepositie van het openbaar 
vervoer centraal. Zijn nader uitgewerkt voorstel – gepresenteerd als “alternatief voor de 
variabilisering” van autokosten – wordt als noot bij de handelingen van het kamerdebat 
gevoegd. Als één van de doelstellingen is daarin opgenomen: “De Nederlandse automobilist 
moet in de positie gebracht worden dat openbaar vervoer-gebruik voor hem in vergelijking 
tot de benzinekosten van de eigen auto financieel weer aantrekkelijk wordt.” 
 
De minister geeft in haar beantwoording van de inbreng van de Kamer in eerste termijn (nog) 
géén reactie op het onderwerp variabilisering. In de tweede termijn van het kamerdebat zegt 
Castricum dat hij met verbazing kennis heeft genomen van publicaties in twee landelijke 
dagbladen over de stellingname van diverse ministeries ten aanzien van variabilisering. 
Verkeer en Waterstaat en VROM57 willen wél, maar Economische Zaken wil géén begin 
maken met variabilisering van autokosten.58 Hetgeen ertoe leidt dat de woordvoerders van het 
CDA en de PvdA hun standpunten over de variabilisering opnieuw wisselen. De minister 
reageert op het alternatief voor variabilisatie van de PvdA. Zij vindt de argumentatie van het 
voorstel van de PvdA “inconsequent” en van een “dwangmatig karakter”.59 Zij zegt ervan 
overtuigd te zijn, “dat voor lang niet elke autobezitter de trein een reëel alternatief is”. Met 
name ziet zij niet in hoe door een verlaging van de variabele autokosten - het voorstel van 
Castricum betekent minder accijns op brandstof - de concurrentiepositie van het openbaar 
vervoer kan verbeteren.  
   Castricum betoogt in zijn repliek dat “het kernprobleem is dat op termijn vanwege de 
concurrentieverhouding tussen auto en openbaar vervoer een onvoldoende draagvlak zal 
blijken te bestaan voor het openbaar vervoer. Het hoofddoel van variabilisatie is daar iets 
aan te doen”.60  
   De minister verzekert dat “het totale kabinet” voorstander is van variabilisatie, “maar we 
dienen dit proces wat tempo en tijdstip van invoering betreft verantwoord toe te passen”, zo 
stelt zij.61 Zij zegt zelf voor variabilisatie te zijn omdat zij “het op zichzelf prima vindt als er 
een systeem geldt waarbij de autogebruiker beter geprikkeld wordt om de auto minder te 
gebruiken dan met het huidige systeem”. 
 
In maart 1985 zenden de ministers van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken een 
notitie aan de Kamer met een overzicht van energiebesparingsmaatregelen op het gebied van 
verkeer en vervoer.62 Onder de noemer “heffingen” komt de variabilisatie van autokosten aan 
de orde. Het is wenselijk om de kosten van het particuliere vervoer “beter zichtbaar te 
maken”, aldus de notitie.63 Variabilisatie wordt een nuttig instrument geacht “om een 

                                                 
55 Ibid.: 2330. 
56 Ibid. Het is de eerste keer dat in het recente parlementaire discours het “betalen voor gereden kilometers” ten 
tonele wordt gevoerd. 
57 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 
58 TK verg.jr. 1984-1985, 43e verg. 29 januari 1985: 2887.  Het gaat om publicaties in Trouw en in De 
Volkskrant. 
59 Ibid.: 2894. 
60 Ibid. 
61 Ibid.: 2895. 
62 TK verg.jr. 1984-1985 18600 XII nr. 61. 
63 Ibid.: 7. 
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selectiever gebruik van de auto te stimuleren”.  
   De notitie wordt besproken in de Vaste Commissie. Uit de antwoorden op schriftelijke 
vragen van de commissie blijkt, dat in 1983 ambtelijk overleg is gevoerd met Duitsland en 
België over variabilisatie. Beide landen overwegen niet tot variabilisatie over te gaan. “Zodra 
zich een gunstige gelegenheid voordoet zal dit onderwerp in EG-verband aanhangig worden 
gemaakt”, aldus de minister.64 
 
 
1.5  “Afrekenen met files”: het vergaderjaar 1985-1986 
 
�  De begroting 1986 
 
De Memorie van Toelichting. De MvT meldt dat er voor nieuwbouw van wegen voor de 
komende jaren een budget van ruim een half miljard beschikbaar is: “Daarmee worden de 
meest urgente knelpunten met voorrang aangepakt. De file-meldingen uit Driebergen vormen 
daarbij een dagelijkse inspiratiebron”, aldus de minister.65  
   Het gaat economisch beter met Nederland: “De door het aantrekken van de economie 
versnelde groei van het wegverkeer overtreft momenteel onze prognoses. Dit maakt dat de 
discrepantie tussen het investeringsniveau in de wegenbouw en de behoefte aan capaciteit 
langer kan duren dan ons lief is”, zo meldt de MvT.66 Verder is er weinig nieuws over de 
variabilisatie, alleen de mededeling dat onderzoek wordt verricht naar de effecten van 
variabilisatie voor de grensstreken”.67 Het valt op, dat de relatie tussen de 
verkeersinfrastructuur en de economische ontwikkeling wordt benadrukt.68 
 
De Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. De VC vraagt bij de behandeling van de 
begroting “wanneer het resultaat [mag] worden verwacht van het onderzoek naar de effecten 
van variabilisatie van autokosten”.69 Tevens vraagt de commissie hoe “de regering – nu zij 
voortzetting van de publicatie van de Nationale Verkeers- en Vervoersrekening niet langer 
zinvol acht – in het vervolg zal trachten een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de 
gehele vervoerssector tot stand te brengen”.70 Ook wil de commissie weten – “nu de regering 
jaar na jaar herhaalt voorstander te zijn van variabilisatie” – of hij dit punt in de eerste helft 
van 1986 aan de orde wil stellen in Europees verband, als Nederland het voorzitterschap 
vervult.71  
   De antwoorden op de vragen van de commissie zijn voorzichtig geformuleerd. “Naar alle 
waarschijnlijkheid zal nog dit jaar het resultaat bekend zijn van het nadere onderzoek naar de 
zogenaamde grenseffecten van variabilisatie.” En: “In overleg met de ministers van Financiën 
en VROM zal worden bezien of een variabilisatievoorstel tijdens het komende Nederlandse 
voorzitterschap aan de orde kan worden gesteld. Afhankelijk van dit overleg zal de 
variabilisatie in EEG-kader in bespreking worden gebracht”, aldus de minister.72  
   Wat betreft de maatschappelijke kosten-batenanalyse is het probleem volgens de minister, 
dat het niet mogelijk is gebleken “op zinvolle wijze een kosten-batenanalyse op te stellen van 
een hele sector, zoals de vervoersector (….). Het ligt dan ook niet in mijn bedoeling te 
                                                 
64 TK verg.jr. 1984-1985 18600 XII nr.81: 14. 
65 TK verg.jr. 1985-1986, 19200 XII, nr.2: 4. 
66 Ibid.: 5. 
67 Ibid.: 33. 
68 Ibid.: 27. 
69 TK verg.jr.1985-1986, 19200 XII, nr.8: 10. 
70 Ibid.: 8. 
71 Ibid.: 11. 
72 TK verg.jr. 1985-1986 19200 XII, nr.10: 25. 
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voorzien in een (theoretisch niet verantwoorde) kosten-batenanalyse voor de hele sector 
(...)”.73 
 
Het debat in de Tweede Kamer. Ook dit jaar staat voor de PvdA de concurrentiepositie van 
het openbaar vervoer in relatie tot het toenemende autoverkeer centraal. In zijn kritische 
betoog over het beleid van de minister zegt Castricum over het probleem van het toegenomen 
verkeer: “Wie dat probleem denkt op te lossen met het almaar uitbreiden van ons wegennet en 
niet bezig is met een integraal sturend verkeers- en vervoersbeleid, die heeft de les van de 
zeventiger jaren niet begrepen”.74 In zijn betoog citeert Castricum uit een notitie van de 
Stuurgroep Variabilisatie Autokosten: “De vertegenwoordigers van Verkeer en Waterstaat en 
van VROM zijn van oordeel, dat de op dit moment voorziene positieve effecten van beperkte 
variabilisatie, met name in de sfeer van openbaar vervoer, de ruimtelijke ordening en de 
beperkingen van milieuhinder, een goede reden vormen om met beperkte variabilisatie te 
beginnen”.75 Hij nodigt de minister uit die aanbeveling te volgen. De PvdA staat nog immer 
“een integraal, sturend verkeers- en vervoersbeleid” voor.  
   Ook D66 spreekt zich uit over een sturend beleid. Dat beleid heeft “twee belangrijke 
peilers: variabilisatie van autokosten en zo laag mogelijke tarieven van het openbaar 
vervoer”, aldus woordvoerder Tommel.76 
   Minister Smit-Kroes laat de Kamer weten, dat zij en haar staatssecretaris “met voldoening 
vaststellen” dat zij het beleid op hoofdpunten zo hebben kunnen bijstellen dat in ieder geval 
van “een kentering ten goede” kan worden gesproken.77 “Bij Verkeer en Waterstaat is, na een 
jarenlang proces van erosie, op allerlei terreinen duidelijk sprake van een dringende behoefte 
aan een wat royaler budget voor hoogwaardige investeringen. (...) Met het huidige budget, 
met een jaarlijkse groei van 2%, zouden wij in het jaar 2000 nog net zoveel files hebben als 
vandaag de dag”, laat de minister weten.  
   Een filevrij 2000 vergt jaarlijks 1/3 méér aan investeringen. De minister keert zich tegen het 
beeld dat “wegenbouw narigheid betekent”. Een adequate infrastructuur is een stimulans voor 
de economie en vergroot de leefbaarheid en verkeersveiligheid, aldus Smit-Kroes.78 Wat 
betreft de relatie tussen openbaar en particulier vervoer stelt zij, dat zij er niet in gelooft dat 
het communicerende vaten zijn.  
   Wat betreft variabilisatie van autokosten luidt de opvatting van de minister: “Variabilisatie 
in een werkelijk essentiële vorm kan niet alleen door Nederland, maar moet ten minste met de 
buurlanden samen gedaan worden.” Zij deelt de Kamer mee, dat de regering tot heden bot 
heeft gevangen bij pogingen om andere landen  voor variabilisatie te winnen: “In elke situatie 
die tot nu toe gegeven was om dit onderwerp te bespreken, was men best bereid daarover te 
praten. Vervolgens liet men echter na inhoudelijk daarover te praten, omdat er altijd een 
heleboel haken en ogen aan zaten.”79 En: “Al het water van de zee kan niet wegwassen, dat 
wij met de invoering van de variabilisatie een heel goed en effectief instrument zouden 
hebben”, aldus Smit-Kroes. Zij vindt dat de uitgebrachte ambtelijke adviezen niet haaks staan 
op haar woorden, want: “Als wij het nu alleen doen, werkt het niet of alleen met 
buitengewoon negatieve consequenties. Wij kiezen er dus niet voor, het zonder de andere 
landen nationaal te doen”.80 
 
                                                 
73 Ibid.: 18. 
74 TK verg.jr. 1985-1986: 19e verg. 5 november 1985: 1111. 
75 Ibid.: 1112. 
76 Ibid.: 1118. 
77 Ibid.: 1119. 
78 Ibid.: 1233. 
79 Ibid.: 1239. 
80 Ibid.: 1240. 
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Het debat in de Eerste Kamer. Ook in de Eerste Kamer is er aandacht voor de problematiek 
van de mobiliteitstoename, het toenemende autoverkeer en de relatie tussen openbaar vervoer 
en het particulier vervoer. PvdA-woordvoerder Baarveld-Schlaman vindt dat de minister 
duidelijk de voorkeur geeft aan de auto. Zij meent, dat het extra investeren in wegen teneinde 
in 2000 een filevrij Nederland te hebben – zoals de minister nastreeft – een illusie is.81 Voor 
minister Smit-Kroes is het een kwestie van én-én-beleid. Zowel openbaar vervoer als 
particulier vervoer moeten aandacht hebben.  
   In antwoord op de inbreng van D66 woordvoerder Groensmit over het voorstel van minister 
Winsemius (VROM) inzake het verhogen van de benzineaccijns memoreert minister Smit-
Kroes, dat in het kabinet een uitvoerige discussie heeft plaatsgevonden over de variabilisatie: 
“Daarmee wordt gedoeld op het bewerkstelligen van grotere beïnvloeding van de mobiliteit, 
uitgaande van het principe dat de gebruiker betaalt. (...). Vastgesteld is dat (...) nader overleg 
zal worden gevoerd met de buurstaten en mogelijk met de EG. Zo is besloten en zo wordt er 
gehandeld.” 82 
 
�  McKinsey en Company: Afrekenen met files ! 
In de demissionaire periode van het kabinet-Lubbers 1 – op 2 juli 1986 – presenteert het 
adviesbureau McKinsey en Co. het rapport Afrekenen met files aan de minister van  Verkeer 
en Waterstaat.83 Het is in zijn opbouw een wat ‘rommelig’ rapport, maar dat maakt het niet 
minder belangwekkend. Het rapport is de uitvoering van de opdracht om “het huidige inzicht 
te verdiepen in de fundamentele vragen die bij de beschouwing omtrent mobiliteit en 
weginfrastructuur aan de orde komen om meer overwogen en inzichtelijk prioriteiten te 
kunnen stellen”. Die fundamentele vragen betreffen de volgende punten: 

� het belang van een efficiënte afwikkeling van het verkeer; 
� de factoren die van wezenlijke invloed zijn op het opheffen dan wel voorkomen van 
knelpunten; 
� de aard en omvang van de hiertoe benodigde inspanning; 
� de voornaamste instrumenten en hun relatieve doelmatigheid, die hiertoe ter beschikking 
staan.   
 

Het doel van de onderzoeksopdracht aan McKinsey en Co. was, “een kader te verschaffen 
voor verdere ontwikkeling en verfijning van visie en beleid voor wegverkeer in – en naar – de 
Randstad voor de komende decennia”.84 Het blijkt daarbij vooral te gaan om “een aanzet te 
geven tot ontwikkeling van mogelijke beleidsrichtingen”. Uitgangspunt van het onderzoeks-
rapport is het belang van het wegverkeer. Dat wegverkeer “levert een belangrijke bijdrage aan 
de welvaart en het welzijn in Nederland, maar brengt ook maatschappelijke kosten met 
zich”.85  
   Het rapport ziet het vervoer over de weg als één van de belangrijkste succesfactoren voor de 
sterke positie van Nederland in West-Europa als transport- en distributieland. De transport- en 
distributiesector is dan ook van groot belang voor de Nederlandse economie.86 De 
maatschappelijke kosten van het verkeer betreffen verkeersongevallen, milieuschade door de 
uitstoot van schadelijke stoffen en nog niet kwantificeerbare gevolgen voor het woon- en 
leefmilieu zoals ziekte van de mens en verstoring van de fauna.  
                                                 
81 EK verg.jr. 1985-1986: 48e verg. 11 februari 1986: 495.    
82 Ibid.: 552. 
83 McKinsey&Company, “Afrekenen met files. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen”, juni 1986. Het 
rapport wordt gepresenteerd met een uitvoerige aanbiedingsbrief aan de minister. Hierna te noemen “McKinsey 
en Co.” 
84 Ibid.: 1. 
85 Ibid.: 1-1. 
86 Ibid.: 1-2. 
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   Voor het onderzoek van McKinsey en Co. is het vigerende SVV het referentiekader. Dat 
beleid voldoet niet meer:  
 

“De mobiliteit over de weg neemt sterk toe, recent voornamelijk onder invloed van de macro-
economische opleving, en aanzienlijk sneller dan verondersteld in de verschillende 
beleidsplannen. (...) De huidige onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod van wegcapaciteit 
leidt tot aanzienlijke congestie (…).”87  
 

   Die congestie met bijbehorende files en de consequenties daarvan voor de bereikbaarheid 
vormen de kern van de problematiek waar het in dit rapport over gaat. Congestie kost geld, 
veel geld. Het gaat om een bedrag tussen 0,5 en 1 mld. gulden per jaar.88 Het gebrek aan 
wegcapaciteit wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van files. Er blijkt sprake te zijn van 
een “latente vraag” naar wegcapaciteit in congestiegebieden.89 Het betreft groepen reizigers 
die vanwege files bepaalde routes vermijden en naar de opvatting van McKinsey en Co. 
“ontwijkgedrag” vertonen. Het rapport zegt daarover: “Een dergelijk ontwijkgedrag doet 
‘kosten’ ontstaan, doordat men een langere route aflegt, langer onderweg is, minder 
comfortabel reist, of reist op een ander tijdstip dan gewenst.”  
   McKinsey en Co. maakt een inschatting van de ontwikkeling van automobiliteit tot ná het 
jaar 2000. De verwachting is, dat sprake zal zijn van een voortdurend toenemende mobiliteit. 
“Verschillende projecties wijzen op een toename van het autopark tussen 2000 en 2010 met 
14 tot 20 procent. Bij voortzetting van het huidig beleid zal ook de aantrekkelijkheid van het 
autogebruik niet ingrijpend wijzigen.”90 
   Wat betreft de mogelijkheden om automobiliteit te beïnvloeden maakt het rapport 
onderscheid tussen het beïnvloeden van autobeschikbaarheid (autobezit) en het autogebruik. 
Verhoging van vaste lasten als de mrb met 100% of verhoging van de bvb91 met 20% blijkt 
een marginale invloed te hebben op het spitsverkeer (een afname met respectievelijk 0.4% en 
0,2%), maar:  
 

“Verhoging van de kosten per rit – door bijvoorbeeld verhoging van de brandstofkosten – 
heeft aanzienlijk meer effect op het aantal personenvoertuigen in de congestiegebieden in de 
Randstad tijdens de spits. Zo heeft een verhoging van de brandstofkosten met 50% ongeveer 
9% vermindering van het aantal personenvoertuigen in de spits tot gevolg.” 92  

 
Autogebruik kan worden beperkt door verhoging van de ritkosten, zo is de conclusie. Indien 
voldoende ver doorgevoerd kan een kostenverhoging door de bestaande “kostengevoeligheid” 
juist bij de “minder productieve” autoverkeersdeelnemers een aanzienlijke bijdrage leveren 
aan het oplossen van de congestiegebieden. Het rapport legt hiermee een verbinding tussen de 
bijdrage die autoverkeer levert aan de economie en het te voeren beleid.  
   De afstemming tussen vraag naar en aanbod van wegcapaciteit kan worden beïnvloed door 
via de directe kosten van een autorit het autogebruik naar plaats, tijdstip en reismotief te 
beïnvloeden. “Hierdoor zou een betere afstemming kunnen plaatsvinden tussen de meest 
productieve vervoersvraag en de beschikbare capaciteit van landwegen en oeververbindingen 
                                                 
87 Ibid.: 1-4. 
88 Ibid. 
89 Ibid.: 1-6. Die latente vraag bestaat uit “reizigers die indien geen file zou bestaan wel in die tijdsperiode over 
het knelpunt waren gereisd. (….) De reizigers die de latente vraag vormen hebben de file ontweken door hun 
vertrektijd aan te passen of gebruik te maken van het onderliggend wegennet. Een klein gedeelte van deze 
reizigers is overgestapt naar het openbaar vervoer en een nog kleiner gedeelte heeft in de loop der jaren de 
bestemming gewijzigd of heeft zelfs geheel afgezien van het maken van de rit”. 
90 Ibid.: 2-5. 
91 Bvb staat voor: bijzondere verbruiksbelasting (later bpm genoemd). 
92 Ibid.: 3-6. 
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tijdens de spits.”93 Dit cruciale punt in het rapport van McKinsey en Co. wordt uitgewerkt in 
een drietal instrumenten, die alle dienen om “prijsdrempels” in het autogebruik in te bouwen 
en aldus een ‘prijsmechanisme’ creëren: 

� de cordonheffing. Deze wordt geïnd bij de toegang van landwegen of oeververbindingen 
of bij het binnenrijden van een bepaald gebied; 
� de zoneheffing. Deze wordt geïnd bij het rijden – of het zich bevinden in de auto – in een 
bepaald gebied; 
� bestemmingsheffing. Deze wordt geïnd op parkeerplaatsen op of nabij de bestemming. 

 
Bij deze drie instrumenten is variabilisatie naar tijd, plaats en vervoersmotief mogelijk.  
   McKinsey en Co. becijfert, dat een verhoging van de variabele ritkosten met 60% de 
behoefte aan wegcapaciteit dusdanig beïnvloedt, dat het eerder benodigde niveau van 
investeringen met f.1,6 mld. zal verminderen.94 Gezien deze onderzoeksresultaten en de 
mogelijkheden van elektronische heffing (waarbij Hong Kong als voorbeeld wordt genoemd) 
“lijkt verder onderzoek gerechtvaardigd” aldus het rapport.  
  Er wordt ook aandacht besteed aan de risico’s die er zijn rond het invoeren van het 
prijsmechanisme. Zo wordt benadrukt dat het maken van voorspellingen omtrent mobiliteit 
uiterst moeilijk zal zijn en dat het risico bestaat, dat aanpassingen van de wegcapaciteit 
achterblijven bij de werkelijke mobiliteitsontwikkeling (zoals in het verleden is gebleken). En 
dat risico wringt met een beleid dat dient om de bereikbaarheid van de Randstad te 
verbeteren.95 
   McKinsey en Co. presenteert een tweetal beleidsrichtingen: een “versterkt huidig beleid” en 
een “versterkt en aangevuld beleid”. In de tweede variant wordt (mede) ingezet op 
variabilisatie van autokosten, waarbij het huidige totaalbedrag van de mrb wordt afgeschaft en 
omgezet in heffingen op brandstof.96 Opvallend is het advies om (meer dan in het verleden) in 
het verkeer- en vervoerbeleid uit te gaan van de resultaten van experimenten. Als voorbeeld 
wordt de congestieheffing genoemd. Een heffing die een groot aantal, “voor een groot deel 
nog onbekende”, nadelen met zich brengt:  
 

“Zo wordt door velen verschillend gedacht over de legitimiteit van het hanteren van het 
prijsmechanisme om automobilisten van de weg ‘weg te drukken’. (….) Het lijkt duidelijk dat 
bij het huidige gebrek aan inzicht in zowel de maatschappelijke effecten als de praktische 
uitvoerbaarheid van verschillende systemen van congestieheffing, het introduceren van 
dergelijke maatregelen in een beleidsrichting pas zal kunnen worden overwogen nadat hierin 
meer inzicht is verkregen.” 97 
 
 

1.6 Nabeschouwing en samenvatting van het discours in de periode van het  
       kabinet-Lubbers 1 
 
Het ‘no nonsense’ kabinet-Lubbers 1 neemt met het SVV in principe het beleid als 
‘estafettestokje’ van het kabinet-Den Uyl over. Het SVV blijft immers richtsnoer van het 
beleid.  
   Het politiek discours over het prijsmechanisch rijden krijgt in deze periode een groot belang 
en wel door een drietal zaken. Ten eerste door het idee van het kabinet om met tolheffing de 
begroting sluitend te krijgen, ten tweede door het regeringsstandpunt over variabilisatie van 
                                                 
93 Ibid.: 3-7. 
94 Ibid.: 3-8. 
95 Ibid.: 4-2. 
96 Ibid.: 4-5. 
97 Ibid.: 4-8. 
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autokosten via de brandstofaccijns en ten derde door het advies van McKinsey en Co. over 
inzet van het prijsmechanisme. Zo krijgt het discours in de periode van het kabinet-Lubbers 1 
echt momentum; dit kabinet is immers het eerste kabinet in deze lange geschiedenis, dat een 
standpunt formuleert ten aanzien van een concrete invulling van het idee van het 
prijsmechanisme voor automobiliteit.  
   Al spoedig blijkt dat variabilisatie diverse doelen zou moeten dienen. Er zijn dus 
uiteenlopende standpunten: voor de PvdA is dat de bevordering van gebruik van het openbaar 
vervoer; voor de minister van Verkeer en Waterstaat gaat het om het beter zichtbaar maken 
van de kosten van autogebruik opdat de automobilist geprikkeld wordt de auto minder te 
gebruiken én het gaat haar om energiebesparing; de VVD is niet principieel tegen, het gaat 
deze partij erom de automobilist te laten betalen voor gereden kilometers.  
   Aan het idee van variabilisatie via de brandstofaccijns kleeft echter een groot probleem, 
namelijk het prijsverschil met buurlanden. Het is maar de vraag of samenwerking met België 
en Duitsland haalbaar is. 
   De verrassing (op de valreep) van deze kabinetsperiode is de publicatie van het rapport van 
McKinsey en Co. over de fileproblematiek. Het rapport voorziet eigenlijk in een 
herdefiniëring van het probleem van de files. In het licht van de te verwachten toename van 
de  mobiliteit is er nu een tekort aan wegcapaciteit. Dat geeft een nieuw kader voor een oud 
probleem. Dit is te beschouwen als hét belangrijke punt van deze kabinetsperiode, dat het 
belang van het wegverkeer en –vervoer voor de Nederlandse economie op de ‘politieke kaart’ 
is gezet.  
   De ‘autoproblematiek’ heeft in de periode van het kabinet-Lubbers 1 in een nieuwe 
formulering de politieke agenda bereikt; de relatie tussen het verkeer- en vervoerbeleid 
enerzijds en de bevordering van de transport- en distributiefunctie anderzijds zal niet meer 
worden losgelaten. Hiermee wordt het discours over het prijsmechanisme ingekaderd. Het 
veiligstellen van de internationale transport- en distributiefunctie van Nederland wordt als het 
ware de ruggengraat van het verhaal over prijsmechanisch rijden. 
Hieronder is het  parlementair discours tijdens het kabinet-Lubbers 1 samengevat. 
 
 

Samenvatting van de periode van het kabinet-Lubbers 1: 1982-1986 
Minister Smit-Kroes (VVD) 

 
Discoursmoment  Wat als probleem 

wordt genoemd 
Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

Verkiezingen 1982 
 
 

� er zijn geen nieuwe 
verkiezingsprogram-
ma’s 

   
 
 

Regerings-
verklaring 
 
 

 
 

  Kabinet: 
� tolheffing op het 
hoofdwegennet t.b.v. 
opheffen tekorten 
rijksbegroting 
 

 
 
 
 

  PvdA, CDA en VVD: 
� tegen tolheffing, 
dienen daarover moties 
in 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

Begroting 1983 
 
Deze is opgesteld 
door het kabinet-
Van Agt 3. 
 

Kabinet: 98 
� door voortgaande 
stijging brandstof-
prijzen blijft energie-
besparing actueel 
� aantal auto’s stijgt 
sneller dan is voorzien 
in SVV 

Kabinet: 
� beleid blijft gericht 
op beperken 
autogebruik 

 Kabinet: 
� ziet af van tolheffing 
� variabilisatie is 
gericht op 
energiebesparing; 
� er komt een 
regeringsstandpunt 
over variabilisatie 
 

Regerings-
standpunt inzake 
variabilisatie 
 
 

   Kabinet: 
� variabilisatie is goed 
voor aantal beleids-
doelstellingen 
� invoering 
variabilisatie stuit op 
problemen 
 

Begroting 1984 
 

 
 

Kabinet: 
� SVV nog steeds 
richtsnoer voor het 
beleid op de lange 
termijn 

 Kabinet: 
� er kan niet tot 
variabilisatie worden 
overgegaan vanwege 
effecten op de werk-
gelegenheid door 
prijsverschil met 
buitenland 
� eenzijdige invoering 
is ongewenst 
� elk jaar wordt bezien 
of het wél kan worden 
ingevoerd 
 

 
 
 

PvdA: 
�  SVV-beleid is 
“klinisch dood” 
� verkeersbeleid dreigt 
financieel beleid 
geworden 

  CDA: 
� kansen voor varia-
bilisatie zijn nu gering 
 
VVD: 
� is tegen vergaande 
verhoging van 
autokosten door 
variabilisatie 
� de doelstellingen van 
variabilisatie zijn niet 
direct wenselijk 
� autogebruik terug-
dringen  via belasting-
heffing is niet de 
aangewezen weg 
 
 

Begroting 1985 
 
 
 

Kabinet: 
� ingrijpende 
verandering 
maatschappij 
bemoeilijkt 
voorspelling van 

Kabinet: 
� SVV blijft 
beleidskader 

Kabinet: 
� in 1983 is overleg 
geweest met 
buurlanden over 
variabilisatie 

Kabinet: 
� het gehele kabinet is 
voorstander van 
variabilisatie 
� tempo en tijdstip van 
invoering moet 

                                                 
98 “Kabinet” staat ook voor standpunten en uitspraken van de minister van Verkeer en Waterstaat. 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

mobiliteit verantwoord zijn 
 

 PvdA: 
� Verkeer en 
Waterstaat en VROM 
zijn vóór, EZ is tégen 
variabilisering 
 
 
 

PvdA: 
� via sturend beleid de 
‘modal split’ 
beïnvloeden 
� ongewenste effecten 
van massamotorisering 
bestrijden 
� concurrentiepositie 
ov verbeteren 
 
CDA: 
� voorstander van “en-
en beleid” 
 

 CDA: 
� variabilisatie alleen 
internationaal bezien 
 
PvdA: 
� snel knopen  
doorhakken over 
variabilisatie 
 
VVD: 
� variabilisatie is, “dat 
je mensen laat betalen 
voor gereden 
kilometers” 
 

Begroting 1986 
 
 

Kabinet: 
� door het aantrekken 
van de economie 
overtreft de groei van 
het wegverkeer de 
prognoses 

Kabinet: 
� 0,5 mld. extra voor 
wegen 
� een “filevrij 2000” 
vergt jaarlijks 1/3 meer 
aan investeringen 

Kabinet: 
� adequate 
infrastructuur is 
stimulans voor de 
economie en vergroot 
de leefbaarheid 

Kabinet: 
� regering heeft bot 
gevangen bij andere 
Europese landen 
� Nederland moet niet 
alleen variabilisatie 
invoeren 
 

 
 
 
 

PvdA: 
� uitbreiding wegennet 
is géén integraal 
sturend verkeer- en 
vervoerbeleid 

PvdA: 
� Stuurgroep 
Variabilisatie zegt dat 
er goede redenen zijn 
om wel te beginnen 
met variabilisatie 

 Kamerbreed:  
� de vraag is, of de 
regering de varia-
bilisatie in Europees 
verband  wil aan-
kaarten, nu Nederland 
voorzitter is  
 
D66: 
� voor variabele 
autokosten met lage 
tarieven ov 
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2 
 
 
Nederland -Transportland: 1986-1989 
 
 
2.1 De verkiezingen van 1986 
 
De verkiezingen van 1986 leveren een unieke situatie op voor het te voeren beleid ten aanzien 
van het autogebruik.  Het idee van “variabilisering” – of  “variabilisatie” – van de autokosten 
komt nu in een aantal verkiezingsprogramma’s aan de orde. Er blijkt na de verkiezingen op 
basis van het aantal kamerzetels zelfs een getalsmatig draagvlak. 
   Het CDA trekt in haar programma voor 1986 (“Uitzicht, samenwerken voor morgen”) de 
koers van 1981 door: “Particulier en openbaar vervoer vullen elkaar aan. Per voorgenomen 
verplaatsing kan ieder het gewenste vervoermiddel zelf kiezen.” Maar het CDA wil daarbij dat 
het voor de autobezitter aantrekkelijker wordt het openbaar vervoer te kiezen: “Een 
variabilisering van de autokosten, waaronder wordt verstaan het autobezit minder belasten 
en het autogebruik meer, zal hiertoe bijdragen.” Cruciaal is de opmerking, dat deze 
variabilisering dient te worden afgestemd op de internationale verhoudingen in het algemeen 
en op de situatie in de buurlanden in het bijzonder”.1  
   Ook de PvdA doet in haar programma (“De toekomst is van iedereen”) de stap naar 
variabilisering van de autokosten. De concurrentiepositie van het openbaar vervoer ten 
opzichte van de auto moet worden verbeterd door “de autokosten meer afhankelijk te maken 
van het aantal gereden kilometers door de wegenbelasting op te nemen in de brandstofprijs, 
ook die van diesel en gas”. De PvdA is van mening, dat een landelijk verkeers- en 
vervoersbeleid “moet bijdragen aan het realiseren van de noodzakelijke verschuiving van 
autogebruik naar gebruik van fiets en openbaar vervoer in stedelijke gebieden”.2 D66 is in 
1986 opvallend afwezig in het discours rond variabilisering. In het verkiezingsprogramma  
wordt aan de vraagstukken rond het autoverkeer géén aandacht besteed. De partij spreekt zich 
wel uit voor het “met kracht” bevorderen van het openbaar vervoer en het fietsverkeer: 
investeringen in openbaar vervoerverbindingen worden (deels) bekostigd uit het 
Rijkswegenfonds “ten koste van de aanleg van nieuwe wegen”.3 
   De VVD is ook in haar verkiezingsprogramma van 1986 (“Als de toekomst je lief is”) 
consistent in zijn pleidooi voor keuzevrijheid: “Binnen het personenvervoer dient een reële 
keuze mogelijk te zijn tussen auto, taxi, openbaar vervoer en fiets.” De VVD is daarbij van 
mening dat het gebruik van het openbaar vervoer moet worden bevorderd door verbetering 
van de kwaliteit. Het moet tegen een “redelijke eigen bijdrage” een aantrekkelijk alternatief 
zijn voor de auto.4  
   De voorlopers van GroenLinks – PPR, PSP, CPN en EVP – besteden ieder veel aandacht 
aan de verkeers- en vervoersvraagstukken. De partijen blijken zéér eensgezind. De PPR kiest 
in haar programma (“Verzet en vernieuwing”) voor bevordering van selectief autogebruik. De 

                                                 
1 Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van de publicatie “Verkiezingsprogramma’s  86. Verkiezingen 21 mei 
1986”, samengesteld door Prof.Dr. I. Lipschits, uitgegeven door de Staatsuitgeverij, 1986. In de voetnoten wordt 
verwezen naar de betreffende pagina’s  uit deze publicatie: 61, 84 
2 Ibid.: 335, 336 
3 Ibid.: 144 
4 Ibid.: 454 
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partij “stelt voor om de wegen- en motorrijtuigenbelasting af te schaffen en tegelijkertijd de 
accijns op benzine te verhogen”. Daarbij heeft men oog voor de effecten van deze maatregel 
voor de grensstreek, want “indien hierover met de buurlanden geen overeenstemming te 
bereiken is, moeten er speciale maatregelen komen voor grensgebieden”. Welke dat (kunnen) 
zijn wordt niet benoemd. De PPR handhaaft het pleidooi voor de verlaging van de tarieven 
voor het openbaar vervoer. Deze maatregel moet het particulier vervoer terugdringen.   
Opvallend is de aandacht van de PPR voor “vervoersarmoede”. Deze moet worden bestreden 
met nieuwe vormen van openbaar vervoer zoals de belbus.5 Ook de PSP kiest voor 
variabilisering”: “Vervanging van de motorrijtuigenbelasting door een verhoging van de 
benzine-aksijns, zodat de kosten van het openbaar vervoer meer konkurrerend worden met de 
variabele kosten van autogebruik.”  
   De PSP neemt ook nu het standpunt in, dat het langzaam verkeer en het openbaar vervoer 
tot een volwaardig vervoerssysteem moeten worden ontwikkeld.6 De CPN spreekt zich in 
haar programma (“Met alle macht”) uit voor “variabilisering”: “Zichtbaar maken van kosten 
van autoverkeer en bevordering van selectief autogebruik door verschuiving van vaste naar 
variabele lasten”, dat is de keuze van de CPN, gekoppeld aan bevordering van het gebruik van 
openbaar vervoer en fiets. De partij tekent daar wel bij aan, dat de verschuiving van vaste naar 
variabele autokosten niet mag leiden “tot onevenredige lastenverzwaring voor de 
automobilist”.7  
   De vierde deelnemer in het aanstaande GroenLinks, de EVP, verwoordt in haar programma 
(“Omzien naar elkaar”) eveneens de keuze voor “variabilisering”: “Er dient een verschuiving 
te komen van belasting op het autobezit naar belasting op het autogebruik.” De EVP zegt 
voorts er naar te willen streven aan een voldoende niveau van mobiliteit tegemoet te komen. 
Daarbij gaat de aandacht uit naar de mensen die geen auto ter beschikking hebben.8  
   De aandacht bij de GPV en de RPF voor verkeer en vervoer in 1986 is te omschrijven als 
sober. De GPV spreekt zich in haar programma (“Koers naar morgen”) alleen uit voor 
bevordering van het openbaar vervoer. De RPF is voorzichtig. In haar programma (“Waar het 
op aankomt. Bijbels verantwoord beleid”) stelt de partij dat gezocht moet worden naar 
“mogelijkheden de verkeersintensiteit te beperken door stimulering van het openbaar 
vervoer”. Voor regelmatig terugkerende filevorming op bepaalde knelpunten moet worden 
gezocht naar “reële oplossingen”.9  
   De SGP besteedt in haar programma (“In trouw recht doen”) weinig aandacht aan de 
verkeers- en vervoersproblematiek. De aandacht blijft beperkt tot het bepleiten van een goed 
transportsysteem, waarbij zaken als veiligheid, bereikbaarheid en het opheffen van knelpunten 
om maatregelen vragen, aldus de SGP.  
   De SP brengt in 1986 in haar programma een opvallend punt naar voren. “Plannen van 
sommigen om, vanwege de daling van de olieprijs, nu de wegenbelasting of de accijns op 
benzine fors te gaan verhogen, dienen naar de mening van de SP géén navolging.”10  
 
De verkiezingen voor de Tweede Kamer worden gehouden op 21 mei 1986. Het CDA beleeft 
met 54 zetels de beste verkiezingsuitslag ooit (+ 9 zetels). De PvdA wint ook (+ 5 zetels), de 
VVD is de grote verliezer (- 9 zetels). De SP behaalt ook nu (voor de derde keer op rij) nog 
geen kamerzetel. 
                                                 
5 Ibid.: 243, 245. 
6 Ibid.: 280, 282. 
7 Ibid.: 89. 
8 Ibid.: 163, 175. 
9 Ibid.: 380. 
10 Dit programma is niet opgenomen in het werk van Lipschits. De tekst van het verkiezingsprogramma is 
geraadpleegd bij het online Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de RUG. 
(www.rug.nl/dnpp)  
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De uitslag van de verkiezingen is: 
 
CDA 54  PPR 2 
PvdA 52  PSP 1 
VVD 27  GPV 1 
D66  9  RPF 1 
SGP  3    
 
Er komt een nieuwe coalitie van CDA en VVD. Mw. N. Smit-Kroes is ook in het nieuwe 
kabinet de minister van Verkeer en Waterstaat. 
   In het regeerakkoord van het kabinet-Lubbers 2 wordt in het hoofdstuk Verkeer en 
Waterstaat ruim aandacht besteed aan actuele verkeersvraagstukken. Zo komen het oplossen 
van knelpunten en ontbrekende schakels in auto-, spoor- en vaarwegennetten aan de orde en 
wordt de ontwikkeling van een evenwichtige benadering van openbaar vervoer en particulier 
vervoer in het vooruitzicht gesteld. In de regeringsverklaring van 30 juli 1986 wordt duidelijk, 
dat het er vooral om gaat “de logistieke en distributieve functies van Nederland verder te 
versterken en te benutten. In dat kader heeft het oplossen van knelpunten in de infrastructuur 
rond de grote steden, de nationale luchthaven en onze grote zeehavens een hoge prioriteit”, 
aldus minister-president Lubbers.  
   Verder is er aandacht voor zaken als het vergroten van de verkeersveiligheid en de 
snelheidslimiet. Het is duidelijk, dat het eerder genoemde rapport van McKinsey en Co. 
doorklinkt in de beleidsvoornemens van het kabinet. Tijdens deze kabinetsperiode komt een 
aantal belangrijke rapporten en beleidsdocumenten tot stand, die van grote betekenis zijn 
voor het parlementair discours over het betalen voor automobiliteit. In een korte vooruitblik 
kunnen worden genoemd: 

� het rapport Vrij baan in de Randstad van McKinsey en Co. (1987) 
� het Bereikbaarheidsplan Randstad (1987) 
� de Nota Verkeer en Vervoer (1988) 
� het tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (deel a: beleidsvoornemen 1988) 
� het (eerste) Nationaal Milieubeleidsplan (1989). 
 
 

2.2  De spagaat van het milieu en de economie: het vergaderjaar 1986-1987 
 
� Het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1987-1991: de auto als 
milieuprobleem 
Op 16 september 1986 wordt het (derde) Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 
(IMP-M) voor de periode 1987-1991 aan de Tweede Kamer aangeboden. Mede-ondertekenaar 
is minister Smit-Kroes.11  
   Van de diverse milieuproblemen is medio jaren ‘80 wegverkeer de grootste bron. Het 
wegverkeer zorgt bijvoorbeeld voor 80% van de lood- en benzeen-emissies en voor 75% van 
de te saneren geluidhindersituaties. De groei van de automobiliteit blijkt daarbij “aanzienlijk 
hoger te zijn dan de 1% die het vorige IMP-M noemt. Bij ongewijzigd beleid moet nu, 
afhankelijk van de mate van economische groei, rekening worden gehouden met een algehele 
toename van de automobiliteit en het vrachtverkeer tot 2000 met 30 tot 50%”.12  

                                                 
11 TK vrg.jr.1986-1987, 19707, nrs. 1-2. Het vormt een onderdeel van de Memorie van Toelichting op de 
begroting  van het ministerie van VROM. Het IMP-M is de voorloper van het Nationaal Milieubeleidsplan in de 
opbouwfase van een planstelsel voor het milieubeleid. Zie het kamerstuk van verg.jr. 1983-1984, 18292, “De 
planning van het milieubeleid”. 
12 Ibid.: 78. 
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   In het milieubeleid wordt een belangrijke bijdrage gevraagd van het wegverkeer. Er zijn 
daarbij drie “sporen” die worden genoemd: technische verbetering van voertuigen; 
maatregelen van verkeerstechnische en infrastructurele aard; en beperking van (de groei van) 
de automobiliteit. Bij dat laatste spoor is het uitgangspunt, “dat de (groei van de) 
automobiliteit beperkt moet blijven tot een niveau waarbij de vastgestelde emissie- en 
kwaliteitsdoelstellingen binnen de gestelde termijnen kunnen worden bereikt, voor zover 
verdergaande voertuigtechnische eisen vooralsnog niet realiseerbaar zijn”. Een soort quotum 
dus.  
   Voor de beïnvloeding van het autogebruik zijn de kosten van het autogebruik én de 
kostenverhouding tussen de auto en het openbaar vervoer van belang. Als instrument voor het 
beïnvloeden van de vervoerswijzekeuze (ten gunste van het openbaar vervoer)  wordt de 
variabilisatie van autokosten opgevoerd. Daarover zegt het IMP-M: “Er wordt naar gestreefd 
om na het gereed komen van het onderzoek naar de mogelijke grenseffecten tot 
besluitvorming over invoering van een vorm van variabilisatie over te gaan.” (Daarbij wordt 
verwezen naar het Meerjarenprogramma Personenvervoer 1987-1991.) Verder worden 
mogelijkheden in de fiscale sfeer en bij vergoedingen voor autogebruik onderzocht. “Dit type 
regelingen veroorzaakt doorgaans een stimulering van het autogebruik”, zo wordt gesteld.13 
 
Bij de behandeling van het IMP-M in de Tweede Kamer stelt PvdA-woordvoerder Veldhoen 
dat de automobiliteit moet worden teruggedrongen en vraagt, of daarvoor een “integraal 
regeringsplan” komt. In zijn optiek is het IMP-M volledig in tegenspraak met het beleid van 
minister Smit-Kroes.14  
   CDA-woordvoerder Oomen-Ruijten zegt dat haar fractie positief staat tegenover het 
voornemen tot variabilisatie en dat internationale afstemming nodig is.15  
   D66-woordvoerder Eisma vindt dat de beperking van automobiliteit veel verder had kunnen 
worden ontwikkeld. Hij vindt minister Nijpels van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer (VROM) optimistisch als het gaat om variabilisatie, “omdat de ministers van 
Financiën en Economische Zaken nog geen toestemming gegeven hebben en de minister van 
Verkeer en Waterstaat slechts een beperkte variabilisatie zal toestaan”. En over de lopende 
onderzoeken omtrent variabilisatie stelt hij: “Zij vormen een onderdeel van de eerder 
aangeduide eindeloze rij van onderzoekingen. Wat zijn de barrières om tot een fiscaal 
vriendelijk autobeleid te komen?”16 
   In zijn beantwoording van de inbreng van de Kamer stelt Nijpels voorop, “dat het kabinet er 
niet op uit is, automobilisten te pesten en de auto te beschouwen als een melkkoe”.17 Hij 
constateert dat vanwege de recente verhogingen van accijns en btw “de speelruimte voor 
variabilisatie eigenlijk nog maar heel klein is” en dat variabilisatie in overleg met België en 
Duitsland moet worden bekeken.18 De gegevens van dit IMP-M over de forse groei van de 
automobiliteit hebben als effect, dat op verzoek van de TK de minister toezegt met een notitie 
te komen die nader ingaat op de problemen die de groei van de automobiliteit veroorzaakt. 
 
�  De begroting 1987: ‘variabilisering’ van autokosten voor wegenaanleg 
 
De Memorie van Toelichting. In de MvT worden twee “markante” ontwikkelingen gemeld, 
die gesignaleerd zijn met de “mobiliteitsverkenner”. De ene is “een zich verder aftekenend 

                                                 
13 Ibid.: 85, 86. 
14 TK verg.jr. 1986-1987, 25e verg. 18 november 1986: 25-1390. 
15 Ibid.: 25-1392. 
16 Ibid.; 25-1395. 
17 TK verg.jr. 1986-1987, 26e verg. 20 november 1986: 26-1410. 
18 Ibid.: 26-1412. 
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economisch herstel”, de andere “een sterke daling van de benzineprijzen”.19 “In het onderzoek 
naar de mogelijke herziening van het SVV worden momenteel ramingen van de 
mobiliteitsontwikkeling tot het jaar 2010 opgesteld”, is de mededeling, waaraan de 
kanttekening wordt toegevoegd: “Omdat voorts de mobiliteitsverkenner minder geschikt is om 
de effecten van grote en plotselinge veranderingen te berekenen, dienen de cijfers met uiterste 
voorzichtigheid te worden gehanteerd”.20  
   Wat betreft de vooruitzichten voor de periode 1985-1991 is de verwachting, dat het 
autogebruik bij een gunstige economische ontwikkeling en laag blijvende benzineprijzen nog 
fors zal kunnen stijgen. “Ook bij een lage economische ontwikkeling en hoge benzineprijzen 
groeit het autoverkeer iets meer dan in het vorige Meerjarenplan Personenvervoer werd 
aangenomen”, zo is de ervaring.21 De actuele situatie én de vooruitzichten voor de komende 
jaren nopen tot een heroriëntatie op het beleid. Zo stelt de minister in de MvT:  
 

“Het verkeers- en vervoersbeleid is de laatste jaren gekenmerkt geweest door een en-en 
benadering.(...) De laatste jaren constateren we, met name als gevolg van een aantrekkende 
economie, een sterkere groei van het autogebruik dan aanvankelijk was voorzien. (...) 
Genoemde groei van het wegverkeer levert in samenhang met de beschikbare capaciteit grote 
problemen op voor de bereikbaarheid van centra van economische activiteit. Filevorming 
veroorzaakt ernstige financiële schade voor het goederenvervoer en het zakelijk verkeer. (...) 
De geschetste denkbare ontwikkeling van het autogebruik voorziende heb ik u vorig jaar reeds 
gezegd, dat naar mijn mening extra geld nodig is voor de wegeninfrastructuur.”22 

 
Minister Smit-Kroes vervolgt: “In het verlengde daarvan heb ik McKinsey en Co. gevraagd 
mij te adviseren omtrent de inzet van instrumenten om met inachtneming van alle betrokken 
belangen te komen tot een optimale oplossing van de problemen.”23 De minister gaat in de 
MvT uitgebreid in op het inmiddels uitgebrachte rapport (dat nog niet aan de leden van de 
Tweede Kamer ter hand is gesteld). De verhoging van de variabele autokosten -  bijvoorbeeld 
door verhoging van de brandstofkosten - wordt genoemd als een effectief instrument om de 
automobiliteit te beperken. Maar ondanks maatregelen ter bevordering van het openbaar 
vervoer en het beperken van automobiliteit, zal de groei van het autogebruik zodanig zijn, dat 
tot het jaar 2000 ca. 200 mln. gulden per jaar extra in het hoofdwegennet moet worden 
geïnvesteerd, aldus de minister.24 Het kabinet geeft wel reeds invulling aan de variabilisering:  
 

“Inmiddels heeft het kabinet besloten van de automobilist een extra bijdrage te vragen door 
verhoging van de variabele lasten om enerzijds tegemoet te komen aan het financieringstekort 
en anderzijds aan het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen in en naar de Randstad. Van 
de automobilist zal een extra bijdrage worden gevraagd door een tijdelijke accijnsverhoging 
per 1 november. (...) Deze extra middelen zullen voor een belangrijk deel worden aangewend 
voor corridors met congestie in de Randstad en voor verbetering van een aantal 
grensoverschrijdende hoofdwegen. Op deze wijze heeft de automobilist direct profijt van de 
hem opgelegde lastenverzwaring.” 25  
 

Het gaat hier om een vorm van variabilisering met als doel extra middelen voor wegenaanleg. 
De rapportage van McKinsey en Co. is ten tijde van de presentatie van de begroting 1987 nog 
onderwerp van verdere beoordeling en uitwerking. Wel geeft de minister alvast aan, “dat de 
                                                 
19 TK verg.jr. 1986-1987, 19700 XII, nr.2: 12. 
20 Ibid. 
21 Ibid.: 13. 
22 Ibid.: 14, 15. 
23 Ibid. 
24 Ibid.: 15. 
25 Ibid. 
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problematiek van de autogebruikstimulerende invloeden in de loon- en inkomstenbelasting 
nader zal worden bestudeerd”. 
 
Het debat in de Tweede Kamer. In de Lijst van vragen en antwoorden - onderdeel van de 
schriftelijke voorbereiding van het debat over de begroting in de Kamer - valt op, dat het 
vooral procedurele vragen zijn, onder meer met betrekking tot de uitwerking van het rapport 
van McKinsey en Co. en het herzien van het SVV. De Kamer houdt als het ware in de 
schriftelijke behandeling van de begroting zijn kruit droog.26 
   In het debat met de Kamer dat plaatsvindt op 2 en 3 december 1986 krijgt de minister de 
wind van voren.27 PvdA-woordvoerder Castricum constateert in zijn betoog over de 
automobiliteit en het beleid van de minister, “dat het roer drastisch om moet”.28 De essentie 
van zijn betoog is:  
 

“Natuurlijk is de auto een pijler van ons aller bestaan en brengt de auto welvaart en veel 
individuele vrijheid, maar een ongebreidelde groei van de automobiliteit eist een steeds hogere 
tol aan menselijk leed, aan collectieve last. Kort en goed: de leefbaarheid van dit land staat op 
het spel.” 29  

 
CDA-woordvoerder Hennekam koppelt in zijn betoog over de automobiliteit de actuele 
fileproblematiek aan de positie van Nederland als  “vrachtvaarder van Europa”. Files leiden 
tot schade aan de economie en tot ergernis van de automobilist en daarom vraagt Hennekam 
de minister “alles in het werk te stellen om althans de ergste knelpunten op te lossen”.30 Nog 
steeds is het standpunt van het CDA “niet of de bus of de auto. Het is beide”.  
   D66 neemt bij monde van (de nieuwe) woordvoerder Wolffensperger een stevig standpunt 
in:  

“Voor mijn fractie staat voorop, dat een verkeers- en vervoersbeleid gericht op de toekomst uit 
zal moeten gaan van afremming van de automobiliteit en bevordering van de mobiliteit per 
openbaar vervoer, en dat in onderlinge samenhang. Ongebreidelde groei van het autoverkeer is 
ontoelaatbaar vanuit een oogpunt van ruimtegebrek, energieverbruik, milieubeheer, veiligheid 
en maatschappelijke kosten. Er dient zo spoedig mogelijk een nieuwe samenhangende visie op 
de ontwikkeling en sturing van de mobiliteit  te komen, gebaseerd op de thans bekend zijnde 
gegevens (...). Variabilisatie van autokosten ter bevordering van selectief autogebruik is voor 
mijn fractie, ook na de behandeling van de milieubegroting, geen afgedane zaak.” 31  
       

Daarop laat Wolffensperger een uitleg volgen vanuit zijn eigen autogebruik, met als 
conclusie: “om mij voor die geschetste rit uit mijn auto in het openbaar vervoer te krijgen, is 
een wezenlijk andere tariefstructuur nodig”.32 In antwoord op een interruptie van Hennekam 
stelt hij: “Dàt is de essentie waar men bij variabilisatie mee te maken heeft. Als ik een auto 
heb, is het vele malen goedkoper om die auto ook te gebruiken dan om in de trein te gaan 
zitten.”  
   VVD-woordvoerder Jorritsma-Lebbink reageert op Wolffensperger: “Stel nu eens dat wij 
alles hebben gevariabiliseerd. Dan zal men voor een litertje benzine zo’n vier gulden moeten 

                                                 
26 TK verg.jr. 1986-1987 19700 XII, nr. 11. 
27 TK verg.jr. 1986-1987, 2 december 1986: 30-1667 e.v. Dit jaar wordt een nieuwe wijze van pagina-
nummering van de handelingen ingevoerd. Het nummer van de kamervergadering wordt als eerst genoemd, 
daarna de betreffende blz. Deze paginanummering wordt ook gebruikt bij de verslagen van de vergaderingen van 
de vaste commissies. 
28 Ibid.: 30-1669. 
29 Ibid.: 30-1668. 
30 Ibid.: 30-1673. 
31 Ibid.: 30-1676. 
32 Ibid. 
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betalen. Iemand die bij voorbeeld in Arnhem woont zit 15 kilometer van de grens met 
Duitsland, waar de benzine maar f. 1,28 kost, denkt u dat die mensen ook zullen kiezen voor 
de trein?”33 Wolffensperger laat zich niet van de wijs brengen: “Je zult dat moeten oplossen 
door niet nu de discussie over de variabilisatie te stoppen, maar die voort te zetten, met in 
achtneming van alle effecten die zijn genoemd .”34 
   Jorritsma-Lebbink deelt mee, dat voor de VVD de doelstellingen van het SVV nog steeds 
gelden. De VVD gaat er van uit, dat in een nieuw SVV de doelstellingen dezelfde zullen 
zijn.35 Wat betreft de variabilisatie geeft zij in korte bewoordingen het standpunt van de 
VVD: “Dat zal naar de mening van mijn fractie alleen in internationaal verband kunnen”, 
met de aantekening: “Overigens heb ik soms wel eens de indruk, dat de voordelen hiervan te 
positief worden ingeschat, tenzij het zeer rigoureus geschiedt.”36  
   Ook PPR-woordvoerder Lankhorst verwijst in zijn betoog naar de behandeling van de 
begroting van milieubeheer, waar is gebleken “dat de variabilisatie van de autokosten wel 
besproken mag worden, maar niet mag en zal worden doorgevoerd. Het lijkt zo 
langzamerhand een rituele dans die in de geschiedenis van de variabilisatie al vaker is 
uitgevoerd”.37  
   GPV-woordvoerder Schutte is kritisch over de wijze waarop variabilisatie in het beleid is 
behandeld: “Het idee van variabilisatie wordt nu onderschreven, terwijl de gunstigste tijd 
eigenlijk voorbij is. Een verdergaande prijsverhoging van de benzine is, gezien de thans 
aanwezige grenseffecten, niet meer mogelijk. Het  probleem zou er overigens niet zijn bij een 
heffing per gereden kilometer bij een registratie daarvan aan de auto zelf.” Schutte vraagt of 
dat een reële mogelijkheid is. Hij werpt tevens de vraag op, “of een landelijk uniforme 
variabilisatie wel rechtvaardig is. (...) Is ook overwogen de variabilisatie te beperken tot 
randstadprovincies?”.38 
 
Minister Smit-Kroes geeft in haar repliek op de inbreng van de Kamer aan, dat in de 
afgelopen kabinetsperiode haar uitgangspunt een “en-en-beleid” is geweest: “Zowel het 
openbaar vervoer als de auto is buitengewoon waardevol” aldus de minister, maar:  
 

“Wij zijn verrast door de snelle groei van de mobiliteit. Op dit moment ligt deze een stuk voor 
op alle prognoses. Wij staan voor de noodzaak, het beleid op een aantal punten aan te 
scherpen. Daarbij zullen wij met name onderscheid moeten maken naar tijdstip en naar 
plaats.”39  
 

Zij wil de vervoerkeuze vooral in de Randstad gedurende de spits op zo’n manier 
beïnvloeden, dat “het meest essentiële verkeer” niet nog vaker en nog langduriger oponthoud 
oploopt. In haar betoog over deze problematiek geeft zij aan, dat de factoren “bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid en milieukwaliteit” een rol spelen, met name wanneer de economische 
groei aanhoudt.40 De actuele problemen met de mobiliteit zijn volgens de minister – in 
navolging van McKinsey en Co. – alleen oplosbaar met een samenhangend pakket van 
maatregelen. Daarbij heeft zij oog voor de jeugd:  

                                                 
33 Ibid.: 30-1676, 1677. 
34 Ibid.: 30-1677. 
35 Ibid.: 30-1679. 
36 Ibid. 
37 Ibid.: 1683. 
38 Ibid.: 1684. Zijn argument bij het stellen van de vraag over rechtvaardigheid luidt: “De plattelandbewoner 
zonder goede openbaar vervoervoorzieningen moet evenveel betalen als de randstedeling, terwijl hij niemand tot 
last is”. 
39 TK verg.jr.  1986-1987,  3 december 1986: 31-1717. 
40 Ibid.: 30-1718. 
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“Bovendien hecht ik eraan om te zeggen dat wij realistisch moeten blijven. Wij moeten 
realistisch vaststellen dat de auto erbij hoort. Wat mij betreft blijft dat zo. Ik heb ook niet de 
indruk dat de jeugd zich een toekomst zonder auto voorstelt. Integendeel! Liever dan de auto 
in de ban te doen, werk ik mee aan maatregelen die ervoor zorgen dat auto’s veiliger en 
milieutechnisch gesproken schoner zijn.” 41  

 
Volgens Smit-Kroes kan selectief autogebruik nodig zijn, toegespitst naar tijd en plaats. 
Opvallend is, dat zij in haar betoog opmerkt dat zij “niet veel heil” ziet in beperking van het 
autobezit, “vooral niet omdat de auto voor grote groepen van de bevolking pas betrekkelijk 
kort een haast vanzelfsprekend bezit is geworden”.42 Als motto voor haar beleid in deze 
periode kiest Smit-Kroes voor “vrijheid met restricties”.  
   In het verdere debat kondigt de minister aan, in overleg met betrokken overheden te willen 
komen tot een gezamenlijk mobiliteitsscenario voor de Randstad.43 Het doel van selectief 
autogebruik wordt in hoge mate bij de gemeenten neergelegd. “Als wij het hebben over een 
selectief autogebruik, moet een gemeentelijk parkeerbeleid daarin een buitengewoon 
wezenlijke rol vervullen. Wij moeten dus een uitgekiend parkeerbeleid hebben dat gericht is 
op het afremmen van het autogebruik in met name het woon-werkverkeer”, aldus de 
minister.44  
   Wat betreft de (verhoging van de) variabele kosten van het autogebruik erkent Smit-Kroes 
dat het een van de middelen is “om het autogebruik in meer algemene zin te beperken”.45 Zij 
vervolgt: “Dat is een van de redenen waarom ik de verhoging van de accijns op benzine en 
diesel per 1 november van harte heb ondersteund. Ook verdere verhoging van de variabele 
autokosten vind ik in principe een goede maatregel.”46 
 
In de tweede termijn van het kamerdebat blijkt, dat het CDA moeite heeft met het voornemen 
van het kabinet om het reiskostenforfait47 tegen het licht te houden: “Men mocht erop 
vertrouwen dat die faciliteit zou komen. Dit kan dus niet zomaar van de ene op de andere dag 
worden afgenomen”, aldus Hennekam.48 De variabilisatie komt in de tweede termijn 
nogmaals aan de orde. Met name de woordvoerders van de PvdA en de VVD gaan daarover 
in debat. Het is echter een herhaling van standpunten, zij het met enige nuance. Zo stelt 
Jorritsma-Lebbink: “Ik heb gezegd dat er gevariabiliseerd moet worden, maar dan wel in 
internationaal verband. Dat is de enige mogelijkheid.”49 Voor de woordvoerder van de VVD 
zijn de knelpunten bij het autoverkeer in Nederland niet een groot probleem, zij spreekt van 
“enkele knelpunten” en stelt: “Het is namelijk een plaatselijk probleem. Het probleem van de 
mobiliteitsgroei is geen landelijk probleem.”50  Ook de minister is die mening toegedaan: “Ik 
heb vastgesteld dat niet het bezit van de auto maar wel het gebruik van de auto een probleem 
kan zijn en dat wij bij dat gebruik bovendien nog een onderscheid dienen te maken in plaats 
en tijdstip. Globaal gezien, is dat een probleem dat in de randstad speelt.”51 
 

                                                 
41 Ibid.: 31-1720. 
42 Ibid. 
43 Ibid.: 31-1722. 
44 Ibid. 
45 Ibid.: 31-1724. 
46 Ibid. 
47 Dit is een aftrekpost in het kader van de inkomstenbelasting voor gemaakte reiskosten, die ook (nog) gelden 
voor het gebruik van de auto bij het woon-werkverkeer. 
48 Ibid.: 31-1734. 
49 Ibid.: 31-1736. 
50 Ibid.: 31-1736. 
51 Ibid.: 31-1738. 
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De Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. Vijf dagen na afronding van de 
begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer bespreekt de VC een aantal onderdelen van de 
begroting 1986 die betrekking hebben op de ‘natte’ en ‘droge’ infrastructuur. In die 
vergadering komt naar voren, dat het SVV zijn tijd heeft gehad.52 De woordvoerder van het 
CDA, Van Vlijmen, merkt op dat in het SVV “aan een belangrijke hoofddoelstelling als de 
bevordering van de economische ontwikkeling” maar een paar zinnen zijn gewijd. Hij deelt 
de mening van PvdA-woordvoerder Castricum, “dat te laat met de herziening van het SVV is 
begonnen”.“Het is te verouderd en een te beperkt referentiekader voor onze besluitvorming. 
Het brengt ons ook voortdurend op de verkeerde weg”, aldus van Vlijmen.53  
   VVD-woordvoerder Scherpenhuizen brengt een belangrijk punt naar voren:  
 

“Wij realiseren ons ook dat een volstrekt congestievrije infrastructuur moeilijk bereikbaar is. 
Filevorming is nooit voor 100% te voorkomen. De opmerking van de minister dat wij met files 
moeten leren leven, baart ons echter wel zorgen gezien de maatschappelijke schade van het 
fileprobleem welke tendeert naar f. 1 mld. per jaar.” 54  
 

Ook is de VVD van mening, “dat het SVV wel degelijk dient te worden herzien, zoals 
nadrukkelijk in het SVV is voorzien”.55 Scherpenhuizen zet vraagtekens bij de door 
McKinsey en Co. veronderstelde prijselasticiteit van de automobilist, want volgens hem is 
ook bij lage economische groei en hoge benzineprijzen de groei van de automobiliteit groter 
dan de groei van andere vervoerssoorten.56  
   In haar repliek deelt de minister mee, dat het ministerie bezig is met een lange termijn visie 
die het tijdsbestek tot 2010 moet omvatten en tevens alle verkeersmodaliteiten zal betreffen.57  
 
Het debat in de Eerste Kamer.  De behandeling van de begroting 1987 in de Eerste Kamer 
zorgt voor een belangwekkend feit. In het Voorlopig Verslag van de Vaste Commissie vragen 
de leden van de CDA-fractie naar de reactie van de minister op de uitspraak van het Europees 
Parlement, dat de hoogte van de motorrijtuigenbelasting in Nederland, Griekenland en 
Portugal moet worden teruggebracht tot een niveau, dat meer overeenkomt met dat in andere 
landen van de Europese Gemeenschap.58 
   De minister antwoordt, dat een van de doelstellingen van het Europese Parlement is “het 
aanzwengelen van de vraag naar personenauto’s door vermindering en harmonisatie van de 
zware belastingen op aanschaf en gebruik van motorvoertuigen”.59 De minister stelt, dat deze 
doelstelling zich slecht verhoudt met het Nederlandse beleid dat is gericht op selectief 
autogebruik en deelt vervolgens mee: “In dat licht bezien worden pogingen ondernomen om 
in internationaal verband te komen tot variabilisatie van autokosten. Verlaging van de 
motorrijtuigenbelasting zonder een gelijktijdige verhoging van de benzineaccijns is dan ook 
zeker niet aan de orde.”  
   Bij de behandeling van de begroting in de EK licht de minister toe wat zij verstaat onder 
“restrictief autogebruik”, zoals verwoord in het debat met de TK. Haar antwoord is: “Wij 
moeten zien in hoeverre wij het autogebruik kunnen beïnvloeden, afhankelijk van tijd en 
plaats. Daarbij zullen wij ook een alternatief moeten bieden. Goederenvervoer en 

                                                 
52 Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat,  UCV 33, 8 december 1986: 33-4 e.v.  
53 Ibid.: 33-5. 
54 Ibid.: 33-9. 
55 Ibid.: 33-10. 
56 Ibid. 
57 Ibid.: 33-13. 
58 EK verg.jr. 1986-1987, 19700 XII, nr. 114a: 2. 
59 Ibid.: 114b: 4. 
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zakenverkeer moeten garanties voor bereikbaarheid kunnen worden gegeven.”60 
 
�  Een ongevraagd advies van de Raad van advies voor de ruimtelijke ordening  
Op 30 januari 1987 brengt de Raad van advies voor de ruimtelijke ordening (Raro) een 
ongevraagd advies uit aan de ministers van VROM en van Verkeer en Waterstaat over het 
korte termijn verkeer- en vervoerbeleid getiteld Leven met mobiliteit. Een aantal nieuwe 
ontwikkelingen geeft de raad aanleiding dit advies uit te brengen. Het advies refereert aan het 
eerder door McKinsey&Co. uitgebrachte rapport Afrekenen met files.  
   De raad maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van steden en andere economische 
centra. Een meerderheid van de raad vindt het verkeer- en vervoerbeleid onevenwichtig. “De 
automobiliteit wordt versterkt en het gebruik van het openbaar vervoer afgeremd”, aldus die 
meerderheid. De raad bepleit een geïntegreerd beleid waarin selectief gebruik wordt gemaakt 
van de verschillende vervoerwijzen. Eén van de hoofdpunten van dat beleid is 
“prijsmechanische sturing van het verplaatsingsgedrag”.61 Het advies gaat uitgebreid in op 
het prijsmechanisme. Gehele of gedeeltelijke variabilisatie van de motorrijtuigenbelasting 
(ofwel een verschuiving van vaste naar variabele kosten) sluit volgens de raad “perfect aan” 
op het streven naar eenvoudige regulering door inzet van het prijsmechanisme. Opvallend is, 
wat de raad zegt over de zogenaamde “grensproblematiek” die ontstaat als er geen 
afstemming in internationaal verband zou plaatsvinden. De meerderheid van de raad acht een 
“beperkte verhoging van de verschillen tussen brandstofprijzen ter weerszijden van de 
landsgrenzen” niet op voorhand onaanvaardbaar. Ook vindt de meerderheid van de raad, dat 
files “een op zichzelf ongewenst, maar onvermijdelijk ongerief [zijn] dat in zekere zin zelfs 
instrumentele diensten zou kunnen bewijzen”. De minderheid van de raad vindt de 
fileproblematiek een hinderpaal voor het herstel van de economische ontwikkeling.62 
 
�  Opnieuw McKinsey en Co.: Vrij baan in de Randstad  
Met een brief van 2 juli 1987 biedt McKinsey en Co. zijn rapport Vrij baan in de Randstad 
aan de Projectgroep Mobiliteitsscenario Randstad aan. Het rapport is het resultaat van een 
onderzoek dat voortbouwt op het rapport Afrekenen met files. Voorts maakt het onderzoek 
gebruik van inzichten die zijn ontwikkeld in het kader van de nota Samenwerken aan 
Bereikbaarheid (van februari 1987) en is voor het onderzoek kennis genomen van een groot 
aantal bestaande studies op het gebied van tolheffing, parkeerbeleid en variabilisatie van 
autokosten.63  
   Het rapport van McKinsey en Co. bevat een uitvoerig overzicht van maatregelen om de 
bereikbaarheidsproblematiek van de Randstad het hoofd te bieden. Daarop zijn drie 
“voorbeeldpakketten” gebaseerd. Ook in dit rapport wordt het effect van files op het imago 
van Nederland als transitoland en als vestigingsplaats voor buitenlandse investeerders 
benadrukt.64 Een drietal “mobiliteit-beïnvloedende maatregelen” wordt onderscheiden: 

� plaats- of tijdstipspecifieke maatregelen waaronder knelpuntheffing (in de spits) en 
spitsheffing; 
� parkeermaatregelen; 
� brandstofheffing, eventueel in de vorm van regionale heffing.65 

                                                 
60 EK verg.jr. 1986-1987, 7 april 1987: 26-1104.  
61 “Leven met mobiliteit”, Raad van advies voor de Ruimtelijke Ordening, 1987: 5. 
62 Ibid.: 17, 19. Van de commissie uit de Raro die het advies heeft voorbereid maakt een functionaris van de 
ANWB deel uit als “deskundige buiten de raad”. 
63 “Vrij baan in de Randstad”, McKinsey&Company, Projectgroep Mobiliteitsscenario Randstad, juli 1987. 
64 Ibid.: 4. 
65 Ibid.: 31. Knelpuntheffing is gekoppeld aan een bepaalde locatie, zoals een oeververbinding. Daarmee is het 
identiek aan een tol voor het gebruik van een brug of tunnel. Spitsheffing is gekoppeld aan de infrastructuur in 
een groot gebied. 
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In de rapportage wordt gesteld, dat een elektronisch systeem voor plaats- en tijdspecifieke 
tariefstelling de op dat moment beschikbare mogelijkheden aanzienlijk zou verruimen.66 De 
inschatting van de acceptatie van de knelpuntheffing (tol) en spitsheffing (vignet) is, dat deze 
“waarschijnlijk als redelijk” zullen worden ervaren.  
   Volgens het rapport kan brandstofheffing - in de betekenis van het verhogen van de 
brandstofprijzen (en al dan niet in de vorm van een regionale heffing) - een belangrijke 
bijdrage leveren aan het beperken van de niet-zakelijke automobiliteit ten gunste van de 
automobiliteit voor zakelijke motieven.67 De onderzoekers merken op dat deze maatregel bij 
uitstek geschikt is voor snelle invoering: “Een dergelijk eenvoudig, algemeen en op korte 
termijn stuurbaar instrument kan een zeer waardevol onderdeel van een pakket 
beleidsmaatregelen vormen.”68  
   Tot slot is opvallend, dat de onderzoekers concluderen dat “een algehele verbetering van het 
openbaar vervoer” geen positief rendement heeft op basis van de bijdrage aan de oplossing 
van de fileproblematiek.69 
 
 
2.3  De bereikbaarheid van Nederland -Transportland: het vergaderjaar 1987-1988 
 
Nederland-transportland is hét thema in dit jaar. Voor het eerst wordt uitgebreid 
gediscussieerd over variabilisatie en rekeningrijden 
 
Box 2.3a  Berichtgeving in de media 
Dit vergaderjaar van het parlement kan worden aangemerkt als een belangrijke fase in het politiek 
discours over automobiliteit. In de zomer van 1987 komen berichten naar buiten over ambtelijke 
adviezen aan minister Smit-Kroes voor het ontmoedigen van het autogebruik in de Randstad. Het 
ambtelijk advies komt neer op het verhogen van de benzineaccijns met een kwartje, het verlagen van 
de wegenbelasting met 30 procent, tolheffing bij nieuw te bouwen tunnels en uitbreiding van betaald 
parkeren in de steden. Voorts omvat het advies de uitbreiding van (snel)wegen en uitbreiding van het 
openbaar vervoer.70 Maar binnen het kabinet ontmoet  het ambtelijk advies direct weerstand.  
   Staatssecretaris van Financiën Koning (VVD) is tegen een verhoging van de benzineaccijns. Hij 
vreest dat pomphouders in de grensstreek de dupe worden van zo’n maatregel. De Tweede 
Kamerfracties van het CDA en de VVD steunen de opvatting van Koning.71 In oktober 1987 neemt 
ook minister Smit-Kroes afstand van het idee om de benzineaccijns te verhogen. De regeringspartijen 
CDA en VVD steunen het standpunt van de minister, zolang de omringende landen niet meedoen. 
   “Smit-Kroes blijft bij haar geloof. Minister heeft geen zin om gebruik auto af te remmen”, kopt het 
dagblad Trouw.72 Een week later komt het bericht dat haar partijgenoot en collega van VROM, 
minister Nijpels, op een bijeenkomst met de BOVAG over het milieu te kennen heeft gegeven dat hij 
de groei van het aantal auto’s wil beperken.73 In november 1987 wordt duidelijk dat het probleem van 
de aanpak van files het kabinet verdeelt. “Aan de vooravond van het beraad over deze kwestie zijn de 
ministers het volkomen oneens. De opstelling van de Tweede Kamer en de beleggers maken het 
probleem noch ingewikkelder”, meldt Trouw.74 Minister De Korte (VVD) van Economische Zaken en 
Ruding (CDA) van Financiën keren zich tegen voorstellen die een verhoging betekenen van de 
collectieve lastendruk.  
                                                 
66 Ibid.: 34. 
67 Ibid.: 67. 
68 Ibid. 
69 Ibid.: 71. 
70 Trouw, 4 juli 1987. Het advies betreft het zogenoemde  “mobiliteitsscenario voor de Randstad”, waaraan ook 
vertegenwoordigers van provincies en steden in de Randstad hebben bijgedragen. 
71 De Telegraaf, 4 juli 1987. 
72 Trouw, 14 oktober 1987. 
73 Trouw, 21 oktober 1987. 
74 Trouw, 20 november 1987. Het betreft beleggers die eventueel willen investeren in de aanleg van toltunnels.  
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   Uiteindelijk komt het kabinet met een plan waarin een tolheffing op drukke autowegen en bij 
oeververbindingen een kernpunt is. Hiermee doet roadpricing zijn ‘formele’ intrede in het politiek 
discours. Het is voorpaginanieuws op 27 november 1987.75  
   Naast het filevraagstuk is ook de milieuproblematiek een majeur vraagstuk voor de overheid 
geworden. Zo wil de Stichting Natuur en Milieu dat het wegverkeer tot de helft wordt gereduceerd om 
de problematiek van de zure regen aan te pakken. De problematiek van de stervende bossen in Europa 
is één van de zichtbare gevaren van het intensieve wegverkeer. De stichting bepleit een heffing op de 
uitworp van verzurende stoffen.76 Dagblad Trouw vat de politieke situatie rond de auto kernachtig 
samen in de kop “ ‘Blij dat ik rij’ wordt ‘ik huil omdat ik vervuil’”.77 
   Het kabinet-Lubbers 2 wordt het eens over een plan, dat voorziet in een verhoging van de 
wegenbelasting met 25 gulden per jaar voor personenauto’s. De opbrengst wordt gebruikt voor de 
aanleg van nieuwe wegen en voor openbaar vervoer. In de plannen van het kabinet maakt in 1995 de 
extra wegenbelasting plaats voor electronische tolheffing bij knelpunten in het wegennet in en om de 
Randstad.  
   Er is veel teleurstelling over de voorgenomen beleidsmaatregelen. Het accent ligt niet op het 
afremmen van het autogebruik, wat voor de milieubeweging en enkele politieke partijen een belangrijk 
punt is. Ook voor de verkeersproblematiek rond de grote steden biedt het voor de komende jaren geen 
oplossing. 78 Op 15 december 1987 houdt minister Smit-Kroes een toespraak tot het Genootschap van 
hoofdredacteuren. Zij verdedigt daar haar beleid. Zij geeft aan als liberaal niet te denken aan 
beperking van het autobezit. En roadpricing is nodig “om mensen ervan te doordringen dat zij gebruik 
maken van een schaars goed”. Ook heeft zij nog een boodschap voor de mensen die niet in de 
Randstad wonen en zich verontwaardigd afvragen waarom zij moeten meebetalen aan de oplossing 
van het fileprobleem in de Randstad. “Als iedereen belasting betaalt voor wat hij gebruikt, is het hek 
van de dam. We kunnen die dingen niet op een goud schaaltje wegen”, aldus de minister.79  
   De minister die bij velen te boek stond als hoeder van de automobilist is zich dus gaan uitspreken 
voor beperking van het autogebruik. In een interview met De Telegraaf geeft zij een nadere uitleg van 
roadpricing en zegt: “Ik wil het autobezit niet verbieden, maar het gebruik moet wel worden beperkt. 
Vandaar het prijskaartje. Men moet bewuster gaan autorijden”.80 Een aantal weken later geeft zij in 
een interview met het dagblad Trouw aan, dat zij is “bekeerd”. Berekeningen wijzen uit, dat het aantal 
auto’s in de loop van de jaren ’90 zal uitgroeien tot 8 miljoen. Cijfermateriaal over het autobezit en 
autogebruik brengen de minister tot de conclusie dat het autogebruik moet worden beperkt. “Als het 
met het gebruik op dezelfde voet doorgaat, worden die acht miljoen auto’s tot een schrikbeeld”, aldus 
de minister.81 
 
�  Het Bereikbaarheidsplan Randstad en de begroting 1988: de politieke introductie van 
“rekeningrijden” 
Op 15 december 1987 presenteert minister Smit-Kroes het Bereikbaarheidsplan Randstad aan 
de Tweede Kamer. De parlementaire behandeling van de begroting 1988 en van het 
Bereikbaarheidsplan is, mede door de vergaderdata van de VC voor Verkeer en Waterstaat en 
de Tweede Kamer, te beschouwen als één geheel.  
 
De begroting: Memorie van Toelichting.  De MvT meldt een “markante stijging in de groei 
van het autoverkeer in 1986. Er is een stijging van 7% ten opzichte van 1985: 
 

“De sterkste groei deed zich opnieuw voor op de autosnelwegen en overige rijkswegen. Voor 
het eerst sinds jaren vond ook een fikse groei plaats op het secundaire en tertiaire wegennet. 

                                                 
75 Trouw, 27 november 1987. 
76 Trouw, 2 december 1987. 
77 Trouw, 4 december 1987. 
78 Zie voor een beeld van de eerste reacties: Trouw 14 december 1987. 
79 Trouw, 16 december 1987. 
80 De Telegraaf, 19 december 1987. 
81 Trouw, 15 januari 1988. 
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De fors gedaalde brandstofprijs (in 1986 ruim 22%) wordt als een voorname oorzaak gezien. 
Ongetwijfeld heeft zich ook een inhaaleffect voorgedaan, in de vorm van aankoop van eerste 
auto’s die in de economisch minder gunstige periode daarvóór was uitgesteld.” 82  

 
De minister voorziet voor de komende jaren een gestaag toenemend autogebruik en autobezit 
(tot ca. 8 mln. in 2010). “Door de snelle groei van het autogebruik zal de bereikbaarheid van 
de economische centra in de Randstad voor het zakelijk verkeer steeds verder in het gedrang 
komen”, aldus de minister.83 Een gezamenlijke aanpak van de betrokken overheden – in het 
Bestuurlijk Overleg Randstad – moet ertoe leiden dat “de bereikbaarheid voor het 
goederenvervoer en het zakelijk personenverkeer veilig kan worden gesteld”.84  
   Het voornemen is, een mobiliteitsscenario voor de Randstad op te stellen. Een ambtelijke 
projectgroep heeft geconcludeerd, “dat het bereikbaarheidsprobleem van de Randstad op 
betrekkelijk korte termijn kan worden opgelost”. Daarvoor wordt een pakket maatregelen 
voorgesteld waarin alle betrokken overheden een bijdrage leveren, van verbetering van 
infrastructuur tot beperking van de automobiliteit. Eén van de aanbevelingen van de 
projectgroep is het “bezien van de mogelijkheden om op korte termijn te komen tot een 
systeem, waarbij de automobilist betaalt voor het gebruik van de weg naarmate hij daarvan 
gebruik maakt”.85  
   De minister meldt, dat wordt gewerkt aan de beleidsvorming op langere termijn in het kader 
van een te herzien SVV. Dat nieuwe SVV wordt volgens een geheel nieuwe aanpak 
ontwikkeld, om een zo breed mogelijk draagvlak voor het beleid te creëren. De voorbereiding 
van het nieuwe SVV vindt plaats in samenwerking met VROM. Het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat is betrokken bij de voorbereiding van de Vierde Nota over de ruimtelijke 
ordening.86 
 
Het Bereikbaarheidsplan Randstad. In haar brief van 15 december 1987 deelt minister 
Smit-Kroes de Tweede Kamer mee, dat het kabinet op 11 december jl. het besluit heeft 
genomen tot “de uitvoering van het bereikbaarheidsplan”. Het gaat hierbij om een 
mobiliteitsscenario dat is opgesteld door de ambtelijke Projectgroep Mobiliteitsscenario 
Randstad.87 De aanleiding tot het opstellen van het mobiliteitsscenario is “de onverwachte 
grote toename van het autogebruik in de Randstad en met name de nadelen hiervan voor het 
zakelijk verkeer en de vervoerssector”.88 Die nadelen betreffen de bereikbaarheid van de 
economische centra en congestievorming.  
   Er is volgens de minister het afgelopen decennium te weinig geïnvesteerd in het 
hoofdwegennet. Zij meldt: “Op dit moment is het wegennet geschikt voor de verkeersdruk die 
in 1980 bestond, terwijl de huidige verkeersdruk pas in 1995 was voorzien.”89 Het 
mobiliteitsscenario omvat een gezamenlijke aanpak van alle betrokken overheden die ervoor 
moet zorgen, dat rond 199590 de bereikbaarheid van de Randstad is veiliggesteld. Daartoe 
omvat het scenario een zeer uitgebreid pakket maatregelen: investeringen in het wegennet en 

                                                 
82 TK verg. jr 1987-1988 20200 XII, nr.2:16. 
83 Ibid.: 17. 
84 Ibid. 
85 Ibid.: 18. Dat is dus het idee uit het boekje “Ruim baan” uit 1968 van de Telderstichting.   
86 Ibid.: 18,19. 
87 TK verg. jr. 1987-1988, 20389, nr.1. 
88 Ibid.: 1. 
89 Ibid. 
90 Deze verwachting blijkt in oktober 1994 geheel in tegenspraak met de werkelijkheid. Die maand loopt (door 
een gekantelde vrachtwagen) voor het eerst de ochtendspits over in de avondspits.  De voorzitter van het VNO, 
de heer Rinnooy Kan, start een lobby om het rekeningrijden weer op de politieke agenda te krijgen. (Zoals 
verhaald door de Raad voor Verkeer en Waterstaat in het advies “Innoveren, een kwestie van doen”, 2005: 46.) 
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in het openbaar vervoer; uitbreiding van betaald parkeren; maatregelen op het gebied van de 
ruimtelijke ordening en fiscale maatregelen.  
   Voor de financiering van deze maatregelen heeft de eerder genoemde projectgroep 
voorgesteld de accijns op benzine te verhogen, onder gelijktijdige verlaging van de 
motorrijtuigenbelasting alsmede tolheffing op enkele nieuwe oeververbindingen. De 
projectgroep stelt dus voor over te gaan tot variabilisatie van autokosten: het (gedeeltelijk) 
verschuiven van de kosten van het bezit naar het gebruik van de auto. 
 
Het kabinet neemt het financieringsvoorstel van de projectgroep echter niet over. Het kiest 
voor private financiering van vier nog te bouwen tunnels; rente en aflossing zullen worden 
betaald uit de opbrengsten van “road pricing van voertuigen van Nederlandse ingezetenen”. 
De minister vervolgt haar toelichting met het volgende perspectief:  
 

“Dit betekent electronische tol op zowel nieuwe, als bestaande vaste oeververbindingen, te 
heffen vanaf het moment van gereedkomen van de tunnels (plm.1995). Daarnaast zal ook op 
een aantal andere locaties electronisch geheven gaan worden. Voorlopig zal dit 
bereikbaarheidsplan worden gefinancierd uit een verhoging van de toeslag op de 
motorrijtuigenbelasting met f 25 per jaar voor personenauto’s en f 50 voor vrachtauto’s. (...) 
De toeslag vervalt zodra de road pricing wordt ingevoerd.” 91  
 

De Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat verzoekt om nadere informatie over de 
financiële consequenties van het mobiliteitsscenario. De minister antwoordt met een brief van 
29 januari 1988.92 Over het betalen van de rekening door de automobilisten via tolheffing 
vermeldt de brief het volgende: “de private financiering en exploitatie van tunnels en 
aansluitende wegen worden zoveel mogelijk betaald uit de opbrengsten van een elektronisch 
tolheffingsysteem, welke zelf weer moet worden gezien in het kader van roadpricing93, in te 
voeren vanaf het moment van gereedkomen van de vier tunnels met aansluitende wegen”. In 
de brief komt ook “aanvullend beleid” aan de orde. Onderdeel van dat beleid is het invoeren 
van een elektronisch tolheffingsysteem “ook elders in de Randstad”.94 Hoe het systeem van 
tolheffing precies zal worden ingericht, wordt in de brief toegelicht. Zaken als tarieven, 
privacy, facturering en hoe om te gaan met buitenlandse auto’s komen aan de orde. Het 
streven is, het systeem per 1 januari 1996 in te voeren. De keuze van het kabinet voor 
elektronische tolheffing bij tunnels (inclusief de aansluitende wegen) in plaats van 
“traditionele” tolheffing op oeververbindingen heeft te maken met bezwaren van andere 
overheden. De kosten van de aanleg van tunnels wil men niet op een beperkte groep 
automobilisten verhalen maar bij een grotere groep. Binnen de Randstad zal een 
gedifferentieerd toltarief worden ingevoerd, gebaseerd op de kosten van de aan te leggen 
oeververbinding. Dat staat los van differentiatie naar tijdstip.95 De minister geeft als 
toelichting op het niet volgen van het variabilisatievoorstel van de projectgroep, dat dit te 
maken heeft met de nadelige effecten aan de grens, door verschillen in de brandstofprijs met 
buurlanden. Verhoging van de benzineprijs wordt daarom niet haalbaar geacht. Zij ziet in 
elektronische tolheffing een geschikt instrument voor “regulering van het autogebruik naar 

                                                 
91 Ibid.: 2. 
92 TK, verg.jr. 1988-1989, 20389, nr.3. 
93 In de documenten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en in de tekst van de Handelingen van het 
parlement worden de eerste jaren verschillende schrijfwijzen gebruikt voor roadpricing, namelijk ook “road 
pricing” en “road-pricing”. In citaten wordt de aldaar gebruikte schrijfwijze gehandhaafd. In de ‘eigen’ tekst 
wordt “roadpricing” gehanteerd (zoals aangegeven in de Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 
14e uitgave, 2005. 
94 Ibid.: 2, 3. 
95 Ibid.: 6 e.v. 
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plaats en tijd. Het kan bovendien worden gezien als een mogelijke eerste stap in de richting 
van een meer weggebruikersgebonden belasting van het autogebruik (variabilisatie)”.96 
 
Het debat over het Bereikbaarheidsplan Randstad in de Vaste Commissie: de ‘geboorte’ 
van het rekeningrijden. De Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat bespreekt 
voorafgaand aan de behandeling van de begroting 1988 het Bereikbaarheidsplan Randstad.97 
In die bijeenkomst op 8 februari 1988 is de variabilisatie een belangrijk onderwerp van debat, 
vanwege het feit dat het kabinet – in afwijking van het voorstel van de eerdergenoemde  
projectgroep – niet heeft gekozen voor een verhoging van de benzineaccijns met 25 cent.  
   PvdA-woordvoerder Castricum maakt een punt van het voorstel van de projectgroep om tot 
variabilisatie over te gaan. Zijn fractie steunt dat voorstel:  
 

“De opstellers van het rapport zijn toch niet op hun achterhoofd gevallen en zij weten toch 
waarover zij spreken? Het is een feit dat de regering met de door haar gemaakte keuze naar het 
oordeel van de projectgroep de mogelijkheid opgeeft om het bereikbaarheidsprobleem in 1995 
geheel te hebben opgelost. Het zal de minister duidelijk zijn, dat mijn fractie een grote 
voorkeur heeft en houdt voor het zwaarder belasten van het autogebruik.” 98  

 
Castricum spreekt zich ook uit over roadpricing, het systeem dat de regering in het 
vooruitzicht stelt: “De informatie over dat systeem is wat gebrekkig verlopen, als ik mij 
voorzichtig mag uitdrukken. (...) Mijn fractie wijst de invoering van zo’n systeem niet bij 
voorbaat van de hand.” Castricum werpt wel de vraag op naar “het werkelijkheidsgehalte van 
de invoering van een dergelijk systeem op een bepaalde termijn”.99  
   CDA-woordvoerder Hennekam geeft te kennen dat zijn fractie de verhoging van de 
benzineaccijns afwijst: “Met een verhoging van de benzineaccijns zouden wij ons namelijk 
nog verder van het Europees verband verwijderen. Ook wijs ik op de nadelige grenseffecten 
(…).”100 Hennekam geeft aan welk beleid zijn fractie voorstaat: “Regulering moet de keuze 
beïnvloeden. De autowegen moeten in de eerste plaats beschikbaar zijn voor het zakelijk 
verkeer, het goederenvervoer en het openbaar vervoer.”101 Over roadpricing zegt Hennekam:  
 

“Fysieke tol uit de Middeleeuwen vinden wij uit de tijd. Wij zijn van mening dat deze niet 
toegepast mag worden. Gebruikersbijdragen kunnen wij ter financiering en ter regulering in 
beginsel accepteren. Road pricing roept echter nog tal van vragen op.”102  
 

Die vragen betreffen de kosten van het systeem, de perceptiekosten, de handhaving, fraude-
bestrijding en of er al succesvol ervaring is opgedaan in het buitenland. Over het CDA-
standpunt inzake variabilisatie zegt Hennekam:  
 

“Bij de behandeling van de begroting voor Verkeer en Waterstaat hebben wij altijd gezegd, 
voor variabilisatie te zijn (…). Maar wij moeten dat doen in Europees verband. (...) Wij hopen 
en verwachten dat de minister in Europees verband zal proberen om het verschil tussen 
Nederland en andere landen te verkleinen opdat wij onmiddellijk een instrument hebben dat 
wij variabilisering noemen. Wij zijn daar voor.” 103 

                                                 
96 Ibid.: 7. 
97 Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat,  UCV 34, 8 februari 1988. 
98 Ibid.: 34-4. 
99 Ibid. 
100 Ibid.: 34-5. 
101 Ibid.: 34-6. 
102 Ibid.: 34-7. 
103 Ibid.: 34-9. 



Deel III – Hoofdstuk 2 

310  

D66-woordvoerder Wolffensperger raakt in zijn betoog een kernprobleem in het beleid om de 
bereikbaarheid te bevorderen: “Wij moeten dus in feite de automobiliteit zowel bevorderen als 
afremmen. Dat is de paradox.” Het sleutelwoord dat die schijnbaar tegengestelde 
doelstellingen met elkaar verbindt is “differentiatie” aldus Wolffensperger:  
 

“Wij zullen een onderscheid moeten maken tussen enerzijds het autoverkeer dat voor de 
economische ontwikkeling noodzakelijk is en dat relatief ongehinderd van de weg gebruik 
moet kunnen maken en anderzijds de mobiliteitsbehoefte, waarin niet via de auto hoeft te 
worden voorzien, zodat het openbaar vervoer of langzaam vervoer als alternatief kunnen 
worden geboden en ook moeten worden aanvaard.” 104  

 
Zijn fractie onderschrijft de noodzaak van bereikbaarheid voor de economische ontwikkeling 
van Nederland, maar het is de “oprechte overtuiging” van  zijn fractie dat de capaciteit van het 
wegennet niet voortdurend vergroot moet worden. Wolffensperger is van mening dat er een 
maximum is aan automobiliteit die ons land kan verwerken. D66 is teleurgesteld over het 
kabinetsstandpunt en over het afwijzen van het voorstel van de projectgroep tot variabilisatie 
via de benzineaccijns. Want “het afremmen van de automobiliteit blijft echter schimmig en 
onuitgewerkt”.105 Hij verzoekt de minister met klem om opnieuw op zoek te gaan naar 
financieringsmethoden die tot die variabilisatie zullen leiden. D66 steunt de minister bij haar 
onderzoek naar roadpricing en wil dat de kamer betrokken blijft bij dat onderzoek. 
   VVD-woordvoerder Jorritsma-Lebbink trekt de conclusie, dat het kabinet heeft erkend: 
 

“dat er op dit moment geen instrument is om de variabele kosten van de auto te verhogen ten 
laste van de vaste kosten. Er zijn natuurlijk wel andere instrumenten. Die komen later nog ter 
sprake. De fractie van de VVD  is het met die constatering eens. Al jaren hebben wij betoogd 
dat er slechts in internationaal verband verder gesproken kan worden over variabilisatie.” 
 

Zij voegt daaraan toe: “In feite hebben wij al het meest gevariabiliseerde systeem in 
vergelijking met de ons omringende landen”. 106 De VVD kan zich vinden in de tijdelijke 
verhoging van de motorrijtuigenbelasting, indien deze middelen uitsluitend worden ingezet 
voor de oplossing van het mobiliteitsprobleem en indien deze verhoging wordt betrokken bij 
de aanpak van de collectieve lasten (zoals opgenomen in het regeerakkoord).107 De kosten van 
autobezit en autogebruik worden door de VVD gekoppeld aan andere fiscale vraagstukken die 
samenhangen met autogebruik, met name de overdrachtsbelasting, het reiskostenfortait inzake 
woon-werkverkeer en het fiscaal belasten van vergoedingen van autokosten.108  
   Vervolgens komt Jorritsma-Lebbink op roadpricing als instrument om de aanleg van tunnels 
te financieren.109 Zij formuleert het standpunt van de VVD-fractie als volgt:  
 

“Mijn fractie wil road pricing niet allereerst als financieringsinstrument beschouwen, maar 
eventueel als een middel tot variabilisatie. Road pricing lijkt de VVD-fractie een interessant 
instrument dat wij in de toekomst eventueel nodig hebben, bij voorbeeld als de Europese 
discussie over variabilisatie niet verder op gang komt en wij die variabilisatie toch nodig 
hebben om de overbelasting van de infrastructuur aan te pakken. (...) Voor mijn fractie gelden 
de volgende uitgangspunten om ooit tot rekeningrijden over te gaan. Het mag geen macro-
lastenverzwaring met zich brengen. Het moet ingezet worden om congestie te voorkomen of 
op te heffen. Bekeken dient te worden in hoeverre het zakelijk verkeer of het goederenvervoer 

                                                 
104 Ibid.: 34-10. 
105 Ibid.: 34-11. 
106 Ibid.: 34-13, 14. 
107 Ibid.: 34-14. 
108 Ibid.: 34-16. 
109 Ibid. 
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eronder dient te vallen. Het mag niet uitsluitend gelden voor bewoners die toevallig aan de 
overzijde van een waterweg wonen. Het probleem van sluipverkeer en privacy moet afdoende 
kunnen worden opgelost, De kosten – en dat is niet het minste – moeten opwegen tegen de 
baten. Op deze vragen kan onzes inziens op dit moment absoluut niet afdoende antwoord 
worden gegeven. (...) Mijn fractie vindt het een interessant instrument ter vervanging van de 
motorrijtuigenbelasting of een deel ervan.” 110 
 

Het beeld van de opvattingen van andere partijen over variabilisatie is gemengd. SGP-
woordvoerder Van den Berg is van mening, dat zowel variabilisatie van autokosten als een 
sterke bevordering van het openbaar vervoer nodig zijn om het autoverkeer te beperken.111 
Voor de SGP is roadpricing “niet een effectief instrument voor een algemene 
mobiliteitsbeperking”. De partij heeft “op de langere termijn duidelijk de voorkeur voor 
variabilisatie omdat deze de mobiliteit effectief kan beïnvloeden”.  
   Voor de PPR staat centraal dat het gebruik van de auto wordt verminderd. Deze partij is 
voorstander van variabilisatie, in casu verhoging van variabele autokosten: “Hoe meer iemand 
rijdt, hoe meer hij betaalt: de vervuiler betaalt”, vindt Lankhorst. Hij spreekt vervolgens over 
tolheffing: “Electronische tolheffing kan wel worden gezien als een mogelijke eerste stap naar 
variabilisering van de autokosten, maar voorlopig is het niet zover”. De PPR heeft volgens 
Lankhorst “de nodige twijfels over de mate waarin rekeningrijden het autogebruik kan 
terugdringen”.112  
   PSP-woordvoerder Van Es zegt voor de toekomst te hopen op een systeem dat de variable 
lasten van het autorijden meer zal benadrukken:  
 

“Een van de manieren om de automobilist wèl tot nadenken te brengen, is het verhogen van de 
variabele lasten van het autorijden in verhouding tot de vaste lasten. (...) alleen via een 
verhoging van de benzineprijs kan de noodzakelijke verschuiving in de lasten op korte termijn 
worden bereikt. Op de lange termijn zal een deel van de vaste lasten van het autorijden worden 
vervangen door een systeem van variabele lasten.” 113  
 

GPV-woordvoerder Schutte pleit in zijn betoog voor snelheid:  
 

“Ik heb er begrip voor dat het benzinekwartje is vervallen vanwege de grenseffecten. Wel 
mogelijk was geweest een regionale differentiatie van de benzineaccijns, bij voorbeeld 
landelijk een dubbeltje erbij en voor de Randstad in totaal een kwartje.(...) Het road-
pricingsysteem lijkt een oplossing te kunnen bieden als alternatief voor andere mogelijkheden 
van variabilisatie, maar waarom moet met de invoering daarvan worden gewacht tot dat 
toevallig ook de toltunnels klaar zijn? Logischer zou zijn, een invoering zo snel als technisch 
mogelijk is.” 114  
 

RPF-woordvoerder Leerling zet stevig in:  
 

“In de spits is echter onvoldoende wegdek beschikbaar. Wie in de spits niettemin met zijn 
eigen auto wil blijven rijden, zal daarvoor dan ook vanaf nu fors moeten betalen. Een vrije 
doorstroming vraagt offers, primair in de fiscale sfeer. Ik denk aan het beperkt afschaffen van 

                                                 
110 Ibid.: 34-16. Zij wijst in haar betoog ook op de onduidelijkheden die bestaan over de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van een systeem van road-pricing en noemt daarbij het mislukken van automatiserings-
projecten en de problemen met paspoorten en rijbewijzen. 
111 Ibid.: 34-17. 
112 Ibid.: 34-18. 
113 Ibid.: 34-19, 20. 
114 Ibid.: 34-20, 21. 
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het reiskostenforfait bij woon-werkverkeer per auto (...).” 115  
 
CDA-woordvoerder Hennekam spreekt zich in deze bijeenkomst niet uit over variabilisatie of 
roadpricing, alleen over het tweede agendapunt, de infrastructuur en het Rijkswegenfonds. Hij 
vindt dat een adequate infrastructuur de slagader vormt van de Nederlandse economie en 
“pleit voor handhaving van de kwaliteit, voor versterking van het bestaande hoofdwegennet 
en in de tweede plaats voor het opheffen van knelpunten”.116 
 
Minister Smit-Kroes stelt met groot genoegen vast, “dat er tussen de woordvoerders en de 
regering geen verschil van mening is over de omschrijving van het probleem”. Zij gaat 
uitvoerig in op de beïnvloedbaarheid van het autobezit en zegt, “dat het niet realistisch is om 
te veronderstellen dat het autobezit naar beneden terug te dringen is. Ik heb echter 
vastgesteld dat niemand daar een pleidooi voor heeft gehouden”. Voor Smit-Kroes is 
gebleken, “dat het bezit van een auto kennelijk een buitengewoon hoge prioriteit heeft op het 
wensenlijstje bij het aan te wenden inkomen”.117 De minister geeft aan, dat in het SVV 
verondersteld is, dat het verkeer op de hoofdwegen een gemiddelde groei zou hebben van een 
procent per jaar. In 1987 blijkt dat 8% te zijn.118 Wat betreft de uitvoering van het 
Bereikbaarheidsplan Randstad geeft de minister aan, hoe de financiering van de daarin 
opgenomen tunnels in zijn werk gaat: 
 

“Als de tunnels klaar zijn, zal de exploitatiemaatschappij die daarbij dan betrokken is, betaald 
worden uit de opbrengsten van een te ontwikkelen systeem betreffende het prijsmechanisch 
rijden. Wij noemen dit “rekening-rijden”. Dit rekening-rijden wordt geïntroduceerd in de 
Randstad waarbij de oeververbindingen in IJmond en Rijnmond geïncorporeerd zijn.” 119 
 

De minister stelt dat het systeem naar verwachting over een aantal jaren operationeel kan 
zijn. Over de tijdelijke verhoging van de motorrijtuigenbelasting zegt de minister: “Ik ben mij 
ervan bewust dat een tijdelijke verhoging van de motorrijtuigenbelasting geen 
mobiliteitsremmende werking heeft. Dit is duidelijk als financieringsbron bedoeld tot aan de 
invoering van het rekening-rijden.”120  
   PPR-woordvoerder Lankhorst vraagt of het rekeningrijden121 in de jaren ’90 wel een 
mobiliteitsremmende werking moet hebben of dat het hierbij alleen om een financiële 
bijdrage gaat. Smit-Kroes antwoordt dat het beide is.122 Zij verdedigt het kabinetsstandpunt, 
om niet het variabilisatievoorstel van de projectgroep te volgen (dat is: een extra 25 cent 
accijns op benzine met een gelijktijdige, gedeeltelijke verlaging van de motorrijtuigen-
belasting). Dat voorstel is geen haalbare zaak “vanwege de te grote effecten op het 
bedrijfsleven in de grensstreken”.123 Volgens de minister is met het rekeningrijden wellicht 
een beter instrument gevonden. “Op dit moment gebiedt de eerlijkheid mij echter te zeggen 
dat de mobiliteitsremmende component verdwenen is. Nu moeten wij zien dat wij dit met het 
                                                 
115 Ibid.: 34-22. 
116 Ibid.: 34-27. 
117 Ibid.: 34-39, 40. 
118 Ibid.: 34-41. 
119 Ibid. 
120 Ibid. Ook vanwege de invoering van de kilometerheffing is de motorrijtuigenbelasting verhoogd, om de 
afbouw van de bpm te financieren. 
121 In de handelingen van het parlement én in de documenten van ministeries worden in de eerste jaren van het 
discours verschillende schrijfwijzen gehanteerd: “rekening rijden” (al dan niet met een hoofdletter), “rekening-
rijden”  en “rekeningrijden”. De laatste versie is in in de Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse 
Taal  opgenomen. In de gebruikte citaten wordt de oorspronkelijke schrijfwijze gehandhaafd. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
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rekening-rijden wel realiseren. In het rekening-rijden is tevens het oorspronkelijke idee vervat 
van de tol “, aldus de minister.124  
   Rekeningrijden is dus voor de minister dè manier om het beleid tot beperking van de groei 
van de automobiliteit te realiseren. Wat betreft de concrete invulling ervan geeft zij te kennen, 
dat men “zelfs zo ver[zal] kunnen gaan om de motorrijtuigenbelasting verder af te bouwen”, 
als de tijdelijke verhoging zal zijn afgeschaft.125 
   Smit-Kroes legt de Vaste Commissie de fundamentele vraag voor, “of wij bereid zijn, straks 
het principe van de variabilisatie in de vorm van rekening-rijden te introduceren”.126 Uit het 
betoog van de minister blijkt verder, dat het idee van regionale differentiatie van accijnzen – 
geopperd door Schutte – is onderzocht doch niet is aanbevolen.127 Voorts meldt zij, dat het 
internationaal overleg over variabilisatie “niet zover is gevorderd dat er hoopvolle 
mededelingen over te doen zijn”. 
 
In de tweede termijn van het debat in de Vaste Commissie blijkt, dat de PvdA-fractie een 
variabilisering van de autokosten het meest wenselijk vindt: “Niet het bezit, maar het gebruik 
van de auto moet zwaarder worden belast”, aldus Castricum. Hij dient een motie in, waarin 
de regering wordt gevraagd de consequenties van een – eventueel per regio gedifferentieerde 
– verhoging van de brandstofprijs en verlaging van de motorrijtuigenbelasting uiteen te 
zetten.128   
Castricum is van mening dat de Kamer “volstrekt onvoldoende geïnformeerd [is] over wat de 
effecten zijn van het variabiliseren”. De motie wordt echter verworpen.  
   Voor CDA-woordvoerder Hennekam leidt de motie van Castricum tot de constatering, dat 
de PvdA “de hobbel van het gelijkheidsbeginsel heeft genomen”. Hij vraagt Castricum hoe 
groot de verschillen in benzineprijs moeten zijn in de Randstad en in de periferie.129 
Castricum kaatst de bal terug. Ook de andere manier van “prijsmechanisch rijden”, het 
voorgestelde systeem van roadpricing, zal alleen in de Randstad worden toegepast. Van het 
door het kabinet voorgestelde rekeningrijden zijn geen tarieven bekend. Castricum wil op 
korte termijn het prijsmechanisch rijden introduceren. In het verdere debat blijkt nog eens, dat 
voor het CDA het gefinancierd krijgen van infrastructuur (tunnels) centraal staat: “Toen wij 
laatst de private financiering  – ‘road-pricing’ – bespraken, ging er bepaald geen applaus 
op”, aldus Hennekam.130 Hij geeft in zijn debat met Castricum aan, dat bij roadpricing sprake 
is van vrijwilligheid. Het is wel of niet gebruik maken van de betreffende infrastructuur. Bij 
het voorstel van verhoging en differentiatie van benzineaccijns is er geen keuze. Dat vindt 
Hennekam oneerlijk en een “aantasting van het gelijkheidsbeginsel”.131  
   D66 woordvoerder Wolffensperger merkt over het pakket aan maatregelen van het 
Bereikbaarheidsplan op: “Een pakket dat op dit moment niet ook een afremming van de 
automobiliteit en een belemmering van de verdere groei van het autogebruik omvat, mist 
toekomstgerichtheid. ”132  
   Jorritsma-Lebbink bevestigt in tweede termijn het door de VVD ingenomen standpunt over 
roadpricing: “Ik heb gezegd dat het een interessant instrument is waarover naar mijn mening 
geen definitieve besluiten kunnen worden genomen. Ik beschouw het als een vorm van 
variabilisatie, dus als een vervanger van de motorrijtuigenbelasting of de toeslag op de 
                                                 
124 Ibid. 
125 Ibid. 34-42. 
126 Ibid. 
127 Ibid.: 34-54. 
128 Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat, UCV 35, 10 februari 1988: 35-1, 2. 
129 Ibid.: 35-5. 
130 Ibid.: 35-8. 
131 Ibid.: 35-9. 
132 Ibid.: 35-9, 10. 



Deel III – Hoofdstuk 2 

314  

motorrijtuigenbelasting.”133 In een reactie op een interruptie van Castricum voegt zij daaraan 
toe: “Het is voor mij een middel ter bestrijding van de congestie en om te voorkomen dat de 
automobiliteit de pan uitrijst.” Gelet op de omvang van Nederland vindt zij intern 
variabiliseren “volstrekte onzin”.134  
   Tijdens het betoog van SGP-woordvoerder Van den Berg doet de minister een belangrijke 
mededeling, namelijk dat tot aan 1996 het voorgenomen beleid géén bijdrage levert aan het 
afremmen van de mobiliteit.135 GPV-woordvoerder Schutte legt daarna de vinger op een 
zwakke plek in het beleid van de minister. De twee samenhangende beleidsproblemen zijn het 
dichtslibben van de Randstad en het toenemende autogebruik. Zijn analyse van het aanpakken 
van het tweede probleem luidt:  
 

“Het belangrijkste instrument hiertoe is het ‘rekening- rijden’, maar dat geldt pas vanaf 1996, 
als inmiddels het autogebruik al fors gestegen is. Een tijdelijk instrument ter overbrugging 
hiervan, zoals aanvankelijk de verhoging van de benzineprijs beoogde te zijn, is uit het totale 
pakket gehaald.” 136 

 
Het debat over de begroting 1988 in de Tweede Kamer. De behandeling van de begroting 
in de Kamer vindt plaats op 9 februari 1988, één dag eerder dan de tweede termijn van het 
hierboven beschreven debat in de Vaste Commissie. Castricum brengt als eerste spreker naar 
voren, dat de congestieproblemen zich weliswaar in de Randstad concentreren, maar niet 
exclusief zijn voor die Randstad. Bereikbaarheidsproblemen doen zich ook elders in 
Nederland voor. Hij vraagt aan de minister of zij wil aangeven, hoe zij het verkeer- en 
vervoerbeleid voor de Randstad ziet ten opzichte van het beleid voor de rest van Nederland.137  
   Wolffensperger heeft als kernpunt van kritiek op het beleid van het kabinet, dat het er niet in 
slaagt het autogebruik af te remmen. Hij verwacht dat het autogebruik “onbelemmerd” zal 
blijven stijgen.138 Lankhorst stelt dat de mobiliteit van de Nederlandse bevolking “een 
verworven recht” is, dat niet zomaar valt terug te draaien.139 Voor hem ligt het probleem niet 
zozeer in de toename van mobiliteit, maar in de nog sterkere toename van automobiliteit. Zijn 
kritiek op de minister is, dat deze “alle moeite [doet] om de discussie over de files weg te  
leiden van het milieuvraagstuk”. Hij houdt een pleidooi voor beperking van autobezit en 
autogebruik:  
 

“Ook de automobilisten moeten geconfronteerd worden met de gevolgen van hun rijgedrag en 
er moet hun een goed alternatief worden geboden. Op deze wijze moet het autogebruik in ons 
land worden teruggedrongen. Het autobezit moet op geen enkele wijze worden gepropageerd 
en het autogebruik voor de niet noodzakelijke verplaatsingen moet zoveel mogelijk worden 
tegengegaan.” 

 
Hij voegt daar nog de vraag aan toe:“Waarom wordt de automobilist niet veel meer duidelijk 
gemaakt, welke schade hij of zij aanricht?” 140 

 
De minister houdt in haar reactie de Kamer voor, “dat variabilisatie op zichzelf als instrument 
vanaf dit moment reeds een buitengewoon nuttig instrument zou kunnen zijn”. Maar het 

                                                 
133 Ibid.: 35-11. 
134 Ibid.: 35-11, 12. 
135 Ibid.: 35-12. 
136 Ibid.: 35-14. 
137 TK verg. jr. 1987-1988, 46e verg. 9 februari 1988: 46-2463. 
138 Ibid.: 46-2475. 
139 Ibid.: 36-2483. 
140 Ibid. 
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ontbreken van variabilisatie (in de vorm van hogere benzineaccijns en geen verhoging van de 
motorrijtuigenbelasting) in het Bereikbaarheidsplan betekent volgens berekeningen dat het 
“oplossend vermogen” van dat plan in plaats van 90% zakt naar 80%. Smit-Kroes ziet 
variabilisatie als een te overkomen tijdelijk gemis, want: “Wanneer er straks een regulerend 
middel – ‘rekening-rijden’ – aan de orde is, geeft dat een compleet pakket”.141 
   Hennekam voegt bij een interruptie van de minister een nieuw woord toe aan het debat, 
namelijk “prijs rijden”.142  
   De minister benadrukt in het debat, dat tot de invoering van rekeningrijden ”het instrument 
van de toeslag op de verhoging van de motorrijtuigenbelasting” geldt, waarmee zij nogmaals 
duidelijk maakt dat het een financieringsinstrument is.143 Zij voegt daar later aan toe:  
 

“Het ‘rekening-rijden’ dat halverwege de jaren negentig aan de orde is, heeft twee aspecten: 
het vullen van het spaarvarken en het beïnvloeden van de mobiliteit. Voor een schaars goed 
wordt een prijs gevraagd die direct herkenbaar is voor de vrager van het schaarse goed. Door 
het kabinet is afgesproken dat het een volgtijdig  tracé zal worden. Eerst wordt de 
motorrijtuigenbelasting verhoogd, straks wordt die verhoging vervangen door het ‘rekening-
rijden’.” 144  

 
In reactie op het betoog van Castricum over werkgelegenheidseffecten van voorgenomen 
maatregelen merkt de minister op: “Het ‘rekening-rijden’ kost straks geen arbeidsplaatsen. 
Het levert straks arbeidsplaatsen op in een hoogwaardige sector (…).”145  
   In een schriftelijke beantwoording van vragen uit de Kamer herhaalt de minister als volgt 
het standpunt over rekeningrijden: “Op termijn zal het rekeningrijden ingevoerd worden. 
Daarmee is het, naar verwachting, goed mogelijk eenzelfde automobiliteitsbeïnvloeding te 
bereiken als in de oorspronkelijke voorstellen van de Projectgroep.”146 
 
De Eerste Kamer. De EK heeft veel aandacht voor het Bereikbaarheidsplan Randstad en 
voor roadpricing. De VC voor Verkeer en Waterstaat stelt meerdere vragen over het 
prijsmechanisme als instrument voor beïnvloeding van automobiliteit.147 In de antwoorden 
van de minister komt het doel van rekeningrijden in nieuwe bewoordingen aan de orde:  
 

”Eén van de doelen welke met ‘rekening-rijden’ kan worden nagestreefd is de regulering van 
het autoverkeer. Hierbij staat het volgende voorop:  
- het verschuiven van het woon-werkverkeer richting fiets en openbaar vervoer;  
- het verdrijven van het spitsverkeer naar daluren;  
- het verminderen van (de groei van) het autogebruik.” 148 
 

Op de vraag wanneer het mogelijk is electronische tolheffing in te voeren antwoordt de 
minister, dat het streven erop gericht is “de invoering van electronische tolheffing technisch te 
kunnen realiseren in 1992 wanneer als eerste de tunnel onder de Noord gereed komt”.149  

                                                 
141 TK verg. jr. 1987-1988, 48e verg. 11 februari 1988: 48-2594. 
142 Ibid.: 48-2594. Het woord “prijsrijden” heeft ook het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal bereikt. 
Het is een synoniem voor rekeningrijden. 
143 Ibid.: 48-2595. 
144 Ibid.: 48-2596. 
145 Ibid.: 48-2597. Berekend is, dat variabilisatie via verhoging van de benzineaccijns 500 arbeidsplaatsen in de 
grensstreken zou kosten. Zie eerder in het debat. 
146 Ibid.: 48-2643, 2644. 
147 EK verg.jr. 1987-1988 20200 XII, 160a: 4. 
148 Ibid.: 160b: 8. 
149 Ibid. 
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   De commissie stelt de vraag, of het principe van “de gebruiker betaalt” al niet lang bestaat 
“door de vele belastingen die zowel van de auto als van het gebruik daarvan worden 
geheven”.150 Het antwoord van de minister luidt, dat de huidige belastingen op aanschaf en 
bezit van de auto en de heffingen die afhankelijk zijn van het gebruik van de auto (zoals die 
op brandstof) enkele bezwaren hebben:  
 

“De eerste categorie belastingen heeft als bezwaar dat iemand die weinig rijdt evenveel betaalt 
als iemand die veel kilometers maakt. Per kilometer is laatst genoemde zelfs goedkoper uit. 
Behalve dat dit door menigeen als onrechtvaardig wordt gezien, heeft het ook tot gevolg dat 
het bezit van een auto automatisch leidt tot het veel gebruiken ervan. In het licht van het 
streven naar een afremmen van de groei van de automobiliteit zijn heffingen die direct 
gekoppeld zijn aan het gebruik dat van de auto wordt gemaakt, derhalve te prefereren.” 151 
 

De commissie vraagt ook naar de bedoeling van electronische tolheffing en noemt daarbij vier 
mogelijkheden: a. het financieren van nieuw te bouwen tunnels; b. het vervangen van de 
tijdelijke verhoging van de motorrijtuigenbelasting; c. het oplossen van knelpunten in het 
gehele land; d. verkeersregulering.152 De minister antwoordt, dat de electronische tolheffing 
(oftewel het rekeningrijden): 
 

”moet gezien worden als een nieuwe vorm van belasting van het autogebruik, waarmee het 
mogelijk is een directe koppeling te leggen tussen het gebruik dat van infrastructuur wordt 
gemaakt en de hoogte van de heffing. (...) met invoering van het rekeningrijden wordt primair 
beoogd de nieuw te bouwen tunnels te financieren.”153  
 

In het debat met de Eerste Kamer houdt Smit-Kroes de parlementsleden het volgende voor:  
 

“Wij moeten niet in de fout vervallen dat wij ten aanzien van het fenomeen auto 
veronderstellen dat wij de mensheid in Nederland op het spoor kunnen zetten van wat wij in 
onze wijsheid voor de hand liggend vinden. Wij moeten daarbij realisme betrachten. Wij 
moeten weten welke rol en welke waarde die auto voor velen in Nederland heeft.” 154 

 
�  De notitie Verkeer en Milieu 
 
De inhoud van de notitie. Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van 
VROM in november 1986 heeft minister Nijpels toegezegd met een notitie te komen over de 
problemen die de groei van de automobiliteit veroorzaakt voor het milieu. Die notitie wordt 
een jaar later, op 23 december 1987 aangeboden aan de Tweede Kamer en is mede-
ondertekend door minister Smit-Kroes.155 Naast een inventarisatie van de problematiek geeft 
de notitie een overzicht van mogelijke maatregelen “ter afremming van het autogebruik”. 
Gemeld wordt dat aansluiting wordt gezocht met het Mobiliteitsscenario Randstad (ofwel het 
Bereikbaarheidsplan, zie hierboven) ter oplossing van het congestievraagstuk.   
   De aanbiedingsbrief is stellig over de invoering van roadpricing:  
 

“Eén van de instrumenten die wordt ingezet is road-pricing. Een road-pricingsysteem zal op zo 
kort mogelijke termijn operationeel worden gemaakt. Naar verwachting zal een dergelijk 

                                                 
150 Ibid.: 160a: 5. 
151 Ibid.: 160b: 9. 
152 Ibid.: 160a: 5. 
153 Ibid.: 160b: 10. 
154 EK verg.jr. 1987-1988, 27e verg. 10 mei 1988: 27-1093. 
155 TK verg.jr. 1987-1988, 20397, nr. 1-2. 
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systeem binnen vier jaar beschikbaar zijn.156 Door een brede en intensieve inzet van dit 
systeem kan (de groei van) het verkeer worden beperkt. Roadpricing maakt variabilisatie van 
autokosten mogelijk zonder dat daaraan de bekende nadelige grenseffecten kleven.”157  

 
De doelstellingen omtrent de verbetering van de milieukwaliteit in relatie tot de te verwachten 
effecten van voertuigtechnische verbeteringen zijn bepalend voor “de na te streven omvang 
van de automobiliteit”. Dit betekent: “Substantiële groeibeperkingen vergen, gezien de 
huidige rol van de auto, ingrijpende maatregelen.”158  
   Het blijkt dat slechts een pakket van maatregelen die elkaars effect versterken, de groei van 
de automobiliteit significant kan beïnvloeden. In de samenvatting van de notitie is dat aldus 
verwoord:  
 

“Analyse van vrijwel alle denkbare maatregelen heeft opgeleverd dat een dergelijk pakket 
maatregelen het meest effectief is als het de volgende elementen bevat: 
- verhoging van de variabele autokosten, al dan niet gecombineerd met verlaging van de vaste 
kosten 
- beperking van de parkeermogelijkheden in het woon-werkverkeer 
- verhoging van de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer 
- optimale benutting van de mogelijkheden die de ruimtelijke ordening biedt 
- maatregelen ten aanzien van het stelsel van aftrekposten en vergoedingen voor woon-
werkverkeer en het zakelijk gebruik van de auto (...).” 159 

 
Dit pakket maatregelen kan het autogebruik met ca. 25% terugdringen ten opzichte van de 
prognoses, zo is de verwachting. Het is opvallend, dat in deze lijst roadpricing niet wordt 
genoemd, wel in de toelichting die er op volgt. Omdat rond de variabilisatie via de 
benzineprijs nog steeds de “grenseffecten” een probleem zijn, is roadpricing een “effectiever” 
instrument. De notitie geeft verder een uitgebreide beschrijving van de (eerder genoemde) 
mogelijke “prijsmechanische” maatregelen om het autoverkeer te beperken. Een meer 
sturende rol van de overheid wordt daarbij als “onontkoombaar” aangemerkt.160  
  Parkeerheffing en elektronische tolheffing ofwel roadpricing  worden genoemd als heffingen 
die de variabele kosten zeer direct (‘out of pocket’) beïnvloeden en ook recht doen aan het 
principe van “de gebruiker betaalt”. Roadpricing wordt gezien als een veelbelovend 
instrument om het autogebruik te reguleren. Daarbij biedt een combinatie met het verlagen 
van de vaste kosten van de auto de mogelijkheid om roadpricing in te voeren zonder de totale 
lasten voor het verkeer te verhogen.161  
   In een afweging van de mate van effectiviteit van verschillende soorten maatregelen ter 
beïnvloeding van het autoverkeer worden de prijsmechanische maatregelen als het meest 
effectief beoordeeld. “Daarbij moet wel worden bedacht, dat een substantiële verhoging van 
de variabele kosten nodig is om een meer dan marginaal effect op het autogebruik te krijgen”, 
aldus de notitie.  
   Wat opvalt is het oordeel over variabilisatie via de benzineprijs:  
 

“Ondanks de huidige belemmeringen blijft variabilisatie bij verandering van de 
prijsverschillen van autobrandstof met de buurlanden of samen met de buurlanden een 
aantrekkelijke optie om het autoverkeer te beperken. Bovendien is voor variabilisatie onder 
die omstandigheden een breed maatschappelijk draagvlak aanwezig. In het kader van de EG-

                                                 
156 Een wel zeer ambitieuze en – in retrospectief – naïeve uitspraak.  
157 Ibid.: 1. 
158 Ibid.: 11. 
159 Ibid.: 11. 
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harmonisatie van de accijnzen op motorbrandstoffen zal variabilisatie in internationaal 
verband worden nagestreefd.” 162 

 
Het kabinet legt zich dus vast op een internationale variabilisatie. Maar ook roadpricing 
wordt positief beoordeeld. Een afname van het autogebruik van 10-20% ligt naar verwachting 
in het verschiet en het is daarmee “een veelbelovend instrument om het autogebruik te 
reguleren”.163  
   Aan het slot van de notitie komt de voorlichting aan de burgers aan de orde. “De basis voor 
bewustwording van de milieu-effecten van de auto en van de noodzaak van maatregelen zal 
gelegd worden door de campagnes gericht op het stimuleren van de verkoop van katalysator- 
auto’s en het terugdringen van de automobiliteit”, zo luidt het voornemen.164 
 
Box 2.3b  Actie om een trendbreuk te realiseren in de toename van het autogebruik  
In januari 1988 publiceert het Verkeerskundig Studiecentrum een rapport van een onderzoek naar de 
acceptatie van maatregelen ter beperking van het autogebruik, in opdracht van de Vereniging 
Milieudefensie en de Initiatiefgroep Wijs op Weg.165 De milieuorganisaties zijn bezorgd over de 
vervuiling en aantasting van het milieu en stellen, dat een radicale ommezwaai in de huidige trend van 
toename van autobezit en autogebruik noodzakelijk is.  
   Eén van de conclusies van het rapport is, dat de milieuproblematiek bij Nederlandse automobilisten 
niet vooraan in de aandacht staat, de fileproblematiek wel. De onderzoekers stellen, dat de 
automobilist “de gezamenlijke oorzaak van beide problemen (de files en de milieuproblemen) 
namelijk het hoge autogebruik, nog niet onderkent”. Een andere conclusie luidt, dat het heffen van 
bijdragen bij de automobilist om het autogebruik terug te dringen “zeer impopulair” is.  
   Wat betreft het nemen van maatregelen is de algemene conclusie, dat “door een verbetering van het 
openbaar vervoer en het in werking stellen van economisch getinte maatregelen ter beperking van het 
autogebruik een verandering in de vervoermiddelkeuze is te bewerkstelligen”. Maar het zal daarbij 
niet om een trendbreuk gaan.  
   Opvallend is dat de onderzoekers een voorbehoud maken ten aanzien van de uitspraken van de 
respondenten in het onderzoek. Want de veranderingen in de vervoermiddelkeuze zijn “gerapporteerde 
veranderingen”. De werkelijkheid zal wellicht anders zijn.166 
 
Box 2.3c  “De trein is socialistisch, de auto liberaal” 
Onder deze kop houdt de socioloog J.A.A.van Doorn in NRC Handelsblad van 3 maart 1988 een 
betoog over het actuele beleid van de overheid, waarin de zorg voor het milieu centraal staat en het 
openbaar vervoer en de auto tegenover elkaar. Van Doorn schrijft:  
“De overheid is partij, en tracht met tal van maatregelen de automobilist in de trein te krijgen. Maar 
veel helpen doet het niet. (...) Waarom? (...) De auto geeft vrijheid, symboliseert vrijheid. Vertrekken 
op een tijdstip dat men zelf verkiest (niet ineens roepen: ‘Ik moet aan “mijn trein” denken’), een eigen 
route kiezen, een eigen snelheid ontwikkelen en de reis onderbreken op momenten en lokaties die men 
prefereert, dit alles is de treinreiziger niet gegeven. De trein oefent dwang uit, symboliseert dwang. 
Anderen bepalen wanneer ik zal vertrekken en wanneer ik zal aankomen (...) . De spoorwegen brengen 
in praktijk waar de socialisten altijd, meestal tevergeefs, van hebben gedroomd: collectivisering onder 
toezicht van het gezag, in een gestandaardiseerd systeem. Een geclassificeerde massa, gesubsidieerd 
maar dan wel monddood gemaakt; passief en gepacificeerd. Daarentegen is de auto bij uitstek liberaal: 
particulier initiatief op zijn best.”167 

                                                 
162 Ibid.: 45. 
163 Ibid.: 45. 
164 Ibid.: 55. 
165 Drs. M.E.K. Onnen, en dr. C.W.F. Knippenberg, “Schoon op weg. Acceptatie van maatregelen ter beperking 
van het autogebruik”, 1988. 
166 Ibid.: 7-10. 
167 Het artikel is ook opgenomen in de bundel “De draagbare Van Doorn”, samengesteld door Gerry van der List 
(1996). 
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De parlementaire behandeling. De notitie Verkeer en Milieu wordt behandeld in een 
gezamenlijke vergadering van de Vaste Commissies voor Verkeer en Waterstaat, voor 
Milieubeheer en voor Justitie op 9 maart 1988. 
   In de schriftelijke voorbereiding is een aantal vragen gesteld over de stand van zaken met de 
variabilisatie, met name het internationale overleg.168 Het antwoord van de minister is 
teleurstellend:  
 

“Op een brief van de Nederlandse regering inzake variabilisatie van autokosten in EG-verband 
is (nog) geen antwoord ontvangen Verder zijn de regeringen van de BRD en België gepolst 
over variabilisatie (accijnsverhoging benzine en verlaging motorrijtuigenbelasting). Hierop is 
toen geen positief antwoord ontvangen.” 169  

 
PvdA-woordvoerder Castricum zegt geheel achter het voornemen van de regering te staan om 
de automobiliteit terug te dringen, maar hij wil weten hoe het kabinet dat wil gaan 
verwezenlijken. De PvdA wil helderheid over de uitvoering. Het antwoord van minister 
Nijpels is veelzeggend . Hij stelt, dat de regeringsfracties:  
 

“op voorhand niet de analyse onderschrijven, dat de toename van het verkeer zo ernstig is dat 
hierdoor de verwezenlijking van de reductiedoelstellingen in gevaar komt. Daarom hebben wij 
voor deze notitie gekozen. Er worden maatregelen voorgesteld, maar er worden ook suggesties 
gedaan over de richting waarin gedacht kan worden.” 170  
 

CDA-woordvoerder Oomen-Ruijten wil van de regering weten op welke termijn het 
terugdringen van het autoverkeer in werking zal treden, waarop minister Nijpels (opnieuw) 
constateert dat de meerderheid van de Tweede Kamer “bepaalde elementen uit de notitie 
Verkeer en Milieu niet als reëel heeft aanvaard”.171 In het daarop volgende debat stelt 
Oomen-Ruijten dat het kabinet de mogelijkheid van variabilisatie zelf afschiet door het accent 
te leggen op de grenseffecten. VVD-woordvoerder Jorritsma-Lebbink bestrijdt de opmerking 
van minister Nijpels dat de Kamer in meerderheid een aantal voorgestelde maatregelen van de 
notitie zou hebben afgeschoten.172  
   Voor Wolffensperger (D66) is de notitie Verkeer en Milieu “huiveringwekkend proza”. Hij 
bepleit het terugdringen van mobiliteit maar constateert dat er vele miljoenen voor nieuwe 
wegen worden uitgetrokken en het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer niet 
voldoende van de grond komt. Hij zegt moedeloos te worden van “het voortdurend als een 
konijn uit de hoed zien komen van het begrip ‘road pricing’ als een geneesmiddel voor alle 
kwalen. Wij moeten dit geneesmiddel alleen nog even uitvinden”.173  
   Jorritsma-Lebbink dringt erop aan, de variabilisatie in Europees verband aan de orde te 
blijven stellen en zegt:  
 

“Uit de notitie krijg ik zo’n beetje de indruk dat men er van uitgaat dat dit instrument helemaal 
vergeten kan worden, terwijl mijn fractie het nog steeds het meest aantrekkelijk vindt, zij het 
dat op dit moment in nationaal verband niet kan, gezien de geweldige weglekeffecten aan de 
grenzen.”  

 

                                                 
168 TK verg.jr. 1987-1988, 20397, nrs. 3 en 4 (o.a. vragen 55 en 67). 
169 Ibid.: nr.4:10. 
170 Vaste Commissies voor Verkeer en Waterstaat, voor Milieubeheer en voor Justitie,  UCV 42, 9 maart 1988: 
42-7. 
171 Ibid.: 42-14. 
172 Ibid.: 42-15. 
173 Ibid.: 42-17. 
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Zij voegt daar aan toe: 
 

“Road pricing lijkt in deze notitie nu plotseling het ei van Columbus te zijn waar alles op gezet 
wordt, terwijl mijn fractie vindt dat dit nog steeds een instrument is wat je, als andere 
instrumenten onmogelijk blijken te zijn, wellicht zou kunnen inzetten.” 174  

 
De VVD-woordvoerder verwijst daarbij naar haar inbreng in het debat over het 
Bereikbaarheidsplan Randstad; zij zegt dat de in de notitie opgenomen uitspraak, dat zal 
worden overgegaan tot een systeem van roadpricing,  “te resoluut” is gesteld. Deze uitspraak 
had volgens haar minstens vergezeld moeten gaan van de opmerking: “indien variabilisatie in 
internationaal verband niet lukt”.175 De VVD kiest dus in eerste instantie voor variabilisatie; 
als dat niet kan dán komt roadpricing pas in het vizier.  
   GPV-woordvoerder Schutte brengt naar voren, dat naarmate de afhankelijkheid van de 
automobiliteit groeit, het steeds moeilijker wordt de weg terug in te slaan: “Hoe eerder 
daarom met een groeibeperkend beleid wordt begonnen, hoe beter het is.”176 
 
De minister begint haar repliek op de inbreng van de commissieleden met een uitleg van het 
mobiliteitsscenario voor de Randstad.  Er blijkt sprake van een zekere gespannen sfeer; over 
en weer gaan verwijten over tafel dat stukken niet gelezen zijn.177 Smit-Kroes geeft aan dat 
het kabinet met het mobiliteitsscenario voor de Randstad een nieuwe koers op tafel heeft 
gelegd. Want de Randstad en omgeving slibben dicht als de koers niet wordt gewijzigd. Zij 
stelt dat in de onstuimige groei van het autobezit en in de consequenties van het autogebruik 
een groot gevaar schuilt. Het milieu, de leefbaarheid en de economie vragen om een pakket 
samenhangende maatregelen. Het terugdringen van de omvang van het woon-werkverkeer 
met de auto staat daarin centraal. Een deel van de maatregelen kan snel worden ingevoerd, 
een ander deel vergt een langere termijn. Zij vindt het “een farce” dat enkele kamerleden het 
mobiliteitsscenario aanduiden als “het plan van de vier tunnels”.178 
   Schutte vindt dat er pas echt sprake is van samenhang als in 1995 een systeem van 
roadpricing of een alternatief daarvoor kan worden ingevoerd. Die interruptie mondt uit in een 
debat over roadpricing.  
   De minister geeft aan dat het kabinet met het voorstel van het rekeningrijden is gekomen 
omdat de Kamer in meerderheid vindt dat de variabilisatie via de benzineaccijns geen 
verstandige maatregel is, zolang dat niet in Europees verband gebeurt. Echter, voor het 
uitwerken van rekeningrijden is tijd nodig. Maar afremmen van het autogebruik is ook nodig. 
Smit-Kroes formuleert het als een noodzakelijke “forse afremming van het autogebruik in de 
toekomst”.179 Zij stelt daarbij, dat het aantal instrumenten dat ter beschikking staat “tot het 
moment dat road pricing grootschalig  kan worden ingevoerd redelijk beperkt is”. Daarom zal 
een deel van de oplossing moeten komen van het terrein van financiën en van de ruimtelijke 
ordening.  
   In haar betoog schetst de minister ook onzekerheden, met op de eerste plaats de politieke en 
maatschappelijke acceptatie van beperking van het autogebruik. Zij formuleert het aldus: “Ik 
noem dat punt heel nadrukkelijk omdat ik de afgelopen anderhalf jaar heb moeten vaststellen, 
dat ieder voorstel dat voorziet in beperking van het autogebruik zowel veel maatschappelijke 
weerstanden ontmoet als weerstand in het politieke bedrijf.”180  
                                                 
174 Ibid.: 42-20. 
175 Ibid. 
176 Ibid.: 42-23. 
177 Ibid.: 42-29. 
178 Ibid. 
179 Ibid.: 42-39. 
180 Ibid.: 42-40. 
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   Nijpels geeft aan, dat zijn voorkeur als milieuminister uitgaat naar roadpricing, dat volgens 
hem een veel effectiever instrument is dan variabilisatie omdat met roadpricing de effecten 
voor het milieu veel beter te beïnvloeden zijn.181 Daarmee gaat hij dus in tegen het standpunt 
van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. 
 
In tweede termijn komt Wolffensperger tot de conclusie: “De road pricing, die wij nota bene 
nog moeten uitvinden, wordt langzamerhand cruciaal in alle plannen.”182   
   Jorritsma-Lebbink scherpt in tweede termijn het standpunt van de VVD-reactie aan, als zij 
stelt:  

“Ik heb mij ten aanzien van de variabilisatie aangesloten bij het regeringsstandpunt, zij het dat 
ik heb gezegd dat dit niet inhoudt dat een en ander niet in een internationaal overleg aan de 
orde moet worden gesteld. Ik vraag mij af of het wel zo verstandig is om te roepen dat road 
pricing te allen tijde beter is dan variabilisatie. Want dan zou ik eerst nog wel eens kosten en 
baten tegenover elkaar willen zien.” 183  

 
Waarop de reactie van Nijpels is: “Politiek gezien is natuurlijk de interessante vraag, wat u 
doet als die variabilisatie internationaal niet kan worden gerealiseerd. Of u dan voor road 
pricing kiest.” Jorritsma-Lebbink wil eerst meer informatie over de technische mogelijkheden 
en de kosten en baten van roadpricing voordat zij een duidelijke uitspraak wil doen en sluit af 
met: “Ik blijf zeggen dat het een interessant instrument lijkt, dat wij wellicht straks niet 
kunnen missen. Dit is het enige dat ik er op dit moment over wil zeggen.”184  
   PPR-woordvoerder Lankhorst geeft zijn “volledige steun” aan minister Nijpels als hij tot 
een politieke en maatschappelijke acceptatie van de beperking van het autogebruik wil komen 
en Schutte vindt het niet overdreven te spreken van een “nationaal rampenplan, waarbij 
niemand en geen enkel instrument kan worden gemist”.185  
   In haar slotbetoog benadrukt minister Smit-Kroes het belang van het prijsmechanisme als 
één van de maatregelen ten behoeve van  het milieu, de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. 
Met het prijsmechanisme kan de modal split worden beïnvloed.  
 
�  De Vierde nota ruimtelijke ordening (“Op weg naar 2015”): opweg naar nieuw beleid 
Op 17 maart 1988 wordt de Vierde nota over de ruimtelijke ordening (deel a: 
beleidsvoornemen) door de minister-president en de minister van VROM aangeboden aan de 
Tweede Kamer.186 De nota staat in het teken van de komst van de 21e eeuw. Met deze nota 
wil de regering aangeven “op welke wijze zij in haar ruimtelijk beleid de 21e eeuw tegemoet 
wil treden”.187  
   De nota is georiënteerd op economische groei en is daarbij selectief. “De nota richt zich 
alleen op maatschappelijke veranderingen waarvan de ruimtelijke gevolgen zo ingrijpend zijn 
dat beleidsaanpassingen nodig zijn”, zo stelt het kabinet.188 Eén van die maatschappelijke 
veranderingen is het ontstaan van “de mobiele maatschappij”. De nota geeft aan, dat men 
voor het recreëren en winkelen steeds minder gericht is op de directe woonomgeving en dat 
voor het werk de woonplek steeds minder bepalend is: “steeds meer Nederlanders zullen zich 
willen of moeten verplaatsen”.  

                                                 
181 Ibid.: 42-44. 
182 Ibid.: 42-48. 
183 Ibid. 
184 Ibid.: 42-49. 
185 Ibid. 
186 TK verg.jr.1987-1988, 20490, nrs.1-2. 
187 Ibid.: 5. 
188 Ibid.: 6. 
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   Het aantal potentiële autobezitters zal van 6,5 mln. in 1985 kunnen groeien tot ca. 9,5 mln. 
in het jaar 2010. In prognoses van het te verwachten autobezit in het jaar 2010 komt men uit 
op aantallen van 7 tot 8 miljoen. Bij ongewijzigd beleid zal het aantal autokilometers in 2010 
ca. 70% hoger kunnen liggen dan in 1986.189 Deze cijfers leiden tot de duidelijke  
stellingname van het kabinet, dat de overheid “niet [zal] kunnen berusten in een gedeeltelijke 
verstopping van de weg en onbereikbaarheid van de steden”, waarbij verwezen wordt naar het 
eerder gepresenteerde Bereikbaarheidsplan Randstad. Het kabinet verwacht dat die aanpak 
zeker effecten zal hebben op het autogebruik.190  
   Het voorgenomen beleid wordt “geleiding van de mobiliteitsontwikkeling” genoemd en dat 
betekent het volgende: “Het woon-werkverkeer per auto en andere niet-zakelijke 
automobiliteit zal moeten worden beperkt door afstemming, in relatie met de infrastructuur, 
van wonen, werken en voorzieningen in stadsgewestelijk verband door beïnvloeding van de 
verkeersstromen en door aanbieden van een hoogwaardig en aantrekkelijk openbaar 
vervoer.” Dat vraagt om grote beleidsinspanningen, aldus de nota.191  
 
Het “belangrijkste werktuig” voor de beïnvloeding van het verkeer is “prijsbeïnvloeding”. De 
veronderstelling daarbij is, dat het woon-werkverkeer gevoelig is voor de hoogte van de 
reiskosten, mits een kwalitatief aantrekkelijk openbaar vervoer voorhanden is. Omdat de 
verkeersproblemen niet overal en op elk tijdstip even groot zijn, kiest het kabinet voor een 
beperking die verschilt naar tijd en plaats. “Het heffen van extra tol in de piekuren zal er mede 
toe kunnen bijdragen de flexibiliteit in werktijden te stimuleren. De ontwikkeling van nieuwe 
technieken verruimen de mogelijkheden hiertoe”, zo is de gedachte.  
   Verder zegt het kabinet te streven naar “beïnvloeding van het autoverkeer naar tijd en 
plaats door middel van elektronische instrumenten”, want: “Een brede inzet van het 
instrument ‘road-pricing’ (‘rekening-rijden’) zou de automobiliteit met 10 tot 20% kunnen 
verminderen.”192  
   In de samenvatting van het pakket beleidsmaatregelen wordt niet gesproken van 
rekeningrijden, maar van “elektronische tol”. Het kabinet kondigt aan, dat in het in 1988 te 
presenteren nieuwe Structuurschema Verkeer en Vervoer het beleid verder zal worden 
uitgewerkt.  
   Als aan het eind van het jaar, op 16 december 1988, de regeringsbeslissing (deel d van de 
Vierde nota)  aan de Tweede Kamer wordt aangeboden zijn de beleidsvoornemens rond de 
invoering van het prijsmechanisme onveranderd overgenomen.193 
 
Box 2.3d  Inzake de ruimtelijke ordening 
 
� De Voorlopige raad voor verkeer en waterstaat 
Op 15 september 1988 presenteert dit (nieuwe) adviesorgaan van de regering een advies over de 
Vierde nota inzake de ruimtelijke ordening. Daarin spreekt deze raad zich uit over het 
prijsmechanisme. Hij bepleit “een beleidsmatig onderscheid tussen het – in nationaal-economische zin 
– productieve en het consumptieve gebruik van de infrastructuur, met een prioriteit voor het 
productieve gebruik”. En voegt daaraan toe: “Daar beperking van de vrijheid in de keuze van 
verplaatsingswijze in de consumptieve sfeer op grote maatschappelijke weerstand zal stuiten, zal een 
toedeling van beschikbare capaciteit in eerste instantie door toepassing van het prijsmechanisme tot 

                                                 
189 Ibid.: 30, 31. 
190 Ibid.: 32. 
191 Ibid.: 55. 
192 Ibid.: 57-60. 
193 TK verg.jr. 1988-1989, 20490, nrs.9-10: 14, 15. 
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stand moeten komen”.194 
�  De bijdrage van de ruimtelijke ordening aan het oplossen van verkeersproblemen 
In een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne uit 1993 wordt een 
evaluatie gegeven van de effecten van de eerste vier nota’s inzake de ruimtelijke ordening op het 
verkeer en vervoer. De conclusie is, dat de eerste drie nota’s weinig hebben bijgedragen aan het 
oplossen van verkeersproblemen. De vierde nota brengt daar verandering in door het locatiebeleid; dit 
beleid beoogt “het juiste bedrijf op de juiste plaats te krijgen”. Als belangrijke voorwaarde om dit 
beleid te laten slagen noemt het rapport dat ook een aantal onderdelen van het vigerende verkeer- en 
vervoerbeleid dient te worden uitgevoerd, vooral het prijsbeleid voor het gebruik van de auto en het 
openbaar vervoer.195 
 
�  Een advies van de Raro over  het tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer 
Op 2 mei 1988 brengt de Raro – opnieuw – een ongevraagd advies uit aan de ministers van 
VROM en van Verkeer en Waterstaat. Het gaat om beschouwingen naar aanleiding van het 
Bereikbaarheidsplan Randstad en de notitie Verkeer en Milieu.  
   Het advies betreft het nog uit te brengen nieuwe SVV. Het milieu, de stedelijke 
ontwikkeling en economische bereikbaarheid noodzaken “op een verantwoorde wijze, tot een 
aanzienlijke beperking van het autogebruik in vooral het woon-werkverkeer”, aldus de 
raad.196 De reden om met een ongevraagd advies te komen wordt geïllustreerd met recente 
cijfers: in 1987 is de verkeersintensiteit op de hoofdwegen met 8% toegenomen, de prognose 
voor de gemiddelde groei is minstens 3% per jaar, terwijl in het SVV rekening is gehouden 
met 1%. Opnieuw bepleit de raad een aanzienlijke beperking van het autogebruik, vooral in 
het woon-werkverkeer. 
   De raad komt met een evaluatie – voorzien van uitvoerig commentaar – van de maatregelen 
van de notitie Verkeer en Milieu en het Bereikbaarheidsplan Randstad. Hij twijfelt aan de 
veronderstelde haalbaarheid van 25 % “autogebruiksreductie”. Zijn belangrijke argument is, 
dat de invoering van de maatregel die verreweg het grootste aandeel in de 
autogebruiksreductie moet leveren, elektronische tolheffing, pas in 1996 is voorzien in het 
Bereikbaarheidsplan.197  
   Daarbij acht de raad het feit, dat die tolheffing dient om infrastructuur te financieren,  
strijdig met het streven naar beperking van het autogebruik.198 Ook in dit advies gaat de raad 
uitvoerig in op het prijsmechanisme, dat “inmiddels algemeen onderschreven [wordt] als zeer 
effectief wanneer het gaat om bijsturing van het verplaatsingsgedrag”. De raad heeft oog voor 
ongewenste effecten, zoals te verwachten “gewenning” aan hogere autokosten en 
“sluipverkeer”, “hoge perceptiekosten”, “forse regellast” en “verplaatsing van economische 
activiteiten” die een gevolg (kunnen) zijn van roadpricing.  
   De voordelen van roadpricing maken verder onderzoek nog steeds de moeite waard, maar 
het is dus hoe dan ook niet op korte termijn beschikbaar. Voor de korte termijn denkt de raad 
aan de volgende mogelijkheden voor toepassing van het prijsmechanisme: verhoging van de 
brandstofaccijns in combinatie met verlaging van de motorrijtuigenbelasting; invoering van 
een spitsvignet op het hoofdwegennet; carpricing als “voertuiggebonden in plaats van 
infrastructuurgebonden registratie van het autogebruik”.199 

                                                 
194 Voorlopige raad voor verkeer en waterstaat, “Advies inzake de Vierde nota over de ruimtelijke ordening”, 15 
september 1988. Voormalig minister-president Biesheuvel is voorzitter van deze raad. 
195 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, G.P. van Wee, “Locatiebeleid en ruimtelijke 
ordening: de effecten op verkeer en vervoer”, maart 1993. 
196 Raad van advies voor de ruimtelijke ordening, “Advies ten behoeve van het Tweede Structuurschema Verkeer 
en Vervoer”, 1988: 4. 
197 Ibid.: 10. 
198 Ibid.: 12. 
199 Ibid.: 20. Het idee van carpricing is in feite de voorloper van de ‘autogebonden’ kilometerheffing. 
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2.4  Ombuigen van de groei van de automobiliteit: het vergaderjaar 1988-1989 
 
�  De begroting 1989: een diepgaand debat over rekeningrijden 
 
De Memorie van Toelichting. De MvT biedt veel informatie over de persoonlijke kijk van 
minister Smit-Kroes op de aanpak van mobiliteitsvraagstukken:  
 

“Een jaar of wat geleden lukte het de afbrokkelende investeringen in wegen enig nieuw leven 
in te blazen. Het was een begin maar het was niet genoeg. Nu, enkele jaren later, boren we 
nieuwe bronnen aan om echt iets aan de achterstand te kunnen doen. Eerder signaleerde ik 
reeds dat het even duurt voor een nieuwe, ongebruikelijke formule operationeel is. (...) Maar 
gelukkig zijn we vandaag zover dat we echt van start kunnen gaan. En dat we zaken kunnen 
doen met de Postbank, een loot van eigen stam, die met de aantrekkelijkste offerte uit de bus 
kwam. De middelen die vrijkomen stellen ons in staat om andere urgente projecten versneld 
uit te voeren. Dat geldt voor de ontbrekende schakels in ons wegennet. Daarnaast komen, 
vooralsnog in bescheiden mate, middelen beschikbaar om het openbaar vervoer toe te rusten 
voor een groter aandeel in het woon-werkverkeer. De groeiende eensgezindheid over de 
aanpak van het verkeersvraagstuk stemt tot tevredenheid. Het uit 1986 daterende rapport 
‘Afrekenen met files’ heeft velen doen beseffen dat een mixture van maatregelen nodig is om 
de knopen te ontwarren. (...) Voor belanghebbenden in binnen- en buitenland is straks helder 
en duidelijk wat wij in het hart van Holland ondernemen om onze logistieke rol in Europa 
veilig te stellen.” 200  

 
Deze tekst illustreert de ontwikkeling van het verkeer- en vervoerbeleid in de richting van een 
cruciale factor voor het economisch beleid en voor de economische positie van Nederland in 
de wereld. Een ontwikkeling die nog vele jaren zal vergen:  
 

“Met het Bereikbaarheidsplan voor de Randstad, dat loopt tot 1996, is het mobiliteitsverhaal 
nog lang niet uit. Nederland is groter dan de Randstad en verder gaat het ons ook om het 
beleid voor de lange termijn. Vandaar dat er in het verlengde van de Vierde nota voor de 
ruimtelijke ordening een verder reikend nationaal verkeers- en vervoersbeleid is ontwikkeld. 
Een beleid dat recht doet aan de groeiende vraag naar mobiliteit van mensen en producten, 
maar tevens de druk op het milieu en het leefklimaat belangrijk doet verminderen.” 201  

 
Wat betreft de ontwikkeling van de automobiliteit is het aantal voertuigkilometers op de 
Nederlandse wegen in 1987 met 5% gegroeid ( op de autosnelwegen zelfs met 7%) .202 Over 
ontwikkelingen in het beleid meldt de minister, dat verkeer en vervoer in de afgelopen jaren 
politiek in het centrum van de belangstelling staan:  
 

“In brede kring is het besef doorgedrongen dat de groei van het autoverkeer zoveel problemen 
oproept dat ingrijpen noodzakelijk is. Het akkoord over het Bereikbaarheidsplan Randstad, 
waarbij samen met provincies en gemeenten voor een integrale aanpak is gekozen, stemt tot 
voldoening. Het laat zien, dat alle betrokken partijen in alleen maar wegenaanleg geen 
duurzame oplossing zien voor de problemen.” 203  
 

Het belang van “een goede bereikbaarheid voor de economische ontwikkeling” heeft een 
belangrijke plaats in het beleid, evenals “de concurrentiekracht van onze zee- en 
luchthavens”. Het nieuwe Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV) “zal de lijnen van het 

                                                 
200 TK verg. jr. 1988-1989, 20800 XII, nr.2: 2. 
201 Ibid. 
202 Ibid.: 17. 
203 Ibid.: 18. 
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Bereikbaarheidsplan in een breder kader doortrekken naar een verdere toekomst”, zo laat de 
MvT weten.204 Het “Leitmotiv” voor het nieuwe SVV wordt gevormd door het 
“spanningsveld individuele vrijheid-bereikbaarheid-omgevingskwaliteit”.205  
   Wat betreft het Bereikbaarheidsplan meldt de minister dat dit zich richt op het “verbeteren 
van de bereikbaarheid van de Randstad voor het goederenvervoer en zakelijk 
personenverkeer. Het beperken van het woon-werkverkeer per auto in de spits is daarbij 
onvermijdelijk”.206  
  Het gaat bij die ‘verkeersbeperking’ om een aantal aspecten, waaronder het “aanpassen van 
fiscale regelingen die het gebruik van de auto in de hand werken” en  “meer het gebruik dan 
het bezit van de auto belasten door variabilisatie van autokosten: in dat kader komt  het 
rekeningrijden aan de orde”.207  
 
De minister deelt mee, dat voor het ontwikkelen van een systeem van rekeningrijden binnen 
het departement van Verkeer en Waterstaat een projectorganisatie is gevormd. Bij de 
ontwikkeling van rekeningrijden is een aantal zaken aan de orde, waaronder: 
 

“de maatschappelijke acceptatie van een dergelijk systeem met aspecten als privacy en 
fraudegevoeligheid, het beheer en de handhaving, internationale consequenties, technische 
systeemkeuze, opzet van een telpuntennetwerk, tarieven, kosten etcetera. Het systeem is 
gericht op een regulering van het autoverkeer, met een accent op het woon-werkverkeer en op 
de financiering van tunnels.”208 

 
Het debat in de Tweede Kamer. De schriftelijke voorbereiding van de begrotings-
behandeling levert kritische vragen op over het beleid van de minister. Zo wordt de vraag 
gesteld of “de zware nadruk op de uitbreiding van het hoofdwegennet niet in strijd is met het 
treffen van maatregelen om het autogebruik, althans het woon-werkverkeer in de spits, terug 
te dringen”.209 Het antwoord van de minister is, dat “mobiliteit-faciliterende” maatregelen 
(meer wegen) en “mobiliteit-regulerende” maatregelen (vermindering van woon-werkverkeer 
per auto) elkaar aanvullen.  
   Tijdens de begrotingsbehandeling in de TK op 8 november 1988 blijkt hoezeer de 
variabilisatie en het rekeningrijden zijn geworden tot speerpunt van politiek debat tussen 
regeringspartijen en oppositie. PvdA-woordvoerder Castricum betoogt:  
 

“Wat de langere termijn betreft: binnen de CDA-fractie – het is bekend – bestaat na de 
afwijzing van variabilisatie, grote twijfel over het systeem van rekeningrijden. Het wordt hoog 
tijd dat de heer Hennekam, woordvoerder op dat punt deze avond, daarover nu eens 
duidelijkheid verschaft. De VVD-fractie krijgt collectief buikpijn wanneer een groot landelijk 
ochtendblad zich opwindt over een verhoging van de autobelasting met maar liefst acht cent 
per dag.” 210 
 

Feenstra, de tweede PvdA-woordvoerder, betuigt instemming met de huidige voorstellen van 
de minister voor het aanpakken van fiscale regelingen, die het gebruik van de auto in de hand 
werken. Hij vindt dat het gebruik in plaats van het bezit van de auto meer moet worden belast, 
door middel van variabilisering.211  
                                                 
204 Ibid.: 18. 
205 Ibid. 
206 Ibid.: 19. 
207 Ibid.: 20. 
208 Ibid. : 20, 21. 
209 TK verg. jr. 1988-1989, 20800 XII, nr.13: 23 (Lijst van vragen en antwoorden). 
210 TK verg. jr. 1988-1989, 20e verg. 8 november 1988: 20-1040. 
211 Ibid.: 20-1041. 
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   Hennekam ontvouwt in zijn betoog de CDA-visie op mobiliteit:  
 

“Mobiliteit mogen en moeten wij zien als een basisactiviteit en een primaire levensbehoefte 
van de moderne mens. (...) De mobiliteitsconsumptie is echter groot. Ik beoordeel dat 
overigens niet negatief. Het duidt vooral op een oplevende economie, maar het stelt ons wel 
voor problemen. Naast bezwaren over veiligheid en milieu raken ook wegen verstopt. Enige 
sturing, zeker in de Randstad, kan dan ook niet achterwege blijven. Infrastructuur is een 
middel tot en helpt bij ontplooiing van mens en bedrijf. De huidige congestie maakt dit middel 
versleten en vastgeroest. Nieuwe infrastructuur is noodzakelijk, maar niet voldoende. De rol 
van het openbaar vervoer kan groter worden (...) vooral in het woon-werkverkeer, waar dit 
voor forenzen een alternatief is.” 212  

 
Voor D66 staat (ook dit jaar) de mobiliteitsontwikkeling in Nederland centraal. 
Wolffensperger stelt voorop “dat de absolute noodzaak om die mobiliteitsontwikkeling te 
beïnvloeden van maand tot maand duidelijker wordt”. In een kritische analyse van het 
kabinetsbeleid spreekt hij over het doel om de automobiliteit af te remmen:  
 

“Daarvan is nog minder terechtgekomen dan wij al vreesden. Variabilisatie van de autokosten 
was al vervangen door een verwijzing naar het schimmige toekomstbeeld van het 
rekeningrijden. Recente informatie daarover doet mijn fractie vrezen dat de ontwikkeling van 
die electronica steeds minder gaat in de richting van mobiliteitsbeïnvloeding en steeds meer in 
de richting van gewoon een geavanceerde tol voor grote infrastructuurprojecten.” 213  

 
Voor D66 dreigt het beleid te falen en de fractie is ervan overtuigd dat “een drastische 
ombuiging van het beleid op korte termijn noodzakelijk is”. Wolffensperger verwoordt dat als 
volgt:  

“Steeds klemmender wordt de twijfel of wij sturing van mobiliteit en verandering van de 
modal split uitsluitend aan het prijsmechanisme kunnen overlaten, ook al omdat de 
instrumenten voor een prijsbeleid er nog niet zijn. Mijn fractie vraagt zich af of wij niet 
moeten overstappen op systemen met een dwingender beperking van de keuzevrijheid, bij 
voorbeeld systemen waarin door regelgeving en fysieke onderscheiding het verschil tussen 
noodzakelijk en niet-noodzakelijk autoverkeer wordt opgelegd.” 214  

 
Tijdens het betoog van Jorritsma-Lebbink komt er via een interruptie van Castricum 
helderheid over de positie van de VVD ten aanzien van variabilisatie. Castricum houdt 
Jorritsma-Lebbink voor:  
 

“Een paar jaar geleden hadden wij het wel willen doen. Toen lagen er ook ambtelijke stukken 
van Verkeer en Waterstaat en van VROM waarin men adviseerde om ermee te beginnen. 
Financiën en Economische Zaken hebben dat toen tegengehouden.” 

 
Het antwoord daarop van Jorritsma-Lebbink is: 
 

“Ik denk dat als er een kamermeerderheid voor gevonden was, dan had het ook ingevoerd 
kunnen worden. Ik sta er nog steeds volstrekt achter dat wij dit tegengehouden hebben om de 
doodeenvoudige reden, dat er op dit moment nog steeds honderden miljoenen guldens aan 
Nederlands belastinggeld naar Duitsland en België stroomt omdat wij enorme prijsverschillen 
hebben.” 215  

                                                 
212 Ibid.: 20-1044. 
213 Ibid.: 20-1049, 1050. 
214 Ibid.: 20-1050. 
215 Ibid.: 20-1052. 
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Hier blijkt een lock-in van variabilisatie door koppeling aan de benzineaccijns. In haar verdere 
betoog blijkt de spagaat waarin de VVD-fractie zich bevindt, namelijk die tussen het 
ombuigen van de groei van automobiliteit en het veilig stellen van de economische groei:  
 

“Bij de hele discussie over de Vierde nota en het Structuurschema Verkeer en Vervoer, 
evenals overigens bij het Bereikbaarheidsplan, zal van belang zijn of wij uit zowel milieu- als 
verkeers- en vervoersoverwegingen erin zullen slagen de geprognostiseerde groei van de 
automobiliteit om te buigen. Mijn fractie is ervan overtuigd dat de door sommigen bepleite 
stop op investeringen in de wegeninfrastructuur niet de goede is, omdat daarmee de 
economische groei in dit land te zeer gevaar loopt.” 216  

 
Jorritsma-Lebbink vraagt zich af, “of werkelijke sturing wel mogelijk is”.  
    
Voor PPR-woordvoerder Lankhorst is de toename van de automobiliteit “een regelrechte 
ramp”. Zijn fractie is “tegen de dubbele moraal: zogenaamd lief zijn voor het openbaar 
vervoer en ondertussen de auto vrij spel geven”.217 De fiets moet landelijk een grotere 
prioriteit krijgen, want aldus Lankhorst: “Waarom nu niet eens ingehaakt op de 
gezondheidscultuur?”  
   Voor de RPF kan ontmoediging van het autogebruik “op creatieve wijze worden 
aangepakt”, overigens zonder dat concreet te maken. Maatregelen die het gebruik van de auto 
“structureel terugdringen” hebben volgens woordvoerder Leerling de steun van zijn fractie. 
Hij geeft daarbij echter als inschatting van het draagvlak: ”De intentie daartoe lijkt weinig 
aanwezig bij zowel het kabinet, een kamermeerderheid als de autobezitter zelf. “218 
 
In de aanvang van haar beantwoording van de Kamer zegt minister Smit-Kroes: “de auto is en 
blijft een comfortabel vervoermiddel, ook al sta je ermee in de file. Ik vind dat dit in 
buitengewoon klare taal aangeeft met welke problematiek wij worstelen.”219 De minister geeft 
als antwoord op de vraag van Wolffensperger te kennen, dat zij een vrijwillige benadering van 
de mobiliteitsproblematiek voorstaat. Dat is meer realistisch en beter haalbaar, aldus Smit-
Kroes, waarop Wolffensperger interrumpeert: “Moet ik daaruit afleiden dat zij wat dat betreft 
op de langere termijn de road pricing realistisch en haalbaar vindt?”. “Ja, zonder meer”, is 
het antwoord van de minister. En zij vervolgt:  
 

“Ik geloof in het verkeersbeïnvloedende element en het fondsenwervende element, waarover 
wij al eerder hebben gesproken in het kader van rekeningrijden. Met name het 
verkeersbeïnvloedende element is een instrument, waar wij al eerder ervaring mee opgedaan 
hebben in het marktmechanisme.” 

 
Verder in haar betoog stelt de minister: “Het rekeningrijden, het parkeerbeleid en het fiscale 
beleid zijn elementen die maatschappelijk sterk ingrijpen. Ik vind dat we daarvoor niet 
moeten terugdeinzen.” 220  
   Wolffensperger reageert in zijn tweede termijn op het standpunt van de minister. Hij is 
steeds meer gaan twijfelen aan het realisme en de haalbaarheid van haar standpunt. Daarvoor 
noemt hij de volgende argumenten: de invoering van rekeningrijden duurt veel te lang; de 
twijfel wordt steeds groter of je door variabilisatie en het prijsmechanisme het autogebruik 
wezenlijk kunt beïnvloeden; rekeningrijden maakt in feite het verkeerde onderscheid, 
                                                 
216 Ibid.: 20-1054. 
217 Ibid.: 20-1058. 
218 Ibid.: 20-1059. 
219 TK verg.jr 1988-1989, 22e verg. 10 november 1988: 22-1186. 
220 Ibid.: 22-1186, 1187, 1188. 
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namelijk niet tussen economisch noodzakelijk en economisch niet noodzakelijk verkeer, maar 
tussen hen die het wel en  hen die het niet kunnen betalen. Hij trekt de conclusie: “Dat gaat 
ons plaatsen voor een enorm politiek probleem waar wij nog met een klap tegenop zullen 
lopen.”221  
   In het verdere debat komt een zwaar accent te liggen op de argumentatie rond 
rekeningrijden, hetgeen is gevoed door schriftelijke antwoorden van de minister op vragen 
van de Kamer. Op de vraag van Wolffensperger, of er in principe naar gestreefd moet worden 
“de maatschappelijke kosten in de prijs van mobiliteit op te nemen” antwoordt de minister 
onder meer “dat we met het toekomstige systeem van rekeningrijden een stap op weg zijn naar 
het doorrekenen van de overige kosten”.222 Dat leidt Lankhorst  tot het stellen van de vraag, of 
het rekeningrijden nu niet meer voor de afbetaling van de tunnelfinanciering is.223  
   Smit-Kroes verdedigt haar standpunt over toepassing van het prijsmechanisme: 
 

“Het is in de praktijk bewezen, dat een schaars middel via het prijsmechanisme een uitstekend 
verdelingsveld kan vinden. Een en ander hangt samen met de definitie van wat economisch 
noodzakelijk is. In onze samenleving kan via het prijsmechanisme een type van het 
economisch noodzakelijke gestalte krijgen.” 224  

 
Zij vindt haar argumentatie “ijzersterk”, doch Wolffensperger betwijfelt “de remmende 
werking” ervan. In het debat worden vervolgens – via diverse interrupties – enkele politieke 
piketpaaltjes geslagen.  
   Jorritsma-Lebbink reageert op een opmerking van de minister over de relatie tussen het 
prijsmechanisme en de mogelijkheid voor iedereen om de prijs te betalen, De minister spreekt 
in haar betoog over het prijsmechanisme als “sturingsinstrument”, over de vraag “welke prijs 
men ervoor over heeft om het schaarse goed te verwerven” en over de vervolgvraag, of een 
ieder dat ook kan verwerven. Haar conclusie ten aanzien van deze vragen is: “Dat 
verdelingsvraagstuk hoort echter niet in deze problematiek thuis, maar in het bekende verhaal 
van de inkomensproblematiek.”225 Jorritsma-Lebbink reageert:  
 

“Volgens mij hebben wij het rekeningrijden echter altijd gezien als en middel tot variabilisatie. 
Dat betekent per saldo dat het budgettair neutraal is. De motorrijtuigenbelasting zou namelijk 
gelijktijdig verlaagd moeten worden. Daardoor zou het de automobilist die het gemiddelde 
aantal kilometers rijdt, per saldo niets meer kosten. Hij kan er alleen maar voordeel bij hebben 
om in plaats van in de auto in de trein of in de bus te stappen. Het zou niet zo zijn dat hij er op 
zichzelf van weerhouden wordt om in de auto te stappen.” 226 

 
De minister houdt de Kamer voor:  
 

“Een schaars goed kan een prijs verdragen, terwijl het op een gegeven moment minder 
belangstelling zal hebben, omdat men met de alternatieve aanwending van diezelfde 
bestedingsmogelijkheden in de knel komt. (...) Mijn stelling daarbij is steeds geweest: als men 
vindt dat dit ten aanzien van die categorie onrechtvaardig zou zijn (ik betwist niemand het 
innemen van dat standpunt) dan is dat geen kwestie van subsidiëring van die categorie via het 
openbaar vervoer, maar van inkomenspolitiek.” 227  
 

                                                 
221 Ibid.: 22-1209. 
222 Ibid.: 22-1230. 
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Wolffensperger reageert op de stellingname van Jorritsma-Lebbink, dat het rekeningrijden 
budgettair neutraal moet zijn, met de opmerking: “dan wordt dat goed van u dus helemaal 
niet schaarser, en wordt het gebruik er niet door ontmoedigd”.228  
   De minister wil het inhoudelijke debat over het rekeningrijden afsluiten met de mededeling: 
“Over het rekeningrijden zullen we een fundamenteel debat voeren als ik de kamer een 
voorstel voorleg”,229 maar Lankhorst blijft de minister bevragen over de relatie tussen het 
instrument rekeningrijden en de maatschappelijke kosten die de automobiliteit veroorzaakt. 
De minister geeft als reactie, dat het regeringsbeleid als principe kent “de vervuiler betaalt” en 
dat al vele kabinetten lang opbrengsten van de automobilist niet geheel worden aangewend 
voor infrastructuur, maar ook voor maatschappelijke kosten.230  
   Het slot van het debat over rekeningrijden gaat over de verwachting met betrekking tot het 
moment van invoering. Wolffensperger schat in, dat een landelijk systeem van rekeningrijden 
pas in 2010 ingevoerd zal zijn. De minister durft daar op dat moment geen ander jaartal 
tegenover te plaatsen. Zij geeft de volgende reactie: “U hoort mij overigens niet zeggen dat 
nog in deze eeuw – dat moment staat mij namelijk voor ogen – in elke gemeente een dergelijk 
systeem wordt aangewend.”231 
 
Het debat in de Eerste Kamer. Ook de Eerste Kamer heeft bij de begrotingsbehandeling 
veel aandacht voor het rekeningrijden.  De senaat heeft inmiddels kennis genomen van het 
eerste deel (het beleidsvoornemen) van het nieuwe Structuurschema Verkeer en Vervoer (het 
SVV-2)232 en van de eerste rapportage van de Projectgroep Rekening Rijden, hetgeen leidt tot 
een aantal vragen, onder meer over de “maatschappelijke aanvaardbaarheid, de kosten en de 
relatie met het beleid in Europa”.233  
   Het antwoord van de minister op de vraag naar de maatschappelijke aanvaardbaarheid is:  
 

“In het SVV-II is gekozen voor het prijsmechanisme als instrument om de groei van het 
autoverkeer te beperken. Het vormt zelfs de kern van het beleidsvoornemen. (...) De gevolgen 
van de groei van het autoverkeer worden vaak nog uitsluitend geassocieerd met congestie. 
Daarvoor ligt de oplossing voor velen voor de hand: realiseer meer capaciteit. Voor de 
noodzaak de groei van het autogebruik te beperken met behulp van regulerende maatregelen 
bestaat bij brede lagen van de bevolking thans een beperkt draagvlak. Om de problemen die 
samenhangen met het beperken van de groei van het autoverkeer en de mogelijke keuze ten 
aanzien van de oplossingen helder en duidelijk te maken worden acties in de vorm van 
voorlichtingsbijeenkomsten etc. voorbereid.” 234 
 

In de schriftelijke beantwoording van de vragen van de EK komt naar voren, dat het 
rekeningrijden (vanaf de introductie ervan in het Bereikbaarheidsplan Randstad) wordt 
gezien als een instrument dat drie doelstellingen dient, namelijk: het verbeteren van 
bereikbaarheid, het verbeteren van het milieu en het dienen als financieringsinstrument.235 In 
hetzelfde kamerstuk stelt de minister echter: “In principe vormt het Rekening Rijden-systeem 
een uitwerking van de keuze voor het hanteren van een prijsmechanisme als instrument ter 
geleiding van de groei van het autoverkeer.”236  
                                                 
228 Ibid. 
229 Ibid. 
230 Ibid.: 22-1214. 
231 Ibid. 
232 Het Tweede SVV wordt op twee manieren aangeduid, met de Romeinse II of met het (meer gebruikelijke) 
getal 2.  In citaten is het Romeinse getal gehandhaafd. 
233 EK verg.jr. 1988-1989, 20800 XII, 20800 A, nr.180b: 5. 
234 Idem.: 180c: 12. 
235 Ibid.: 14. 
236 Ibid.: 12. Let op de (weer andere) andere schrijfwijze van rekeningrijden. 
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Er is in hetzelfde kamerstuk nóg een beschrijving opgenomen :  
 

“Rekening Rijden kent de volgende doelstelling: Doelstelling van het project is het 
ontwikkelen en realiseren van een systeem van rekening rijden, waarbij het gedrag van de 
automobilist d.m.v. het prijsmechanisme zodanig wordt beïnvloed , dat:  

- het spitsverkeer in de Randstad wordt verminderd (...); 
- de groei van het verkeer per auto wordt verminderd (...). 

De belangrijkste motieven om bovengenoemde reductie te bereiken zijn milieu-overwegingen 
en de noodzaak om het aantal knelpunten op het Rijkswegennet te beperken.” 237  

 
Gelet op deze diversiteit aan doelen, motieven en definities die in het parlementair discours 
binnentreden, is het idee van het rekeningrijden omgeven met veel verwarring. 
 
�Het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer: beleid gericht op 2010 
 
De inhoud van deel a: het beleidsvoornemen. In december 1986 is het besluit genomen een 
nieuw Structuurschema Verkeer en Vervoer op te stellen. Dat is nodig, omdat er veel is 
veranderd sinds het uitbrengen van het eerste SVV: 
 

“De rol van de auto, het openbaar vervoer en het goederenvervoer is volop in discussie. De 
politieke en economische omstandigheden zijn gewijzigd. De technologische ontwikkelingen 
gaan snel en de Europese liberalisatie van verkeer en vervoer, met haar nieuwe concurrentie-
verhoudingen, vindt eind 1992 plaats.” 238   

 
Het nieuwe SVV wordt met een brief van 30 november 1988 door de ministers van Verkeer 
en Waterstaat en VROM aan de Tweede Kamer aangeboden. De titel van het nieuwe 
structuurschema luidt eenvoudig “Verkeer en Vervoer tot 2010”.239 
 
Box 2.4a De kern van het beleid: niet dirigeren, maar reguleren 
Het nieuwe SVV is gebaseerd op de liberale beginselen van VVD-minister Smit-Kroes. In een 
interview maakt de ambtelijk voorzitter van de stuurgroep die nota tot stand heeft gebracht , ir. V.J.D. 
de Groot dat duidelijk. De minister vindt de economische kant van de zaak heel belangrijk, zegt hij. 
Ingrijpen in de individuele vrijheid stuit de minister tegen de borst. En zij is wars van administratieve 
rompslomp. De interviewer noteert verder:  
“Daarmee was het kader van de nota gegeven. Het indammen van het autogebruik mocht, moest zelfs, 
maar dwingende maatregelen waren taboe. Niet dirigeren, maar reguleren. Met als middel het 
prijsbeleid (lees: het duurder maken van autorijden). Wie dat wil, mag autorijden, maar moet zelf 
afwegen of hij daarvoor een (verhoogde) prijs wil betalen.” De Groot vindt het principe om te 
reguleren met behulp van het prijsmechanisme realistisch, want “het is goed te handhaven en wordt 
maatschappelijk geaccepteerd”. 240 
 
Een groot verschil met het vorige SVV is, dat in het SVV-2 het accent niet meer ligt op het 
aanleggen van nieuwe verbindingen, het “gaat steeds meer om het verbeteren van bestaande 
verbindingen en een geavanceerde beheersing van het verkeer”, aldus de bewindslieden.241  
   Het SVV-2 is afgestemd met de Vierde nota over de ruimtelijke ordening en met het 
milieubeleid. Diverse teksten zijn dan ook identiek met of geënt op die vierde nota. De 
ambitie van het nieuwe SVV is, een stap verder te zetten dan de integrale aanpak van het 
                                                 
237 Ibid.: 14. De schrijfwijze is conform de geciteerde tekst. 
238 TK 88-89, 20922, nrs.1-2: 6  (Aldus luidt de introductie van deel a (het beleidsvoornemen) van het SVV-2.) 
239 Ibid. 
240 Trouw, 8 december 1988. 
241 TK 88-89, 20922, nrs.1-2: 6. 
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eerste SVV. Het SVV-2 moet ook “operationeel en uitvoeringsgericht” worden, hoewel 
erkend wordt dat dit “verre van eenvoudig” is. Want “verkeer en vervoer heeft 
maatschappelijk zoveel vertakkingen dat deze sector erg moeilijk vanuit één punt stuurbaar 
is”.  
   Het inhoudelijk doel van het SVV-2 is “het juiste evenwicht te vinden tussen individuele 
vrijheid, bereikbaarheid en leefbaarheid”.242 Het plan bevat een analyse van een vijftal actuele 
problemen. Die analyse is mede gebaseerd op het raadplegen van “enkele honderden 
personen” uit de wereld van het verkeer en vervoer. Het eerste probleem dat wordt genoemd 
is de bedreiging van de transportfunctie van Nederland door het knelpunt van bereikbaarheid.  
   Berekeningen van het CPB wijzen uit, dat bij ongewijzigd beleid het autopark zal groeien 
van 5 tot 7 à 8 miljoen auto’s in 2010 en dat het autogebruik tussen 1988 en 2010 met zo’n 
70% zal toenemen. Verstopping van wegen, met name in de Randstad, ligt op de loer.243 Het 
SVV-2 somt ook een aantal “bijzondere factoren” op die verband houden met de 
mobiliteitsproblematiek. Twee daarvan zijn hier in het bijzonder van belang.  
   De eerste is de “institutionele structuur”. Dit betreft onder meer: een gebrek aan samenhang 
binnen de rijksoverheid; weinig coördinatie binnen Verkeer en Waterstaat; en de afstemming 
van het beleid met dat van de lagere overheden die voor verbetering vatbaar is.  
   De tweede factor is de “verankering in de samenleving”. Uit de analyse van problemen 
komt naar voren: 
 

“dat er onvoldoende systematisch en resultaatgericht gewerkt is aan de verankering en 
inbedding van verkeer en vervoer in onze samenleving. Wat ontbreekt, of nog onvoldoende is 
ontwikkeld, is een mediabeleid, een klantgerichte benadering (...), de bewustwording van de 
maatschappelijke betekenis van verkeer en vervoer, de internationale uitstraling (ver buiten 
Europa) van ons verkeers- en  vervoerssysteem. Naast de institutionele verbrokkeldheid wordt 
dit gezien als een tweede reden waarom verkeer en vervoer onder politieke verdrukking te 
leiden heeft.” 244  
 

In het nieuwe SVV wordt een strategie ontvouwd voor de verschillende verkeerssoorten, 
waaronder het personenverkeer. Wat betreft de bereikbaarheid wordt prioriteit gegeven aan 
het zakelijk verkeer: 
 

“Het zakelijk verkeer zal een vlotte doorstroming worden geboden, door vermijdbaar 
autogebruik, met name in het woon-werkverkeer in de sterk verstedelijkte gebieden te 
ontmoedigen, door een betere benutting van de infrastruktuur en door selektieve uitbreiding 
van het wegennet.”245  

 
Onder de noemer “geleiding van mobiliteit” wordt gesproken over “een pakket van 
maatregelen dat in het bijzonder is gericht op het terugdringen van het woon-werkverkeer per 
auto”, teneinde in de verstedelijkte gebieden de groei van het autoverkeer te beperken. Eén 
van die maatregelen is “een naar plaats en tijd gedifferentieerde kostenverhoging van het 
personenautogebruik en een stringent parkeerbeleid”.246  
   De eerder genoemde strategie wordt nader uitgewerkt in vier “concrete beleidsrichtingen” 
of “sporen”. Per beleidsrichting zijn “streefbeelden” geformuleerd. Een streefbeeld geeft de 
toestand aan die het kabinet uiterlijk in 2010 bereikt wil hebben.247 De beleidsrichtingen zijn 

                                                 
242 Ibid.: 7. 
243 Ibid.: 8, 9. 
244 Ibid.: 12, 13 . 
245 Ibid.: 15. 
246 Ibid.: 16. 
247 Ibid.: 20. De gehanteerde terminologie in het SVV-2 is wat  ‘rommelig’. 
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gegroepeerd naar invalshoeken of  “luiken”. “Geleiding van mobiliteit” is één van die luiken: 
“Bij geleiding van de mobiliteit van personenauto’s ligt het accent op die plaatsen en die 
tijden waar ingrijpen noodzakelijk is. De maatregelen richten zich met name op het 
ontmoedigen van vermijdbaar autogebruik, o.a. door het bieden van een goed alternatief”, 
aldus het SVV-2.248  
   Het hierbij gehanteerde algemene streefbeeld is, dat het gebruik van personenauto’s in de 
spits in sterk verstedelijkte gebieden in 2010 in plaats van met de verwachte 70% met niet 
méér dan 30% gegroeid zal zijn, vergeleken met de situatie in 1986.249 Voor het bereiken van 
dit algemene streefbeeld wordt een aantal sporen ingezet, waaronder spoor 10, dat het voeren 
van een prijsbeleid omvat. Dat beleid omvat de volgende maatregelen:  
          

� invoering van tarieven voor het gebruik van delen van het wegennet:  
 rekeningrijden; 
� een marktgericht tarief- en kaartsysteem voor het openbaar vervoer; 
� een stringent parkeerbeleid; 
� aanpassing van het fiscale regime.250 

 
Interessant is het volgende spoor 11: “gedragsbeïnvloeding”. Het specifieke streefbeeld bij dit 
spoor luidt: “verkeersdeelnemers zijn zich bewust van de maatschappelijke aspekten van hun 
keuzen en gedrag op verkeers- en vervoergebied d.m.v. voorlichting en educatie”.251 In de 
uitwerking van het onderdeel rekeningrijden van het prijsbeleid luidt de eerste passage:  
 

“Thans vormt de congestie op de weg een prikkel om in het woon-werkverkeer van het 
openbaar vervoer gebruik te maken. Dit is in een transportland geen aanvaardbare situatie. Het 
is voor de economische ontwikkeling veel beter als het prijsmechanisme de rol van congestie 
overneemt. De ervaring leert dat alleen de prijs die per kilometer betaald moet worden het 
gebruik van de auto beïnvloedt. Naarmate de autorit uit zakelijk oogpunt minder belangrijk is, 
laat men hem eerder achterwege. Op dit ogenblik komt een verhoging van de brandstofprijs 
het dichtst in de buurt van een dergelijk systeem van kostentoerekening. Het is echter een 
weinig flexibel instrument, waarbij geen onderscheid naar plaats en tijd is te maken.” 252  

 
Het rekeningrijden (al eerder geïntroduceerd in het Bereikbaarheidsplan Randstad en 
opgenomen in de notitie Verkeer en Milieu) biedt volgens het SVV-2 de flexibiliteit om naar 
tijd, plaats èn kenmerken van het voertuig een tarief te hanteren. Daarover vermeldt het plan: 

 
“Gedacht wordt aan een tarief waarbij de variabele kosten van het autorijden door het 
rekeningrijden met 50% toenemen. (...) Dat tarief maakt het mogelijk om de kosten van rente 
en aflossing van de privaat gefinancierde tunnels, alsmede de exploitatiekosten van het 
systeem te dragen. Mocht bij de uitwerking van het systeem blijken dat de opbrengsten groter 
zijn, dan zal worden overwogen de vaste kosten van het autorijden te verlagen.” 253 
 

De beleidsrichting “gedragsbeïnvloeding” is gericht op “bewustwording”: “De overheid zal 
de burgers geregeld op de negatieve kanten van het autoverkeer moeten wijzen. Dat kan ertoe 
bijdragen dat de samenleving op een volwassen manier met de mobiliteit leert omgaan.”254 
                                                 
248 Ibid.: 22. 
249 Ibid. 
250 Ibid.: 23. 
251 Ibid. 
252 Ibid.: 58. Deze veronderstellingen worden niet nader toegelicht. 
253 Ibid.: 59. Het ‘oorspronkelijke’ rekeningrijden is dus geheel iets anders dan de kilometerheffing, hoewel anno 
2010 deze woorden nog steeds door elkaar worden gebruik.  
254 Ibid.: 61. 



Nederland -Transportland: 1986-1989 

 333

   Dit eerste deel van het SVV-2 sluit af met een overzicht van projecten, waarmee de 
beleidsrichtingen (de sporen) moeten worden verwezenlijkt, want: “Het ontbreken van een 
uitvoeringsgericht karakter van het vigerende structuurschema was namelijk één van de 
belangrijkste kritiekpunten.”255  
   De beleidsrichting van het prijsbeleid is uitgewerkt in een zevental projecten, waaronder 
twee voor het wegverkeer, namelijk “invoering rekeningrijden” en “onderzoek naar een 
vignetsysteem”. De laatste wordt toegelicht met “het onderzoeken van een aantal in de 
vakpers gelanceerde ideeën over de invoering van vignetsystemen op effect en 
uitvoerbaarheid”.256 Het doel is, na te gaan of een vignetsysteem op korte termijn het woon-
werkverkeer per auto kan verminderen. Want invoering van rekeningrijden is voorzien nà 
1992.257 
 
Box 2.4b  Over de totstandkoming van het SVV-2 
In een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Beleidsanalyse geven de direct bij de opstelling van het 
SVV-2 betrokken ambtenaren van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (de kern van het 
projectteam) een inkijk in de wijze waarop dit structuurschema tot stand is gekomen.258 Het is 
ontwikkeld op basis van een methode die onder andere is gebaseerd op de beginselen van strategische 
planning.  
   Al in 1985 wordt ambtelijk besloten om voorbereidingen te starten voor een nieuw of herzien SVV, 
want na het uitbrengen van het SVV-1 vertoont het verkeersaanbod een onverwachte groei. In de 
voorbereidingsfase wil de projectgroep vaststellen wat het huidge beleid nu in feite is. “Dat blijkt niet 
eenvoudig te zijn omdat er steeds sprake is van ontwikkelingen en voornemens waarvan niet bekend is 
of ze daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd”, schrijft het projectteam. Ook blijkt er binnen en buiten 
het departement nog geen consensus te bestaan over de problemen.  
   Een en ander leidt ertoe, dat de minister van Verkeer en Waterstaat akkoord gaat met een heel 
andere aanpak, die zal uitmonden in een “concreet en operationeel plan (….) dat boven alles tot doel 
heeft resultaat- en uitvoeringsgericht te zijn”. Het projectteam krijgt de bevoegdheid rechtstreeks te 
rapporteren aan de minister. Het team krijgt de opdracht mee om met een “integraal product” te komen 
en mag daarvoor een onorthodoxe aanpak kiezen.  
   Voor de fase van de probleemanalyse worden 236 ‘sleutelfiguren’ geïnterviewd, waaronder de leden 
van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat, bestuurders van provincies en gemeenten en vele 
anderen die betrokken zijn bij verkeer en vervoer. Uit deze probleemanalyse wordt één punt duidelijk: 
“zowel vriend als vijand van de auto neemt de stelling in dat er een eind moet komen aan de 
ongeremde groei van de automobiliteit”, aldus het projectteam. 
   In de verdere fase van de “oorzakenanalyse” wordt nog een aantal van 100 deskundigen binnen de 
ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM geraadpleegd en wordt een aantal van 50 
expertmeetings, ronde tafelgesprekken etc. gehouden. De eerste meeting vindt plaats met een aantal 
oud-bewindslieden van Verkeer en Waterstaat.  
   Als in februari 1988 voor het eerst een samenhangend pakket aan maatregelen wordt gepresenteerd 
blijkt dat het voor bepaalde onderwerpen ontbreekt aan voldoende kennis. Dat geldt onder andere voor 
mobiliteitsbeperkende maatregelen als rekeningrijden, zo meldt het team. Er blijkt nog iets anders, 
namelijk dat het pakket maatregelen grote gevolgen heeft voor de personele inzet en organisatie van 
het departement van Verkeer en Waterstaat. De reeds geïnterviewde sleutelfiguren zijn van mening 
“dat een zó breed opgezet Structuurschema in zijn uitvoering faalt als het departement niets doet aan 
de verkokerde organisatiestructuur en – cultuur”.  
   Het projectteam komt, terugziende op het verdere verloop van de ontwikkeling van het SVV-2, tot 
de volgende conclusie: “Achteraf gezien lijkt het niet opnieuw raadplegen van de sleutelfiguren, met 

                                                 
255 Ibid.: 91. 
256 Ibid.: 116. 
257 Het zijn, met de kennis van nu, optimistische en naïeve gedachten over het tempo waarmee dergelijke 
systemen kunnen worden ingevoerd. 
258 Ir. V.J.D. de Groot e.a., “De totstandkoming van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer”, 
Beleidsanalyse 90-3: 15-25. 
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name het niet indringend consulteren van Kamerfracties, een gemiste kans: op die manier is er een 
grote intellectuele en gevoelsmatige afstand ontstaan tussen departement en Minister aan de ene kant 
en de Kamer aan de andere kant. Dat blijkt tenslotte in het Kamerdebat over het reiskostenforfait 
desastreus te zijn”. 259 
   Het projectteam stelt zich de vraag wat nu bereikt is met het deel a van het SVV-2. Het antwoord is, 
dat het thema verkeer en vervoer hoog op de politieke en maatschappelijke agenda is beland en 
evolueert van sectorbeleid naar facetbeleid met alle politieke, bestuurlijke en financiële consequenties 
van dien. Daarbij is sprake van een “trendbreuk”, zowel wat betreft de investeringen als de 
doelstellingen op het gebied van leefbaarheid. Ook is een aantal zaken niet bereikt. Door de brede 
aanpak van de problematiek is niet sprake van duidelijke keuzen. Andere tekortkomingen die worden 
genoemd zijn: de relaties tussen de problemen zijn niet voldoende uitgediept; de externe verankering 
is minder dan beoogd; de interne verankering bij Verkeer en Waterstaat is niet optimaal; met als 
gevolg dat het departement niet is toegerust voor het uitvoeren van de in totaal 136 (!) projecten van 
het SVV-2. 
 
De inspraak. Op de presentatie van het eerste deel van het SVV-2 volgt de inspraak. Op de 
valreep van het lopende vergaderjaar van het parlement  - 22 augustus 1989 - bieden de twee 
ministers de in een aparte nota gebundelde inspraakreacties aan de Tweede Kamer aan.260 Het 
vormt deel b van het SVV-2.  
   Een groot aantal insprekers wijst op de onderlinge tegenstrijdigheid van de doelstellingen in 
het SVV. Met name het fors investeren in wegen enerzijds en het terugdringen van het 
autogebruik anderzijds.261 Enkele insprekers (o.a. de NS) vinden dat niet alleen het 
autogebruik, maar ook het autobezit moet worden teruggedrongen.262 Uit veel 
inspraakreacties blijkt, dat deze insprekers voorstander zijn van het gebruiken van het 
prijsmechanisme voor het autoverkeer.263 Er zijn daarbij vraagtekens bij de mogelijkheden 
van rekeningrijden door middel van elektronische tolheffing. ”Er bestaan vooral twijfels over 
de organisatorische en technische haalbaarheid en de fraudebestendigheid van dit systeem”, 
aldus de inspraaknota. Tevens wordt een achttal negatieve kanten genoemd van het 
rekeningrijden.264  
   Een opvallend punt in de inspraakreacties is, dat veel insprekers “variabilisatie van 
autokosten” een goed instrument vinden om het autogebruik te beïnvloeden: 
 

“Met name de ANWB vindt variabilisatie een beter instrument dan rekeningrijden, omdat 
geleiding van de mobiliteit (uit het oogpunt van het milieu) meer gericht moet zijn op 
beperking van het autokilometrage dan op het voorkomen van congestie.”265 

  
Box 2.4c  Het projectteam van het SVV-2 over de inspraak en “de bekering” van de minister 
Het projectteam dat werkt aan het SVV-2 meldt dat er door burgers, bedrijven, overheden en instanties 
meer dan 1000 inspraakreacties zijn ingestuurd. Dat is nooit eerder voorgekomen bij een 
beleidsvoornemen. Het bedrijfsleven is over het algemeen positief over het voorgestelde beleid en de 

                                                 
259 De cursivering is van de onderzoeker. 
260 TK verg.jr. 1988-1989, 20922, nrs.3-4. 
261 Ibid.: 13. 
262 Ibid.: 14. 
263 Ibid.: 32. 
264 Ibid.: 32. De acht punten betreffen (kort samengevat): sluipverkeer; declaratie van kosten bij werkgevers; 
doorberekening van de kosten van rekeningrijden in de prijzen van goederen en diensten; verslechtering van de 
concurrentiepositie Nederlandse vervoersbedrijven; onderscheid tussen mensen die het wel en die het niet 
kunnen betalen; het afschrikken van buitenlandse toeristen door de hoge kosten van mobiliteit; ongewenstheid 
van het systeem in het kader van de Europese eenwording; hoge kosten van aanleg en exploitatie van het 
systeem. 
265 Ibid.: 33. 
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reguleringsmaatregelen, maar het rekeningrijden “wordt echter volstrekt van de hand gewezen”, aldus 
het projectteam.266 Burgers en overheden maken zich grote zorgen over de leefbaarheid. Mede 
daardoor kiest minister Smit-Kroes in mei 1989, tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Honselersdijk, 
voor het milieu. “Zij geeft te kennen dat pijnlijke reguleringsmaatregelen onontkoombaar zijn als we 
ervoor willen zorgen dat onze kleinkinderen ook nog van een leefbare wereld kunnen genieten. Die 
stellingname van de scheidende Minister is een logisch vervolg op haar “bekering” die enige tijd 
daarvoor heeft plaats gevonden”, aldus het projectteam. 
 
�  De eerste Voortgangsrapportage van het Project Rekening Rijden 
Bij brief van 31 maart 1989 biedt minister Smit-Kroes de eerste Voortgangsrapportage van 
het Project Rekening Rijden aan de Tweede Kamer aan.267 Over dat project schrijft de 
minister: “De doelstellingen van dit project zijn de bekostiging van de verplichtingen aan de 
tunnelexploitanten, de reductie van de wachttijden alsmede de vermindering van de groei van 
het autoverkeer.”  
   De minister geeft aan, dat in januari 1989 al een eerste selectie van mogelijke systemen 
heeft plaatsgevonden. Dat heeft geleid tot de keuze voor een “passagepasjes systeem” met een 
netwerk van meetpunten. Zij heeft besloten dit systeem uit te laten werken. De planning van 
het project is er op gericht de invoering te laten plaatsvinden in de Randstad in de periode 
1992-1996. Medio 1990 zal de benodigde wetgeving bij de Kamer worden ingediend. De 
voortgangsrapportage geeft aan, welke betekenis het rekeningrijden inmiddels heeft gekregen. 
Rekeningrijden is een belangrijk onderdeel van het Bereikbaarheidsplan Randstad en van het 
SVV-2 en  wordt gezien als “een onmisbaar instrument in de actuele discussie over het te 
voeren milieubeleid”.268 De eerder genoemde doelstelling van het verminderen van de groei 
van het autoverkeer wordt (overeenkomstig de tekst van het beleidsvoornemen van het SVV-
2) nader toegelicht als: 
 

“het ontwikkelen en realiseren van een systeem van rekening rijden waarbij het gedrag van de 
automobilist door middel van het prijsmechanisme zodanig wordt beïnvloed, dat: 
- het spitsverkeer in de Randstad wordt verminderd (...); 
- de groei van het verkeer per auto wordt verminderd (...).” 269 
 

Deze gedragsbeïnvloeding is gericht op plaats en tijd. In de voortgangsrapportage wordt een 
uitgebreid aantal mogelijke varianten genoemd. Eén daarvan is de “kilometerheffing”. Als een 
bijzonder vorm van deze heffing wordt de verhoging van de brandstofaccijns genoemd. Het 
effect daarvan voldoet echter niet aan de doelstelling van regulering naar tijd en plaats. In de 
rapportage wordt bij deze variant van de kilometerheffing verwezen naar de besluitvorming 
rond het Bereikbaarheidsplan Randstad, waarbij de verhoging van de benzineprijs door het 
kabinet als niet wenselijk is beoordeeld.270  
   De conclusie van de voortgangsrapportage valt op. Slechts twee van de beschreven 
varianten voor het rekening- rijden voldoen aan de gestelde eisen, te weten de “lijnheffing met 
behulp van een passagepasje” en de “verhoging van de benzineaccijns”. Ook valt op, dat 

                                                 
266 Niet duidelijk is, of die afwijzing van rekeningrijden ook aan de orde is bij de reacties van burgers en andere 
overheden. Een voorbeeld van een afwijkend geluid: De Vereniging Milieudefensie vindt  dat maatregelen die 
het autogebruik ontmoedigen noodzakelijk zijn, maar het autorijden klakkeloos duurder maken heeft voor deze 
vereniging “iets oneerlijks”. Daarom zouden brandstoffen of kilometers op de bon moeten, aldus de heer Peters 
van deze vereniging in een interview in Trouw van 1 februari 1989. 
267 TK, verg.jr. 1988-1989, 20389, nr.25. 
268 Ibid.: 5. 
269 Ibid.: 6. 
270 Ibid.: 21. 
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anno 1989 systemen die het aantal gereden kilometers meten niet of nauwelijks de 
kosten/baten toets blijken te doorstaan.271 
 
�  Het (eerste) Nationaal Milieubeleidsplan 
Als resultaat van de opbouw van de planning van het milieubeleid wordt op 25 mei 1989 het 
eerste Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) door (VVD-)minister Nijpels van VROM aan de 
Tweede Kamer aangeboden, mede namens de ministers van Economische Zaken, van 
Landbouw Natuur en Visserij en van Verkeer en Waterstaat.272  
   Het plan omvat een uitgebreide paragraaf over verkeer en vervoer en haakt aan bij het SVV-
2 en het Bereikbaarheidsplan Randstad. Het plan geeft maatregelen aan om het autogebruik 
“te ontmoedigen” en noemt het verhogen van de variabele kosten van het autogebruik door 
het verhogen van de brandstofprijs. Vanwege het door de Europese Commissie voorgestelde 
harmonisatie-niveau van prijzen voor brandstoffen is er echter geen ruimte voor een 
substantiële verhoging van de benzine-accijns. Het streven is erop gericht  “om uiteindelijk 
een instrument te hebben waarmee het autoverkeer variabele kosten in rekening worden 
gebracht die naar tijd en plaats kunnen variëren” en dat is rekeningrijden. Het zal “zo 
spoedig mogelijk in werking treden teneinde over een mobiliteitsregulerend instrument te 
kunnen beschikken”. In 1992 een zal proef met rekeningrijden starten, zo  meldt de nota.273 
    
Als tweede belangrijke maatregel noemt de nota de afschaffing van het reiskostenforfait, met 
als doel het individuele gebruik van de auto voor het woon-werkverkeer terug te dringen ten 
gunste van andere vervoerswijzen (met name openbaar vervoer) en carpooling.274 Het is een 
voorstel waarop het kabinet-Lubbers 2 zal stranden, omdat de VVD-fractie in de Tweede 
Kamer niet wil dat het reiskostenforfait voor de auto wordt ingeperkt. VVD-fractieleider 
Voorhoeve dient daarover een motie in, die ingaat tegen het beleid van ‘hun’ minister Nijpels 
en voor het kabinet- Lubbers 2 onaanvaardbaar is. Daarmee is dit het eerste kabinet dat ten val 
komt vanwege de automobilist. 
 
Box 2.4d  Inzake het Nationaal Milieubeleidsplan 
 
� Gedragsverandering en het NMP 
In juni 1989 verschijnt het rapport van een onderzoek van de Universiteit Leiden en het adviesbureau 
CEA uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM, over de sociale aspecten van het NMP. 
Het onderzoek betreft de kansen op vrijwillige gedragsverandering bij de consument en de 
mogelijkheden voor beïnvloedende voorlichting275 Daarbij komt het woon-werkverkeer aan de orde. 
De onderzoekers stellen vragen ten aanzien van het  bestaande beleid, waarin enerzijds autorijden 
duurder wordt gemaakt en anderzijds de capaciteit van het wegennet wordt uitgebreid. “Al te grote 
verwachtingen van het SVV-2 lijken voorshands niet reëel”, aldus de onderzoekers. 
� De Voorlopige raad voor verkeer en waterstaat en het NMP 
Minister Smit-Kroes vraagt in juni 1989 advies aan de raad over het NMP. Dat wordt uitgebracht aan 
haar opvolger, minister Maij-Weggen. De raad brengt zijn advies uit met de titel Lenen of stelen? In 
zijn analyse van het milieubeleid in relatie tot het autoverkeer stelt de raad, dat duidelijk is geworden 

                                                 
271 Ibid.: 53 e.v. 
272 TK verg.jr. 1988-1989, 21137, nrs.1-2. 
273 Ibid.: 198, 199. Vermeldenswaard is het feit, dat het ministerie van VROM een onderzoek van de Stichting 
Nastuur en Milieu – uitgevoerd door  het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven – heeft gesubsidieerd 
naar de totale kosten van het autosysteem. Het onderzoek wijst uit, dat de samenleving jaarlijks 4 tot 8 miljard 
gulden op de auto moet toeleggen (ofwel een ‘subsidie’ van 5 tot 10 cent per kilometer). Bron: Trouw, 5 april 
1989. 
274 Ibid.: 200. 
275 Werkgroep Energie- en Milieuonderzoek, R.U. Leiden, i.s.m. CEA te Rotterdam, “De sociale aspecten van 
het Nationaal Milieubeleidsplan”, juni 1989. 
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“hoever het systeem van openbaar vervoer in het verleden is achtergebleven bij het 
wegverkeerssysteem”.276 De raad gaat ervan uit dat beperking van de groei van automobiliteit leidt tot 
een geringere behoefte aan weginfrastructuur.277 Wat betreft de consument bepleit de raad bijzondere 
aandacht voor onderzoek en voorlichting. 
 
 
2.5 Nabeschouwing en samenvatting van het discours in de periode van het  

kabinet-Lubbers 2  
 
In de periode van het kabinet-Lubbers 2 is de basis gelegd voor een decennialang discours 
over rekeningrijden. De tijd is er rijp voor, ‘dankzij’ de grote problemen met het milieu, de 
leefbaarheid en de bereikbaarheid van de steden in de Randstad. Kortom, er is een politiek 
momentum.  
   Door een aantal politieke partijen is met de verkiezingsprogramma’s van 1986 de 
“variabilisering van de autokosten” op de politieke agenda geplaatst. Maar het idee van het 
variabiliseren van de kosten van de auto door het verhogen van de accijns op brandstof met 
een gelijktijdige verlaging van de mrb stuit op de “grensproblematiek”. Een te groot 
prijsverschil met België en Duitsland leidt tot een hoogstwaarschijnlijk ‘weglekken’ van de 
vraag van brandstof in de grensregio’s naar de buurlanden. Er is geen partij die dit risico op 
de koop toe wil nemen.  
   Dat leidt ertoe, dat het rekeningrijden (de Nederlandse vertaling van roadpricing) door het 
kabinet-Lubbers wordt ingezet. Maar het wordt al snel een gecompliceerd idee. Het wordt 
ingezet voor meerdere beleidsvelden. De belangrijkste zijn: 
 

� het milieubeleid (voor het  doorberekenen van de maatschappelijke kosten, met name 
van milieuvervuiling); 
� het economisch beleid (het waarborgen van de transport- en distributiefunctie van 
Nederland in Europa, ofwel de bereikbaarheid van economische centra);  
� het verkeer- en  vervoerbeleid (het financieren van de aanleg van infrastructuur én het 
bevorderen van selectief autogebruik dan wel het afremmen van de groei van  
automobiliteit). 
 

Het milieubeleid en het economisch beleid worden in deze periode beide eigenstandige 
‘belangen’ in het politiek discours over automobiliteit. In het politiek discours over het 
betalen voor automobiliteit creëert dat een steeds complexer vraagstuk. Het rekeningrijden is 
als het ware een haarlemmerolie, die voor vele ‘kwalen’ kan worden gebruikt.  
   Dat leidt tot een discours in het parlement, waarin enerzijds het oorspronkelijke, eenvoudige  
idee om de autokosten te variabiliseren ondergesneeuwd raakt. Anderzijds leidt het tot het 
aandragen van nieuwe elementen die bij het rekeningrijden in beschouwing moeten worden 
betrokken. Voorbeelden zijn de relatie met het besteedbaar inkomen (de VVD hecht aan een 
budgettaire neutraliteit voor de automobilist) en het te maken onderscheid tussen zakelijk en 
niet-zakelijk verkeer (waar vooral D66 op wijst).  
   Het streven om te komen tot “integraal beleid”, dat in de loop van de jaren ’60 gestalte 
krijgt, mondt dus uit in een politiek proces waarin vraagstukken alleen maar ingewikkelder 
worden gemaakt. De paradox daarbij is, dat het kabinet-Lubbers 2 zeer optimistisch is over de 
planning van het invoeren van rekeningrijden, namelijk invoeren vanaf 1992. Het gaat dan 
weliswaar om toepassing bij nieuwe tunnels en aanliggende wegen, maar de hele 
                                                 
276 Voorlopige raad voor verkeer en waterstaat, “Advies over het Nationaal Milieubeleidsplan: Lenen of stelen?” 
8 december 1989Ibid.: 19. 
277 Ibid.: 33. 
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fundamentele discussie in het parlement over alle voorwaarden, regels en financiële aspecten 
moet nog plaatsvinden. 
    
Het kabinet-Lubbers 2 is het eerste kabinet dat ten val komt vanwege de automobilist, omdat 
de VVD-fractie in de Tweede Kamer niet wil dat het reiskostenforfait voor de auto wordt 
ingeperkt. Dat is een indicatie voor de strijd die politiek nog gevoerd moet worden. Die strijd 
vindt niet alleen plaats tussen politieke partijen, maar ook tussen bewindspersonen en hun 
‘eigen’ partij in de Kamer.  
   De ministers Nijpels en Smit-Kroes staan alleen in hun streven de automobiliteit terug te 
dringen. Zij vinden de VVD op hun weg. Deze partij zet reeds in deze kabinetsperiode een 
aantal piketpaaltjes ten aanzien van rekeningrijden die vele jaren ingezet zullen worden. De 
periode van het kabinet-Lubbers 2 kent een aantal saillante punten: 
 

� het idee van de kilometerheffing wordt (al) genoemd in de 1e Voortgangsrapportage van 
het Project Rekening Rijden;     
� D66 voorziet de invoering van rekeningrijden op z’n vroegst in 2010; 
� rekeningrijden blijkt reeds bij de inspraak op het SVV-2 niet op draagvlak te kunnen 
rekenen, variabilisering wél; 
� rekeningrijden wordt door alle politieke partijen in de Tweede Kamer van vraagtekens 
voorzien; 
� de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat in november 1988 is het 
eerste, uitvoerige debat over het idee om het prijsmechanisme toe te passen bij 
automobiliteit; 
� het kenmerk van het discours over een andere manier van betalen voor automobiliteit, 
namelijk het steeds weer opdoemen van nieuwe ideeën, krijgt gestalte bij het SVV-2, met 
name het idee om een vignetsysteem te onderzoeken. 

 
Met de verschillende nota’s en plannen die betrekking hebben op verkeer en vervoer heeft het 
kabinet-Lubbers 2 een grote beleidsproductie laten zien. De beleidsrichting voor de komende 
decennia is daarin bepaald. Met name de conclusie dat “de mobiele maatschappij” is ontstaan 
(Vierde nota ruimtelijke ordening) en het accent dat het kabinet legt op de bereikbaarheid van 
economische centra zijn daar onderdeel van.  
   Tenslotte is een opmerking van de woordvoerder van D66 hier op zijn plaats die aangeeft, 
dat roadpricing voortdurend als een konijn uit de hoge hoed wordt getoverd als geneesmiddel 
voor alle kwalen, alleen moet het nog worden uitgevonden.278  
 
Het parlementair discours in de periode van het kabinet-Lubbers 2 is hieronder samengevat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
278 Vaste Commissies voor Verkeer en Waterstaat, voor Milieubeheer en voor Justitie, UCV 42, 9 maart 1988: 
4217  
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Samenvatting van de periode van het kabinet-Lubbers 2: 1986-1989 
Minister Smit-Kroes (VVD) 

 
Discoursmoment  Wat als probleem 

wordt genoemd 
Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

Verkiezingen 1986 
 
NB. 
Op grond van de 
verkiezings-
programma’s 
is er  in 1986 een 
ruime meerderheid 
In de Tweede 
Kamer vóór 
variabilisatie 

 
 

CDA: 
� keuze voor aantrek-
kelijker maken van het 
openbaar vervoer (ov) 
� variabilisering 
autokosten 
 
PvdA: 
� concurrentiepositie 
ov verbeteren 
door autokosten 
afhankelijk te maken 
van gereden kilometers 
(variabilisering) 

VVD: 
� er moet een reële 
keuze mogelijk zijn 
tussen auto, taxi, ov en 
fiets 
 
PPR: 
� aandacht voor 
“vervoersarmoede” 

CDA: 
� variabilisering moet 
worden afgestemd met 
buurlanden 
 
PvdA: 
� mrb opnemen in 
brandstofprijs 
 
PPR/PSP: 
� mrb afschaffen en 
verwerken in accijns/ 
lage tarieven ov 
 
CPN/EVP: 
� verschuiving van 
vaste naar variabele 
lasten (van autobezit 
naar autogebruik) 
 

IMP-Milieubeheer 
1987-1991 
 
 

Kabinet: 279 
� de groei van de 
automobiliteit blijkt 
aanzienlijk hoger dan 
verwacht; rekening 
moet worden gehou-
den met een toename 
van automobiliteit tot 
2000 met 30 tot 50% 
 

Kabinet: 
� beperking van de 
groei van 
automobiliteit tot een 
niveau waarbij de 
milieudoelstellingen  
kunnen worden bereikt 

Kabinet: 
� wij zijn er niet op uit 
automobilisten te 
pesten en de auto te 
beschouwen als 
melkkoe 

Kabinet: 
� variabilisatie van 
autokosten bekijken in 
overleg met België en 
Duitsland 

D66: 
� beperking van 
automobiliteit had veel 
verder kunnen worden 
ontwikkeld 

PvdA: 
� opstellen van een 
“integraal 
regeringsplan” om 
automobiliteit terug te 
dringen 

PvdA: 
� IMO-Milieubeheer is 
in tegenspraak met 
beleid van minister 
Smit-Kroes 
 
D66: 
� onderzoek naar 
variabilisatie is 
onderdeel van een 
eindeloze rij van 
onderzoeken 
 

CDA: 
� staat positief 
tegenover 
variabilisatie; 
internationale 
afstemming is wel 
nodig 

De begroting 1987 
 
 
 
 
 

Kabinet: 
� door economische 
ontwikkeling en lage 
benzineprijzen zal het 
autogebruik fors  
stijgen 
� problemen met de 

Kabinet: 
� heroriëntatie op het 
beleid is nodig 
� extra investeringen 
zijn nodig in 
hoofdwegennet 
� vervoerkeuze in de 

Kabinet: 
� automobilist heeft zo 
profijt van de 
lastenverzwaring 
� zorgen dat “het 
meest essentiële 
verkeer” niet nog 

Kabinet: 
� variabilisatie door 
tijdelijke verhoging 
brandstofaccijns 
t.b.v. investeringen 
� verdere verhoging 
van de variabele 

                                                 
279 “Kabinet” staat ook voor standpunten en uitspraken van de minister van Verkeer en Waterstaat. 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

bereikbaarheid van 
economische centra 
 

spits beïnvloeden 
� werken aan 
mobiliteitsscenario 
voor de Randstad 
� reiskostenforfait 
tegen het licht houden 
 

vaker oponthoud heeft kosten is in principe 
een goede maatregel 

PvdA: 
� het roer moet 
drastisch om in het 
beleid; geen 
ongebreidelde groei 
van automobiliteit; 
� leefbaarheid van het 
land staat op het spel 
 
CDA: 
� files bedreigen de 
positie van Nederland 
als “vrachtvaarder van 
Europa” 
 
D66: 
� ongebreidelde groei 
autoverkeer is 
ontoelaatbaar vanwege 
ruimtegebrek, 
energieverbruik, 
milieubeheer etc. 
 

CDA: 
� knelpunten 
infrastructuur oplossen 
 
D66:  
� nieuwe visie nodig 
op sturing van 
mobiliteit, gericht op 
afremmen 
automobiliteit 
 
VVD:  
� staat nog steeds 
achter doelstellingen 
SVV 

VVD: 
� voordelen 
variabilisatie worden te 
positief ingeschat 
 
PPR: 
� er is sprake van een 
rituele dans rond 
variabilisatie 
 
GPV: 
� de gunstigste tijd 
voor invoering van 
variabilisatie is voorbij 

D66: 
� vóór variabilisatie 
van autokosten 
 
VVD: 
�  variabilisatie alleen 
in internationaal 
verband 
 

Het 
Bereikbaarheids-
plan Randstad 
annex de 
Begroting 1988 
 
Deze documenten 
worden in het 
politiek discours 
als ‘één geheel’ 
behandeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kabinet: 
� door de snelle groei 
van het autogebruik –
met name de 
onverwacht grote 
toename van het 
autogebruik in de 
Randstad – zal de 
bereikbaarheid van de 
economische centra in 
de Randstad in het 
gedrang komen 
 

Kabinet: 
� met gezamenlijke 
aanpak van de 
betrokken overheden 
de bereikbaarheid 
veilig stellen door het 
opstellen van een 
mobiliteitsscenario 
voor de Randstad (het 
Bereikbaarheidsplan) 
 

Kabinet: 
� streven om 
elektronische 
tolheffing per  
1 januari 1996 in te 
voeren; 
� de invoering kan in 
1992 plaatsvinden als 
de tunnel onder de 
Noord gereed komt 
� met rekeningrijden 
wordt voor een schaars 
goed een prijs 
gevraagd die direct 
herkenbaar is 

Kabinet: 
� elektronische tol als 
financierings-
instrument voor 
nieuwe vaste oever-
verbindingen én voor 
bestaande oever-
verbindingen én voor 
een aantal andere 
locaties, in het kader 
van roadpricing 
� rekeningrijden heeft 
zowel een 
financieringsfunctie als 
een mobiliteitsrem-
mende functie 
� met rekeningrijden 
kan de mrb worden 
afgeschaft 
 

Kamerbreed: 
� het probleem van de 
bereikbaarheid  
 
D66: 
� probleem is dat 
automobiliteit  zowel 

CDA: 
� autowegen moeten in 
de eerste plaats 
beschikbaar zijn voor 
het zakelijk verkeer 
 
 

PvdA: 
� de regering geeft met 
haar keuze de 
mogelijkheid op, om 
het bereikbaarheids-
probleem op te lossen 
� de Kamer is 

PvdA: 
� steunt ambtelijk 
voostel voor 
variabilisatie 
(verhoging van  de 
accijns op benzine, 
verlaging mrb) 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

bevorderd als 
afgeremd moet worden 
 
 

D66: 
� autoverkeer 
differentiëren in 
economisch 
noodzakelijk verkeer 
en in 
mobiliteitsbehoefte 
waarbij de auto niet 
noodzakelijk is 

volstrekt onvoldoende 
geïnformeerd over de 
effecten van 
variabiliseren 
 
CDA:  
� fysieke tol uit de 
Middeleeuwen is uit de 
tijd 
 
D66: 
� capaciteit wegennet 
niet voortdurend 
vergroten 
 
VVD: 
� plaatst kosten van 
autobezit en -gebruik 
in kader van andere 
fiscale lasten, zoals 
overdrachtsbelasting 
en reiskostenforfait, en 
legt een relatie met de 
collectieve lastendruk 
� noemt als 
uitgangspunten om 
ooit tot rekeningrijden 
over te gaan: 
a. geen macro-
lastenverzwaring 
b. inzetten om 
congestie te 
voorkomen of op te 
heffen 
c. positie zakelijk 
verkeer moet worden 
bekeken 
d. niet uitsluitend ten 
laste van bewoners in 
de buurt van een 
oeververbinding 
e. problemen van 
sluipverkeer en privacy 
moeten kunnen worden 
opgelost 
f. kosten moeten 
opwegen tegen baten 
 
RPF: 
� wie in de spits met 
zijn eigen auto wil 
blijven rijden, zal fors 
moeten betalen; een 
vrije doorstroming 
vraagt offers 
 
 

� wijst  roadpricing 
niet bij voorbaat van 
de hand 
 
CDA: 
� wijst verhoging 
benzineaccijns af 
vanwege nadelige 
grenseffecten 
� niet toepassen van 
fysieke tol  
� roadpricing roept tal 
van vragen op 
� is voorstander van 
variabilisatie, maar dan 
in Europees verband 
 
D66: 
� steunt onderzoek 
naar roadpricing 
 
VVD: 
� alleen in 
internationaal verband 
kan verder worden 
gesproken over 
variabilisatie 
� roadpricing is 
eventueel middel tot 
variablisatie 
 
SGP: 
� voor variabilisatie 
autokosten 
� roadpricing is niet 
een effectief 
instrument voor 
algemene 
mobiliteitsbeperking 
 
PPR: 
� is voorstander van 
variabilisatie/verho-
ging van de variabele 
autokosten 
� heeft twijfels over 
effect van 
rekeningrijden 
 
PSP: 
� is voorstander van 
verhoging variabele 
autokosten 
� op korte termijn 
alleen mogelijk via 
verhoging van de 
benzineprijs, op lange 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

PPR: 
� mobiliteit is een 
verworden recht 
� bepleit beperking 
van autogebruik én 
autobezit 
� automobilist 
duidelijk maken, welke 
schade hij aanricht 
 

termijn door systeem 
van variabilisatie 
� heeft twijfels over 
voorstel voor 
roadpricing 
 
GPV: 
� is voor regionale 
differentiatie van de 
benzineaccijns 
 

De notitie Verkeer 
en Milieu 
 
 
 

Kabinet: 
� de groei van de 
automobiliteit 
veroorzaakt problemen 
voor het milieu 
� de Randstad en 
omgeving slibt dicht 

Kabinet: 
� er is een na te 
streven omvang van 
automobiliteit 
� substantiële 
groeibeperkingen 
vergen een pakket 
ingrijpende 
maatregelen 
� een sturende rol van 
de overheid is 
onontkoombaar 
� terugdringen woon-
werkverkeer per auto 
staat centraal 

Kabinet: 
� ieder voorstel dat de 
automobiliteit beperkt 
ontmoet veel 
maatschappelijke en 
politieke weerstand 

Kabinet: 
� verhoging van de 
variabele autokosten 
(al dan niet gecom-
bineerd met een 
verlaging van de vaste 
kosten), maar er is het 
probleem van de 
grenseffecten; 
� daarom is road-
pricing effectiever en 
veelbelovend om het 
autogebruik te 
reguleren, zonder de 
totale lasten voor het 
verkeer te verhogen; 
� een systeem van 
roadpricing zal op zo 
kort mogelijke termijn 
operationeel worden 
gemaakt; binnen 4 jaar 
zal het beschikbaar 
zijn 
�  variabilisatie zal 
ook in internatonaal 
verband worden 
nagestreefd 
 

 PvdA: 
� staat achter het 
voornemen van de 
regering om de 
automobiliteit terug te 
dringen 
 
PPR: 
� geeft volledige steun 
aan beperking 
autogebruik 

D66: 
� de notitie is 
“huiveringwekkend 
proza” 
� wordt er moedeloos  
van om roadpricing 
steeds als konijn uit de 
hoed te zien komen 
� roadpricing is 
cruciaal in alle plannen 
terwijl het nog moet 
worden uitgevonden 
 
GPV: 
� er is sprake van een 
nationaal rampenplan 
waarin geen instrument 
kan worden gemist 

CDA: 
� het kabinet schiet de 
mogelijkheden van 
variabilisatie af door 
het accent te leggen op 
grenseffecten 
 
VVD: 
� variabilisatie is nog 
steeds het meest 
aantrekkelijk 
� dringt erop aan 
variabilisatie in 
Europees verband aan 
de orde te blijven 
stellen 
� roadpricing pas 
inzetten als andere 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

instrumenten 
onmogelijk blijken 
� invoeren roadpricing 
door kabinet te 
resoluut gesteld 
 

De Vierde nota 
ruimtelijke 
ordening 

Kabinet: 
� de mobiele 
maatschappij is 
ontstaan. Het aantal 
potentiële autobezitters 
kan groeien van 6,5 
mln. in 1985 naar 9,5 
mln. in 2010 en het 
aantal auto’s kan in 
2010 7 of 8 mln. zijn 
� we kunnen niet 
berusten in een 
gedeeltelijke verstop-
ping van de weg en 
onbereikbaarheid van 
steden 
 

Kabinet: 
� de ontwikkeling van 
de mobiliteit moet 
worden geleid door 
beïnvloeden 
verkeersstromen 
� beperken van woon-
werkverkeer met de 
auto en van niet-
zakelijke 
automobiliteit naar tijd 
en plaats 

 Kabinet: 
� belangrijkste 
werktuig is 
prijsbeïnvloeding 
� heffing extra tol in 
piekuren met behulp 
van elektronische 
instrumenten, i.c. 
roadpricing 
� brede inzet 
roadpricing kan leiden 
tot 10 à 20% minder 
automobiliteit 

De begroting 1989 Kabinet: 
� afbrokkelende 
investeringen in 
infrastructuur 
� veilig stellen 
logistieke rol van 
Nederland in Europa 

Kabinet: 
� we boren nieuwe 
bronnen aan om 
achterstand van 
investeringen in wegen 
in te halen 
� een goede 
bereikbaarheid voor de 
economische 
ontwikkeling, met 
name voor het 
goederenvervoer en het 
zakelijk verkeer 
� staat een vrijwillige 
benadering voor van 
de mobiliteits-
problematiek  

Kabinet: 
� mobiliteit-
faciliterende 
maatregelen en 
mobiliteitregulerende 
maatregelen vullen 
elkaar aan 
� rekeningrijden grijpt 
maatschappelijk sterk 
in 
� voor regulerende 
maatregelen bestaat 
een beperkt draagvlak 

Kabinet: 
� aanpakken fiscale 
regelingen: meer het 
gebruik dan het bezit 
van de auto belasten 
door variabilisatie 
autokosten 
� een project-
organisatie ontwikkelt 
een systeem voor 
rekeningrijden 
� rekeningrijden is 
stap op weg naar 
doorberekenen 
maatschappelijke 
kosten 
� een schaars goed kan 
via het prijs-
mechanisme uitstekend 
worden verdeeld 
 

CDA: 
� mobiliteit is een 
basisactiviteit en een 
primaire 
levensbehoefte van de 
moderne mens 
 
PPR: 
� toename 
automobiliteit is een 
regelrechte ramp 

CDA: 
� enige sturing van 
mobiliteit kan niet 
achterwege blijven 
-nieuwe infrastructuur 
is noodzakelijk maar 
niet voldoende (grotere 
rol openbaar vervoer) 
 
D66: 
� absolute noodzaak 
om mobiliteits-
ontwikkeling te 

D66: 
� wellicht onderscheid 
maken tussen 
noodzakelijk en niet-
noodzakelijk 
autoverkeer 
 
VVD: 
� staat volstrekt achter 
het tegenhouden van 
variabilisatie via de 
benzineaccijns 
� een stop op 

PvdA: 
� stemt in met 
aanpakken fiscale 
regelingen die gebruik 
van de auto in de hand 
werken 
� bezit i.p.v gebruik 
van de auto belasten 
 
D66: 
� kan sturing van 
mobiliteit uitsluitend 
wel aan het prijs-
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

beïnvloeden 
� drastische 
ombuiging van beleid 
is noodzakelijk 
� misschien 
dwingender beperking 
van keuzevrijheid bij 
mobiliteit nodig 
 
RPF: 
� voor structureel 
terugdringen 
automobiliteit 

investeren in wegen 
brengt economische 
groei in gevaar  
 
D66: 
� schat in dat het 
rekeningrijden pas in 
2010 ingevoerd zal 
zijn 

mechanisme worden 
overgelaten ? 
� rekeningrijden maakt 
het verkeerde 
onderscheid, namelijk 
tussen zij die het wel 
en zij die het niet 
kunnen betalen 
 
VVD: 
� rekeningrijden is een 
middel tot varia-
bilisatie en budgettair 
neutraal en dat weer-
houdt de automobilist 
er niet van in de auto te 
stappen 
 

Het SVV-2 Kabinet: 
� bij ongewijzigd 
beleid groeit het 
autopark van 5 mln. 
naar 7 à 8 mlj. in 2010 
en neemt het 
autogebruik met 70% 
toe tussen 1988 en 
2010 
� verstopping van 
wegen in de Randstad 
ligt op de loer 
� verkeer en vervoer 
heeft te leiden onder 
politieke verdrukking; 
er ontbreekt een 
maatschappelijk 
bewustwording van de 
betekenis van verkeer 
en vervoer 
 

Kabinet: 
� bij bereikbaarheid 
heeft zakelijk verkeer 
de prioriteit, het wordt 
een vlotte door-
stroming geboden 
� geleiding van 
mobiliteit, door met 
name het terugdringen 
van het woon-
werkverkeer per auto 
en het ontmoedigen 
van vermijdbaar 
autogebruik 
� via prijsbeleid groei 
automobiliteit tot 2010 
beperken tot 30% i.p.v. 
verwachte 70%  
 

Kabinet: 
� de ervaring leert dat 
alleen de prijs die per 
kilometer moet worden 
betaald het gebruik van 
de auto beïnvloedt 
� de overheid zal 
burgers geregeld op de 
negatieve kanten van 
het autogebruik 
moeten wijzen 

Kabinet: 
� naar tijd en plaats 
gedifferentieerde 
kostenverhoging van 
het personenauto-
gebruik 
� invoeren rekening-
rijden met tarief 
afhankelijk van tijd, 
plaats en 
kenmerken voertuig 
(is voorzien nà 1992) 
� en onderzoek naar de 
mogelijkheid van een 
vignetsysteem voor de 
korte termijn 

(1e) Nationaal 
Milieubeleidsplan: 
paragraaf Verkeer 
en Vervoer 

Kabinet: 
� vanwege Europese 
regelgeving is er geen 
ruimte voor verhoging 
van de benzineaccijns  

Kabinet: 
� streven naar een 
instrument waarmee 
het autoverkeer de 
variabele kosten in 
rekening gebracht 
kunnen worden 

 Kabinet: 
� rekeningrijden 
invoeren als 
mobiliteitsregulerend 
instrument 
� in 1992 wordt gestart 
met een proef 
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3 
 
 
Beperking van de groei van automobiliteit, rekeningrijden 
in het regeerakkoord: 1989-1994 
 
 
3.1 De verkiezingen van 1989: duurzaamheid doet zijn intrede 
 
Het thema verkeer en vervoer is aan het eind van de jaren ’80 een van de belangrijkste 
thema’s geworden in de verkiezingsprogramma’s. Dat hangt samen met het lopende discours 
over het SVV-2, waarvan de besluitvormingsprocedure nog in volle gang is. Het hangt ook 
samen met de grote aandacht voor duurzaamheid. In 1989 is voor het merendeel van de 
politieke partijen de ontwikkeling naar een duurzame samenleving een centraal thema in de 
verkiezingsprogramma’s.1 Enkele voorbeelden van desbetreffende teksten zijn hieronder 
opgenomen. De aandacht voor duurzaamheid leidt tot een kritische kijk op automobiliteit en 
tot een scala aan voorstellen voor beïnvloeding van het autobezit- en gebruik dat aan de kiezer 
wordt voorgelegd. 
   Het CDA komt in haar programma (“Verantwoord voortbouwen”) met een pakket 
voornemens voor verkeer en vervoer. “Ten behoeve van een vlotte verkeersafwikkeling en een 
vermindering van de aantasting van natuur en milieu beïnvloedt de rijksoverheid de 
vervoerskeuze. Vervoersmanagement is noodzakelijk via maatregelen ter beperking van het 
personenautoverkeer”, zo stelt het CDA. De rol die deze partij toekent aan de rijksoverheid 
wordt concreet in de volgende maatregelen: “beperking van het woon-werkverkeer per auto 
door sturende middelen, zoals rekeningrijden, invoering van een vignet-systeem, verstrekken 
van openbaar-vervoer-kaarten aan werknemers en verhoging van de verhuismobiliteit.” 
Daarbij wil het CDA: 
 

“geleidelijke omvorming van fiscale faciliteiten ten gunste van het openbaar vervoer en ter 
vermindering van het gebruik van de auto door middel van (onder andere) vervanging van het 
reiskostenforfait door andere faciliteiten; belasten van vergoedingen en door heffingen op 
brandstoffen onder gelijktijdige verlaging van de motorrijtuigenbelasting.” 2  

 
Het CDA wil verder het openbaar vervoer versterken tot een “hoogwaardig integraal 
systeem”, ook in niet-verstedelijkte gebieden. Het ruimtelijke ordeningsbeleid moet voor het 
CDA ook bijdragen aan het terugdringen van de groei van het autogebruik.3  
   De PvdA heeft de ambitie in haar programma van 1989 (“Kiezen voor kwaliteit”) 
vastgelegd, dat binnen één generatie de wijze van produceren en consumeren moet voldoen 
aan de voorwaarden van duurzame welvaartsontwikkeling. De partij kiest daarbij voor het 
inzetten van het instrument van het prijsmechanisme: “Heffingen zijn wenselijk om via de 
werking van het prijsmechanisme een voor het milieu betere produktie (...) en consumptie 
                                                 
1 Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van de publicatie “Verkiezingsprogramma’s 89. Verkiezingen 6 
september 1989”, samengesteld door Prof.Dr. I. Lipschits, uitgegeven door de SDU uitgeverij, 1989. In de 
onderstaande voetnoten wordt verwezen naar de betreffende pagina’s  uit deze publicatie 
2 Ibid.: 389, 390. 
3 Ibid.: 390. 
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(zoals minder veelvuldig autogebruik) te stimuleren.” Het ingrijpen in de groei van het 
autogebruik is de PvdA ernst, getuige de volgende passage: “Het milieu verdraagt (...) geen 
groei van het verkeersvolume. Integendeel, inkrimping in Nederland en andere Westeuropese 
landen lijkt onvermijdelijk.” De PvdA ziet (ook) een belangrijke rol voor de overheid: “In het 
overheidsbeleid wordt het autogebruik ontmoedigd, niet het autobezit op zichzelf. Daarom 
worden de kosten van autobrandstof verhoogd, in combinatie met een verlaging van de 
motorrijtuigenbelasting.” Hiermee komt de PvdA in feite terug op de tekst in het 
verkiezingsprogramma van 1986, waarin de motorrijtuigenbelasting wordt opgenomen in de 
brandstofkosten. Opvallend is, dat de PvdA in het verkeers- en vervoersbeleid het accent legt 
op leefbaarheid, waarbij bereikbaarheid gewaarborgd blijft “doordat de rijksoverheid het 
initiatief neemt om ervoor te zorgen dat de samenstellende delen van het openbaar vervoer 
(...) als een systeem gaan functioneren”.4 
   Ook D66 spreekt zich nadrukkelijk uit voor duurzame ontwikkeling. De partij heeft grote 
zorgen om het milieu. In haar verkiezingprogramma stelt D66: “Volstrekte vrijheid van 
iedereen om voor elke behoefte de auto te nemen is niet meer te handhaven.” In het 
programma komen de volgende maatregelen aan de orde: “Op korte termijn zijn maatregelen 
nodig die veel rijden meer belasten dan weinig rijden (invoering of verhoging van de accijns 
op LPG en diesel) en belastingmaatregelen zoals de afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid 
van vervoerskosten (reiskostenforfait).” De tekst van het programma stelt verder:  
 

“D66 staat positief tegenover het principe van electronische tolheffing mits de privacy 
gewaarborgd is en het kostendekkend is. Verder onderzoek naar de mogelijkheden en nadelen 
van rekeningrijden is geboden. Als andere middelen niet helpen mag overheidsregulering van 
de automobiliteit (bijvoorbeeld door spitsuurvignetten) niet worden uitgesloten.” 5  
 

De VVD opent in haar verkiezingsprogramma het hoofdstuk over infrastructuur met de 
opmerking, dat zij de zorg van de overheid voor een uitstekende infrastructuur tot de 
“klassieke staatstaken” rekent. “Openbaar vervoer en fietsverkeer verdienen de voorkeur voor 
het woon-werkverkeer. Hierdoor kan de toename van de belasting van het autowegennet 
worden teruggebracht”, aldus de VVD. In relatie tot zorgen over het milieu spreekt de partij 
uit, dat “de financiering van de gezondmaking van het milieu niet mag leiden tot het radicaal 
verlaten van het beleid van lastenverlichting voor de werkende bevolking”. Dat leidt tot het 
standpunt, dat de fiscale aftrekbaarheid van kosten van woon-werkverkeer voor alle 
vervoerswijzen en voor afstanden groter dan 10 km niet moet worden afgeschaft. Voor het 
realiseren van de gewenste omslag in het verkeer en vervoer leunt de partij op het 
prijsmechanisme. “Gedragsverandering kan worden beïnvloedt door financiële prikkels”, zo 
stelt de VVD. De partij spreekt haar voorkeur uit voor marktconforme maatregelen: “Via het 
prijsmechanisme worden veelal betere resultaten bereikt dan door dirigistische maatregelen.” 
De VVD geeft een omfloerste verwijzing naar een vorm van variabilisering van autokosten 
als wordt gesteld: “Onder het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ zullen heffingen op brandstoffen 
een belangrijke plaats innemen in zowel het realiseren van de doelstellingen als het 
financieren van het milieubeleid. Daarbij zal harmonisatie in EG-verband met kracht moeten 
worden nagestreefd.”6 
 
In 1989 doet de nieuw gevormde partij GroenLinks7 mee aan de verkiezingen. De partij zet 
                                                 
4 Ibid.: 237, 238, 241. 
5 Ibid.: 285, 286. 
6 Ibid.: 44, 54, 57. 
7 GroenLinks  is een fusie van CPN, PSP, PPR en EVP. De afkorting  voor de naam van de partij is “GL”; deze 
wordt genoemd in de 14e editie van de Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, met de 
aantekening dat die afkorting “niet erg gebruikelijk is”. 
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stevig in op de aanpak van het autogebruik, getuige de volgende passage in het programma 
(“Verder kijken”):  
 

“Het autoverkeer moet worden geminimaliseerd vanwege het grote beslag op energie, 
grondstoffen en ruimte (...). Om dit te bereiken, moeten vooral de variabele autokosten 
(brandstof!) worden verhoogd. Gelijktijdig moet het openbaar vervoer sterk worden verbeterd 
en verfijnd. Daarnaast dient het autobezit te worden teruggedrongen. Vooruitlopend op een 
algeheel verbod dient reclame voor auto’s beperkt en aan strenge regels te worden 
gebonden.”8  

 
In 1989 heeft ook de GPV een kritische benadering van de auto. In het verkiezingsprogramma 
(“Leven, nu en straks”) richt de partij zich op de voorspelde groei van het aantal gereden 
autokilometers. De partij vindt de doelstelling van het Nationaal Milieubeleidsplan, om de 
groei van het aantal autokilometers te beperken tot 48% in de periode 1986-2010,  te laag 
gegrepen. De partij wil nog minder groei en kiest daarbij voor een beleid dat zich 
“vooralsnog” richt op beperking van het autogebruik en niet van het autobezit. “De invoering 
van rekeningrijden wordt verder voorbereid. Door prijsdifferentiatie wordt rekening 
gehouden met de geringe openbaar vervoersvoorzieningen buiten de Randstad”, zo luidt de 
agenda van de GPV.9  
   De RPF zit op de lijn van het GPV. In haar programma (“Geroepen tot gerechtigheid”) stelt 
de partij: “De nog immer groeiende (auto)mobiliteit en de fileproblematiek die daarvan het 
gevolg is, vragen om een krachtig beleid.” De partij stelt diverse maatregelen voor, waaronder 
de “geleidelijke afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid van de kosten van woon-
werkverkeer en zo mogelijk variabilisatie van de autokosten”. Opvallend punt in het 
programma van de RPF is, dat de partij vooralsnog het systeem van rekeningrijden afwijst: 
 

“vanwege onbillijkheden van het systeem ten gevolge van het betrekkelijk willekeurige 
karakter tegenover veel weggebruikers en vermoedelijke fraudegevoeligheid. Alternatieven, 
zoals een spitsvignet en systemen die in het buitenland bestaan, dienen op hun waarde te 
worden onderzocht.” 10  

 
De SGP besteedt in haar verkiezingsprogramma voor 1989 (“Bij leven en welzijn”) in 
tegenstelling tot het eerdere verkiezingsprogramma nu veel aandacht aan de auto. “Het beleid 
dient mede gericht te zijn op het terugdringen van de automobilist”, zo stelt de SGP en de 
partij vetaalt dat in onder meer de volgende maatregelen: 
 

“Door middel van variabilisatie van autokosten dient te worden bereikt dat het gebruik van de 
auto zwaarder wordt belast. Een forse verhoging van de brandstofaccijns dient te worden 
overwogen. Deze moet gepaard gaan met een gelijktijdige verlaging van de 
motorrijtuigenbelasting, een en ander rekening houdend met de noodzakelijke harmonisatie in 
EG-verband. (...) De invoering van rekening-rijden wordt alleen overwogen wanneer uit nader 
onderzoek blijkt dat dit technisch mogelijk is, fraudebestendig is, en ook op landelijke schaal 
een daadwerkelijke bijdrage aan de afremming van de mobiliteit levert. In geen geval mag dit 
systeem ontaarden in verkapte tolheffing.” 11  
 

Ter stimulering van het openbaar vervoer kiest de partij voor omzetting van het 
reiskostenforfait in een openbaar vervoer forfait  

                                                 
8 Ibid.: 359. 
9 Ibid.: GPV: 21. 
10 Ibid.: RPF: 214. 
11 Ibid.: SGP: 119, 122. 
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   De SP neemt in haar programma van 1989 “vrijheid” als uitgangspunt voor het beleid. Het 
beschikbaar zijn van genoeg mogelijkheden van vervoer beschouwt de partij als vorm van 
vrijheid. De partij kiest voor “een modern, toegankelijk, komfortabel, fijnmazig en uiterst 
goedkoop net van openbaar vervoer”. De tarieven dienen dusdanig te zijn dat mensen meer en 
meer hun auto laten staan,  vindt de SP. “Afname van het partikulier autobezit en –gebruik 
kan zodoende bewerkstelligd worden zonder over te gaan tot ‘automobilistje pesten’ via een 
systeem van allerlei oneerlijke heffingen en regelingen, zoals de regering-Lubbers en anderen 
voorstellen”, zo stelt deze partij.12 
 
De uitslag van de verkiezingen betekent, dat het CDA haar zetelaantal consolideert. De PvdA 
verliest licht (-3 zetels), de VVD verliest in verhouding tot het aantal zetels substantieel (-5 
zetels). De breuk van de VVD met het kabinet-Lubbers 2 vanwege het reiskostenforfait voor 
het woon-werkverkeer per auto heeft electoraal niets opgeleverd. Het gezegde “wie breekt 
betaalt” is hier van toepassing; zelfs als het gaat om een breuk vanwege het behartigen van 
(veronderstelde)  belangen van de automobilist kan een partij klappen krijgen. Winst wordt 
behaald door D66 (+ 3 zetels). De SP slaagt er nog niet in een zetel te bemachtigen.  
   De zetelverdeling na de Tweede Kamerverkiezingen, die worden gehouden op 6 september 
1989, is als volgt: 
 
CDA 54  SGP 3 
PvdA 49  GPV 2 
VVD 22  RPF 1 
D66 12  CD13 1 
GroenLinks   6    
 
Op 7 november 1989 treedt het kabinet-Lubbers 3 aan. Het is een coalitie van het CDA en de 
PvdA.  Mw. J.R.H. Maij-Weggen (CDA) is de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat.  
   In het regeerakkoord zijn duurzaamheid en het milieu de leidende thema’s  bij het beleid ten 
aanzien van verkeer en vervoer. De ambitie is hoog, zo blijkt uit de volgende zin: ”Binnen één  
generatie zal de wijze van produceren en consumeren moeten voldoen aan voorwaarden van 
duurzame welvaartsontwikkeling. Deze trendbreuk zal nu ingezet moeten worden.”14 (Het is 
de letterlijke tekst uit het verkiezingsprogramma van de PvdA.)  
   Het regeerakkoord geeft veel aandacht aan ecologische doelstellingen uit het rapport Zorgen 
voor Morgen.15 Dit betekent onder meer, dat in diverse beleidsplannen waaronder het SVV-2 
integratie met milieudoelstellingen gestalte moet krijgen. Bij de aandacht voor de 
infrastructuur van Nederland zal “zowel het milieu als de invalshoek Nederland-
distributieland tot gelding moeten komen”, aldus het regeerakkoord.16 In aansluiting hierop 
worden onder meer de volgende twee afspraken gemaakt:  
 

“- met voortvarendheid zal worden nagegaan hoe een werkbaar systeem van rekening rijden 
kan worden ontwikkeld waarvan de kosten van invoering en exploitatie het beoogde doel niet 
in de weg staan. Dit kost tijd, maar is wel van wezenlijke structurele betekenis; én voor de 
beïnvloeding van het gebruik van de auto én voor de middelen nodig voor Nederland-
distributieland met een daarbij behorend minimum aan files”; 

                                                 
12 Het programma van de SP is niet opgenomen in het werk van Lipschits. De tekst is geplaatst op de website 
van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) op: www.rug.nl . 
13 De CentrumDemocraten komen bij de verkiezingen van 1989 en 1994 in de Tweede Kamer, maar spelen geen 
rol in dit discours. 
14 TK, vergaderjaar 1989-1990, 21132, nr. 8 (herdruk): 35. 
15 Dit is een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 
16 Ibid.: 38, 39.  
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“- de prijsverhouding tussen het gebruik van het openbaar vervoer en van de particuliere auto 
wordt, althans zoveel mogelijk, ten voordele van het openbaar vervoer verbeterd.” 17  

 
Het kabinet heeft ook het voornemen één infrastructuurfonds voor verkeer en vervoer te 
realiseren, om tot een betere afweging van prioriteiten te komen. Het regeerakkoord van het 
kabinet-Lubbers 3 is zo het eerste regeerakkoord waarin het rekeningrijden is opgenomen. 
   Op 27 november 1989 komt de aanpak van het autoverkeer ook aan de orde in de 
regeringsverklaring.18 Minister-president Lubbers spreekt van een omslag in denken, maar 
merkt op dat deze nog gepaard gaat met een tegengestelde praktijk: “Anders gezegd, iedereen 
is ervan overtuigd dat het autogebruik fors moet worden beperkt, maar tegelijkertijd meten 
wij een groei van ongeveer 7 % per jaar.” Hij vervolgt: ”Het is geleidelijk aan wel duidelijk 
dat het niet zo door kan gaan en dat de trend dus om moet.”  
   De minister-president stelt dat een reductie van het autoverkeer voor een goed deel via het 
prijsmechanisme tot stand moet komen:  
 

“De reductie van het autoverkeer zal voor een goed deel via het prijsmechanisme tot stand 
moeten komen. De betrekkelijk lage prijs werkt de mobiliteit nu sterk in de hand. Daarom 
wordt ook verder gegaan met de voorbereiding van het rekeningrijden. Daarmee kan men de 
prijs van autokilometers per locatie en naar gelang het uur van de dag doen variëren. In elk 
geval zal de prijs van het openbaar vervoer in de toekomst bij prijsvergelijkingen beter uit de 
bus moeten komen. In een klein land met open grenzen kan men de mobiliteit overigens 
slechts in beperkte mate via de prijs beïnvloeden. Daarom zal de regering in Brussel naar 
medestanders zoeken voor een verdergaande variabilisatie van de autokosten.” 

 
Het kabinet-Lubbers 3 lijkt hiermee een ‘taboe’ op een werkelijke aanpak van het autoverkeer 
te hebben doorbroken. 
 
 
3.2  De voortvarende start van een nieuwe minister: het vergaderjaar 1989-1990 
 
�  Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer:de adviezen van een viertal 
adviesorganen 
Op 12 oktober 1989 bieden de (demissionaire) ministers van Verkeer en Waterstaat en van 
VROM de adviezen van een viertal adviesorganen over het SVV-2 aan de Tweede Kamer 
aan. Het zijn adviezen van de Raad van advies voor de Ruimtelijk Ordening, de Voorlopige 
Raad voor Verkeer en Waterstaat, de Centrale Raad voor Milieuhygiëne en de Sociaal-
Economische Raad. Deze adviezen vormen deel c van het SVV.19 Het zijn belangrijke 
adviezen voor het parlementair discours. Daarom komen de kernpunten van de vier adviezen, 
voor wat betreft de inzet van het prijsmechanisme bij automobiliteit, hierna aan de orde. 
 
Raad van advies voor de Ruimtelijke Ordening: tweespalt over het prijsmechanisme. De 
raad onderschrijft de prioriteit die in het SVV-2 is gegeven aan het zakelijk verkeer en het 
goederenvervoer, omdat de transport- en distributiesector een belangrijke bijdrage levert aan 
de economische ontwikkeling. De raad “acht het reëel om te erkennen dat congestie nooit 
geheel zal verdwijnen, en tot op zekere hoogte een symptoom is van grote economische 
activiteit”.20 Hij is voorstander van een mobiliteitsregulerend beleid en heeft zich naar eigen 
                                                 
17 Ibid.: 39. 
18 TK verg.jr. 1989-1990, 14e verg., 27 november 1989: 14-312. 
19 TK verg.jr. 1989-1990, 20922, nrs.5-6. De adviezen omvatten bijna 300 blz. 
20 Ibid.: 13. 
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zeggen in eerdere adviezen positief uitgelaten over toepassing van het prijsmechanisme als 
middel tot beïnvloeding van het verplaatsingsgedrag, maar er is nu tweespalt:  
 

“Een meerderheid van de Raad erkent mét het structuurschema dat prijsbeïnvloeding 
noodzakelijk is voor een daadwerkelijke benutting door het personenverkeer van een 
kwalitatief sterk verbeterd openbaar vervoer. Dit deel van de Raad stemt – ondanks de vele 
onzekerheden – in met verdere studie naar eventuele invoering van rekening rijden. Verder 
achten deze raadsleden het niet uitgesloten, dat op de wat langere termijn verhoging van de 
brandstofaccijns – als onderdeel van variabilisatie, maar eventueel ook als vorm van 
doorberekening van maatschappelijke kosten - op Europese schaal wordt ingevoerd. Een 
minderheid van de Raad merkt op voorhand op niet te kunnen instemmen met 
prijsmechanische maatregelen die uitsluitend vanwege hun prijseffect worden genomen zoals 
het rekening rijden en verhoging van de brandstofaccijns.” 21  

 
De raad merkt op, dat het SVV-2 het element van “andere verplaatsingsmotieven dan woon-
werk” grotendeels laat liggen. Ook op het autogebruik is volgens de raad bezinning nodig. 
Daarbij wijst de raad op de auto als symbool van vrijheid, waar als laatste op wordt bezuinigd 
en op het feit dat de auto meer dan andere vervoermiddelen de mogelijkheid biedt van 
“combinatie van verplaatsingsmotieven”. Het woon-werkverkeer maakt zo vaak deel uit van 
“complexe ritketens”.  
   De vrije-tijds-samenleving en de openluchtrecreatie zijn in grote mate door de auto 
mogelijk geworden, aldus de raad.22 Daarmee geeft hij in feite aan, dat de concentratie van het 
SVV-2 op woon-werkverkeer veel te beperkt is. Saillant is de volgende opmerking in het 
advies van (een meerderheid van) de raad:   
 

“De overheid heeft gezien de grote maatschappelijke betekenis van de auto altijd grote moeite 
gehad met bijvoorbeeld het doorberekenen van de werkelijke kosten aan de automobilist; 
daarin komt echter geleidelijk verandering. Voor deze meerderheid van de Raad is duidelijk 
dat niet ineens kan worden goedgemaakt wat in het verleden verkeerd is gegaan. In dit kader 
acht dit deel van de Raad het middel van gedragsbeïnvloeding cruciaal. Door de introductie 
van beloningselementen kunnen structurele veranderingen inzake activiteitenpatronen, het 
verplaatsingsgedrag en het gebruik van de ruimtelijke structuur worden gestimuleerd.” 23  

 
Maar de raad is verdeeld over het te voeren prijsbeleid. Een minderheid van de raad vindt “dat 
de mobiliteitsgeleiding in het personenverkeer niet verder mag gaan dan op grond van 
ruimtelijke en bereikbaarheidsoverwegingen noodzakelijk wordt geacht”.24 Kortom, het 
doorberekenen van de werkelijke kosten aan de automobilist wordt door deze minderheid niet 
gesteund. Deze kan niet instemmen met “prijsmechanische maatregelen die uitsluitend 
vanwege hun prijseffect worden genomen”, waarbij wordt opgemerkt dat de gewenste 
mobiliteitsregulerende effecten niet worden bereikt “gezien de lage prijselasticiteit van het 
autogebruik. Wanneer geen alternatieven beschikbaar zijn vormen zij niet meer dan een 
lastenverhoging”.25  
   De meerderheid van de raad “erkent mét het structuurschema dat het middel van 
prijsbeïnvloeding (als push-factor) onontbeerlijk is voor de daadwerkelijke benutting door het 
personenverkeer van een kwalitatief sterk verbeterd openbaar vervoer”.26 Deze meerderheid 
adviseert dat niet alles op het rekeningrijden moet worden gezet en dat “alternatieve 
                                                 
21 Ibid.: 17, 18. Het woord rekeningrijden wordt hier weer eens geschreven als twee woorden. 
22 Ibid.: 42. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid.: 58. 
26 Ibid. 
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prijstechnische instrumenten” ook serieus moeten worden overwogen. De raad noemt: 
“verhoging van de brandstofaccijns in combinatie met verlaging van de motorrijtuigen-
belasting; een zwaarder accent op parkeerbeleid; invoering van een spitsvignet op het 
hoofdwegennet; fiscale maatregelen; carpricing”.27  
   De raad voelt (in meerderheid) veel voor het eerste, variabilisatie van de 
motorrijtuigenbelasting ofwel een verschuiving van vaste naar variabele lasten via verhoging 
van de brandstofaccijns, maar onderkent het politiek niet aanvaardbaar zijn van de 
grenseffecten. “In de toekomst zou echter iedere reële gelegenheid tot variabilisatie van de 
autokosten in deze zin moeten worden aangegrepen; het overleg met de omringende landen 
dient dan ook intensief te worden voortgezet”, aldus de raad.28 
 
Voorlopige Raad voor Verkeer en Waterstaat: overconsumptie van vervoer en de inzet 
van het prijsmechanisme voor prijsverhoging.  
Deze raad is van mening, dat de mate waarin de behoefte aan personenvervoer is gegroeid:  
 

“onmiskenbaar een gevolg [is] van relatief - ten opzichte van andere privé-uitgaven - lage 
kosten van vervoer. Uit dien hoofde is de conclusie gerechtvaardigd dat in een algemene en 
substantiële verhoging van vervoerskosten een belangrijk deel van de oplossing van het 
mobiliteitsvraagstuk op termijn zou kunnen worden gevonden.” 29 

 
Ook op andere wijze verwoordt de raad dit punt. Hij is van mening: 
 

“dat de relatieve overconsumptie van vervoer reden zou mogen zijn voor een algehele 
prijsverhoging van het (personen)vervoer. In het SVV wordt deze redenering (nog) niet 
gevolgd; prijsverhoging wordt in beperkte mate voorgesteld voor het gebruik van bepaalde 
wegen en met mogelijke differentiëring naar plaats en tijd. Het schaarse artikel capaciteit 
wordt tegen een hogere prijs dan voorheen aangeboden; de individuele keuzevrijheid wordt op 
een hoger kostenniveau gerespecteerd. Verwacht wordt dat dit een zekere vraaguitval zal 
veroorzaken (...).” 30  

 
De raad vindt dat het niet de bedoeling kan zijn van het rekeningrijden dat het aantal 
verplaatsingen wordt verminderd, dus stelt deze zich op het standpunt dat rekeningrijden pas 
mag worden ingevoerd waar en wanneer een andere vervoerwijze van vergelijkbare kwaliteit 
aanwezig is. Voorts vindt de raad, dat toepassing van het prijsmechanisme gerechtvaardigd is 
“in al die gevallen waarin een belasting van het milieu aanwezig is”.31 Vanuit milieu-oogpunt 
bezien is een vorm, waarin er “een relatie bestaat tussen heffing en afgelegd kilometrage” te 
verkiezen, is het oordeel. Voorts oordeelt de raad, dat er slechts weinig instrumenten denkbaar 
zijn “die de bedoelingen van het rekening-rijden – beperking van de behoeften aan 
infrastructuur, beperking van emissies én het verschaffen van financieringsmiddelen – in 
dezelfde mate kunnen realiseren”.32 
 
Centrale Raad voor Milieuhygiëne: voorstander van het spitsvignet. Voor deze raad gaan 
de maatregelen van het SVV niet ver genoeg: 
 

                                                 
27 Ibid.: 59. 
28 Ibid. 
29 Ibid.: 97. 
30 Ibid.: 100. 
31 Ibid. 
32 Ibid.: 121. De schrijfwijze bij deze raad is weer anders:  “rekening-rijden”. 



Deel III – Hoofdstuk 3 

352  

“Naar de mening van de raad zijn de milieuproblemen dermate nijpend geworden, dat een 
beïnvloeding van de keuzemogelijkheden in het verkeer en vervoer onontkoombaar is. De 
door het SVV voorgestelde ontmoediging van het autoverkeer met niet-zakelijke motieven 
door de verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer en de invoering van het 
zogenaamde rekeningrijden vindt de raad niet ver genoeg gaan. Het is naar zijn mening 
onafwendbaar, dat over de hele linie de omvang van het autogebruik moet worden 
verminderd.” 33  

 
Aan structurele maatregelen, zoals de inzet van het prijsmechanisme, valt volgens de raad niet 
meer te ontkomen: 
 

“In het algemeen meent de raad dat een zekere financiële bevoordeling een sympathieker 
instrument is voor het verminderen van het autogebruik dan maatregelen met een 
kostenverhogend karakter. (...) Aangezien wijziging van de variabele kosten het autogebruik 
beïnvloedt, is de raad voorstander van maatregelen die deze kosten verhogen.” 34  

 
Maar de raad is verdeeld over het idee om de accijnzen op LPG en diesel te verhogen.35 Over 
het rekeningrijden concludeert de raad, dat deze maatregel op korte termijn geen soulaas 
biedt, omdat invoering vanwege technische en maatschappelijke verwikkelingen pas over een 
jaar of zes kan plaats vinden. Bovendien twijfelt de raad aan de milieubeschermende 
effecten.36 De raad is voorstander van het spitsvignet, omdat het op korte termijn kan worden 
ingevoerd.37 
 
De Sociaal-Economische Raad: uiterst terughoudend ten aanzien van rekeningrijden. 
Deze raad vindt, dat een nieuwe strategie nodig is voor verkeer en vervoer, “waarin naast 
maatschappelijke baten ook de maatschappelijke kosten adequaat worden meegewogen”.38 
   De raad stelt dat ten aanzien van de verwachte effecten van onder andere het prijsbeleid 
grote onzekerheden bestaan, waardoor het beleid voor een deel een ‘trial and error’ karakter 
zal hebben. Dat geldt ook voor het rekeningrijden, de raad staat namelijk “zeer terughoudend” 
tegenover dit instrument.39  
   In zijn advies gaat de raad uitgebreid in op de “micro-economische aspecten” van 
marktwerking en het prijsmechanisme. In een eerder advies heeft de raad de conclusie 
getrokken, dat ten aanzien van het wegverkeer sprake is van impliciete subsidiëring vanwege 
het feit dat de negatieve externe effecten van het wegverkeer niet (voldoende ) in rekening 
worden gebracht en dus hooguit beperkt in de afwegingen van de automobilist worden 
betrokken.40 “De conclusie dat in feite het verkeer als zodanig wordt gesubsidieerd maakt het 
aannemelijk dat de omvang van het totale verkeer is gestimuleerd”, aldus de raad.41 Hij stelt 
dat een betere marktwerking “in de zin van het meer confronteren van de deelnemers met de 
werkelijke (maatschappelijke) kosten van mobiliteit de allocatie maatschappelijk efficiënter 
(zou) kunnen maken (enige vermindering van mobiliteit, substitutie van auto naar openbaar 
vervoer)”.42  

                                                 
33 Ibid.: 171. 
34 Ibid.: 185. 
35 De vertegenwoordigers van de werkgevers en van het Landbouwschap zijn namelijk tegen. 
36 Ibid.: 185. 
37 Ibid.: 186. 
38 Ibid.: 197. 
39 Ibid.: 199. 
40 Ibid.: 250 e.v. 
41 Ibid.: 253. 
42 Ibid. 
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   Een verhoging van de kosten van mobiliteit betekent wel, dat “de meer sociale en 
inkomenspolitieke gevolgen” in de afweging moeten worden betrokken, met name wat betreft 
de ‘vervoersarme’ groepen”.43 Uit de eigen analyse trekt de raad de conclusie, “dat het zeer 
de moeite waard is om te bezien in hoeverre het prijsmechanisme de ‘warboel van 
maatschappelijk niet-efficiënte beslissingen’ in een meer efficiënte richting kan ombuigen”.44  
 
De raad geeft een uitvoerig commentaar op het rekeningrijden. Hij wijst erop, dat de 
uiteenlopende functies van het rekeningrijden (met name de financiering, regulering en 
congestievermindering) uiteenlopende eisen kunnen stellen aan de vormgeving ervan. Gezien 
de vormgeving lijkt het rekeningrijden vooral afgestemd te zijn op de congestieproblematiek, 
vindt de raad.45 Ook wijst hij op een zekere willekeur van het beoogde systeem voor 
rekeningrijden, omdat de ene autoforens sterker wordt getroffen dan de andere, afhankelijk 
van de spreiding van woon-werklocaties.46  
   Tot slot in de beschouwing van de vraagstukken rond het rekeningrijden noemt de raad de 
uitvoeringstechnische problemen en de vragen rond fraude-gevoeligheid. ”Gezien de nog vele 
bestaande vragen en onzekerheden is de raad niet in staat de merites van dit systeem thans te 
beoordelen (...). Het is naar de mening van de raad in ieder geval ongewenst om thans alle 
kaarten al zo sterk op het rekening rijden te zetten”, zo luidt de conclusie. De raad stelt zich 
“uiterst terughoudend op”.47 
   De raad merkt op dat het voor hem bij het prijsbeleid primair gaat om de reguleringsfunctie, 
hetgeen ook alternatieven impliceert: “De reguleringsfunctie van het prijsbeleid vereist ook 
dat er redelijke mogelijkheden zijn tot gedragsaanpassing zoals de overstap naar andere 
vervoerwijzen of het dichter bij elkaar brengen van wonen en werken”.48 De raad komt tot een 
opsomming van mogelijke instrumenten voor prijsbeleid die het overwegen waard zijn. Naast 
een stringent parkeerbeleid en veranderingen in het fiscale systeem noemt de raad 
variabilisatie van autokosten en het spitsvignet.49 
 
Box 3.2a  De kerk en de auto 
De problematiek rond de automobiliteit leidt tot actie van de zijde van de kerken in Nederland. De 
oecumenische vereniging Goed Rentmeesterschap heeft aan synodes en bisschoppen gevraagd de 
overheid te bewegen tot het instellen van een autoloze zondag. Dat feit is aanleiding voor ds. Okke 
Jager om een betoog over de auto te geven in een artikel in Trouw van 22 november 1989. Hij zet 
stevig in:  
“Ongetwijfeld moet iedereen helpen – kerk en staat voorop – de auto terug te dringen. Aan de 
uitvinding van dat voertuig hebben wij veel te danken. Maar de zegen werd te groot. Het 
automobilisme werd totalitair. Hofland noemt het vulgair straatfascisme. Het recht van de sterkste 
werd verheven tot gewoonterecht. Het automobilisme verslindt honderdduizenden levens en 
onmisbare hulpbronnen. Het is een vijandige wijze van leven, ingebed in een vijandige cultuur. Het is 
absurd dat deze vijand een heel verdedigingssysteem nodig maakt, met alle waarnemingsapparatuur 
van een geavanceerde luchtafweer. De auto stimuleert een onvolwassen gedrag.” 
 
�  De voortvarende start van minister Maij-Weggen 
Na de val van het kabinet Lubbers-2 over de kwestie van het afschaffen van het 
reiskostenforfait, bereidt demissionair minister Smit-Kroes de begroting 1990 voor. Haar 

                                                 
43 Ibid. 
44 Ibid.: 254. 
45 Ibid.: 255, 256 
46 Ibid.: 256. Dit punt zal centraal staan in het kamerdebat over het SVV. 
47 Ibid.: 258. Deze raad gebruikt in zijn advies een ‘oude’ schrijfwijze voor rekeningrijden. 
48 Ibid.: 272. 
49 Ibid.: 273, 274. 
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opvolger minister Maij-Weggen zal met de beide Kamers het debat voeren over deze 
begroting. Bij haar aantreden is de situatie rond de toename van automobiliteit alarmerend; er 
is daarom veel discours in de samenleving. 
 
Box 3.2b  Verontrusting bij de Tweede Kamer 
Bij de Tweede Kamer is verontrusting over de snelle groei van het autogebruik, zo meldt De Telegraaf 
op 2 december 1989. Uit “nog niet openbaar gemaakte gegevens” blijkt dat in drie jaar tijd het 
autogebruik met 25% is toegenomen. De verwachting is dat deze groei zal doorzetten, waardoor in 
1995 de stijging van het autogebruik uitkomt op 48%. De Telegraaf noteert verschillende reacties. De 
voorzitter van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat, de CDA-er Van Vlijmen, acht het 
noodzakelijk dat zo snel mogelijk aanvullende maatregelen worden genomen om het autogebruik terug 
te dringen. Hij schuwt zelfs niet het autobezit aan te pakken. “Het produkt is gewoon te goedkoop. 
Teveel mensen kunnen teveel gebruik ervan maken”, aldus Van Vlijmen. Maar dat gaat Castricum 
(PvdA) te ver, wel zijn beiden het erover eens dat de kilometerprijs omhoog moet. En daar is Jorritsma 
(VVD) fel tegen. 
   De forse toename van het autogebruik botst met de toenemende zorgen over het milieu. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne heeft in het rapport Zorgen voor morgen 
becijfert dat er in Nederland op elke vierkante kilometer 128 auto’s staan, zodat Nederland kan gelden 
als het meest autodichte land ter wereld. In het kader van de uitvoering van het SVV-2-beleid wordt 
een beroep gedaan op de automobilist om de auto zo mogelijk te laten staan (zoals de actie “de auto 
kan best een dagje zonder u”). Ondertussen besteedt de autobranche (autofabrikanten en – importeurs) 
jaarlijks circa 200 miljoen gulden aan reclame. Terwijl het Strategisch Communicatieplan van het 
SVV-2 tot 1991 een budget kent van 3,5 miljoen gulden.50 
   Toch is de psycholoog prof.dr.J.A.Michon, die is verbonden aan het Verkeerskundig Studiecentrum 
van de Rijksuniversiteit Groningen begin 1990, optimistisch over het milieubesef van de automobilist. 
Hij denkt dat het met de auto net zo zal kunnen gaan als met roken; op een goede dag hoort het 
gewoon niet meer. Michon stelt op basis van onderzoek, dat de mensen maar een beperkt 
verplaatsingspatroon hebben dat dag-in dag-uit hetzelfde is. “Als we al vrijheid hebben vanwege onze 
auto, dan gebruiken we hem daarvoor dus gewoon niet”, zegt hij. Meer en beter openbaar vervoer met 
drie klassen, door toevoeging van een “echte eerste klas”, ziet hij als een middel om de automobilist 
uit zijn auto te krijgen.51 
   De aanpak van het autogebruik door de overheid schiet een aantal automobilisten in het verkeerde 
keelgat. Zij richten de stichting Pro Auto op. Volgens de voorzitter van de stichting J.T.Grashoff is het 
initiatief  “geboren uit wanhoop en met tegenzin. Maar de overheid moet duidelijk worden gemaakt 
dat de maat vol is en de automobilisten het zát zijn”. De stichting vindt dat de ANWB en de KNAC de 
automobilist in de kou laten staan.52 De stichting zal op 1 juli 1991 een nieuwe politieke partij 
presenteren, de Autopartij.53 
 
Kort voor de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer – die plaatsvindt in februari 1990 – 
zendt de minister bij een brief van 12 februari 1990 een uitgebreide beleidsnotitie aan de 
Kamer met de titel Verkeer en vervoer op korte termijn.54  De notitie is onderdeel van het 
“dossier” van het SVV-2. “Aktuele, onverwacht snelle, mobiliteitsontwikkelingen nopen tot 
het treffen van maatregelen op korte termijn”, schrijft de minister. Zij stelt voor de notitie te 
betrekken bij de behandeling van de begroting. Met deze notitie drukt de nieuwe minister een 
duidelijk en eigen stempel op het te voeren beleid, met bijvoorbeeld de tekst: “het beeld dat 
zich thans voordoet op onze wegen staat haaks op wat we voorstaan met een duurzame 

                                                 
50 Bron: Peter Peters, “Hoe bekeer je een automobilist?”, Intermediair, 26e jrg. Nr. 1-2, 12 januari 1990. 
51 Weekblad De Tijd, 2 maart 1990, nr. 9: 19. 
52 De Telegraaf, 14 april 1990. Zie ook het interview met vertegenwoordigers van de stichting in De Telegraaf 
van 28 juli 1990.  
53 Trouw, 8 mei 1991. 
54 TK verg,jr. 1989-1990, 20922, nr.8. 
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samenleving”. Het valt ook op te maken uit belangrijke kritiek die zij heeft op het SVV-2, 
namelijk “te weinig en te laat”.55  
    
Wat betreft het prijsmechanisme is de minister duidelijk: “We ontkomen er niet aan het 
autorijden te reguleren en duurder te maken. (...) Door invoering van rekening rijden zal het 
autorijden afhankelijk van plaats en tijd duurder worden.”56 Maar vanwege het feit dat de 
introductie van het rekeningrijden nog een aantal jaren op zich laat wachten, wil de minister 
de mogelijkheden van invoering van een spitsvignet – als voorloper van rekeningrijden – 
onderzoeken.  
   Eveneens op 12 februari 1990 wordt de tweede voortgangsrapportage van het Projectteam 
Rekening Rijden beschikbaar gesteld aan de Tweede Kamer. Deze rapportage bevat enkele 
saillante zaken. De openingszin van de rapportage luidt: “In 1995 zal iedereen in de Randstad 
‘Rekening Rijden’. Dat is althans de bedoeling.” Gedragsverandering zal de verkeers- en 
vervoersstroom moeten reguleren. “De automobilist zal zijn gedrag veranderen doordat 
onder meer het prijsmechanisme wordt toegepast”, verwacht de projectgroep.57  
   Het primaire doel van de rapportage is uitleg geven over het ontwerp van het technisch 
systeem van  rekeningrijden. Daarbij komen enkele belangwekkende zaken ter sprake. Zo 
wordt opgemerkt, dat het maatschappelijk draagvlak “momenteel gering” lijkt. Uit 
inspraakreacties is gebleken “dat men onvoldoende op de hoogte is van de werking van het 
systeem”. Daarom is een start gemaakt met een “overall bewustwordingscampagne” in het 
kader van het SVV-2.58 De rapportage gaat ook in op een “terugvalspoor” voor het geval de 
ontwikkeling van het “nog niet bestaand systeem” van het rekeningrijden niet aan het te 
stellen programma van eisen blijkt te voldoen. Er wordt een viertal varianten genoemd: een 
regionaal gedifferentieerde brandstofprijs; integrale benzineprijsverhoging in Europees 
verband inclusief variabilisatie; vignetten en; een bestaand electronisch systeem.59 Er wordt 
geen duidelijke conclusie getrokken ten aanzien van deze mogelijkheden. Wel wordt gemeld 
dat op het moment onderzocht wordt of het mogelijk is aan te sturen op een Europese aanpak 
(de tweede variant). 
   Kort na haar beëdiging als minister heeft Maij-Weggen al veel publiciteit gegenereerd met 
het naar buiten brengen van haar ideeën om de problematiek van congestie, files en 
bereikbaarheid aan te pakken. Het blijkt dat met de nieuwe aanpak van de minister (zoals het 
idee voor een spitsvignet) de helderheid over het kabinetsbeleid niet is toegenomen.  
 
�  De begroting 1990 
 
De Memorie van Toelichting. De MvT bij de begroting 1990 – de 8e en laatste begroting van 
minister Smit-Kroes – bevat een terugblik op hetgeen is bereikt. Daarin stipt zij de 
“complicering” aan van de kerntaken van haar ministerie, wat zij overigens ziet als een 
verrijking en wat in ambtelijk jargon als “integrale aanpak” te boek staat. Zij constateert:  
 

“het belang van vervoer als een gekwalificeerde bedrijfstak en van een spilpositie in het 
Europese transitoverkeer (...), wordt thans allerwege onderschreven. Het zijn erkende troeven 
op de internationale markt. En we spreken van ‘Nederland Distributieland’. Jammer genoeg is 
dit slechts de helft van het verhaal. Want terwijl iedereen de transportfunctie (mainports) een 
gouden kans acht, loopt het verkeer in meer dan één opzicht vast. (...) Zeker lijkt het slechts 

                                                 
55 Ibid.: 3. 
56 Ibid.: 4. 
57 Projectteam Rekening Rijden, “Voortgangsrapportage Tweede Kamer No 2”, 12 februari 1990: 1. 
58 Ibid.: 5, 26. Er is een brochure verschenen en er is een videofilm geproduceerd. 
59 Ibid.: 28. 
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dat ‘geleiding der mobiliteit’ zonder pijnlijke maatregelen een illusie blijft.” 60  
 
De MvT meldt dat de mobiliteit “met sprongen” is toegenomen. Het aantal voertuigkilometers 
groeide in 1988 met 6%. “Twee gevaren dwingen ons de groei van de mobiliteit aan banden 
te leggen: de verslechterende bereikbaarheid van de economische centra en het aftakelen van 
het milieu”, is de waarschuwing.61 De MvT spreekt over een “breed” draagvlak voor een 
beleid dat is gericht op geleiding van mobiliteit. Volgens de minister is “louter wegenaanleg 
geen passend antwoord ” op de vraag naar mobiliteit.62 Niets doen is geen optie, want: “Bij 
ongewijzigd beleid zou de wachttijd in de files in 2010 vier keer zo groot worden.”  
   Voor de minister zijn regulerende maatregelen het antwoord op de problematiek en in haar 
ogen is het prijsmechanisme het meest effectief. Zij meldt: “Omdat het rekening rijden bij 
deze benadering een geschikt instrument lijkt, is men voortgegaan dat instrument 
gebruiksklaar te maken.”63  
   De MvT gaat ook in op het (nieuwe) Nationaal Milieubeleidsplan en op de ontwikkeling 
van het SVV-2. Er zijn op het deel a (het beleidsvoornemen) meer dan 1000 inspraakreacties 
binnengekomen. Daaruit blijkt hoe wordt gedacht over het rekeningrijden: “Hoewel men over 
het algemeen wel bereid is het prijsmechanisme te hulp te roepen, worden bij het instrument 
‘rekening rijden’ kritische kanttekeningen geplaatst.” Uit de reacties van milieu-organisaties 
en particulieren “kan men een breed draagvlak afleiden voor de variabilisatie van de 
autokosten en het afschaffen van de fiscale faciliteiten”, aldus de MvT.64 
   Bij de, ter voorbereiding op de plenaire behandeling, door de Tweede Kamer gestelde 
vragen is er één vraag die betrekking heeft op de betekenis van het begrip “geleiding van 
mobiliteit”. Uit het antwoord van de minister valt op te maken, dat het vooral gaat om het 
terugdringen van het woon-werkverkeer per auto, waarbij twee van de belangrijkste 
maatregelen zijn “een naar plaats en tijd gedifferentieerde kostenverhoging van het 
personenautogebruik en een stringent parkeerbeleid”. Opvallend is dat minister Maij-Weggen 
hier niet spreekt over variabilisatie.65 
 
Het debat in de Tweede Kamer. Het kamerdebat over de begroting 1990 vangt pas aan op 
20 februari 1990. Het debat is vooral ‘gevoed’ door het optreden van de nieuwe minister in de 
media en door haar beleidsnotitie van 12 februari. Het debat is bij vlagen fel en is zeer 
politiek geladen.  
   Met name de VVD stelt zich zeer stevig op. Woordvoerder Jorritsma-Lebbink refereert in 
haar eerste termijn aan de afspraken in het regeerakkoord ten aanzien van Verkeer en 
Waterstaat, want de financiering van het Bereikbaarheidsplan Randstad is nog steeds niet 
rond en daarover zijn in het regeerakkoord een aantal (algemene, niet concrete) afspraken 
opgenomen. De VVD-fractie is (nog steeds) van mening dat financiering niet via 
accijnsverhoging of accijnsvariabilisatie moet plaatsvinden (hetgeen ‘Randstadbestuurders’ 
wel het liefst zouden doen).66 Jorritsma-Lebbink formuleert het volgende standpunt:  
 

“Accijnsvariabilisatie of verhoging van de accijnzen is voor ons alleen nog maar bespreekbaar 
indien dat in Europees kader gebeurt en dan minder uit een overweging van sturing, omdat wij 
daar vrij weinig heil in zien – dit wordt overigens in het IOO-rapport aangegeven – maar 
omdat het op zichzelf eerlijker is, de variabele kosten van de auto hoger te maken en de vaste 

                                                 
60 TK verg.jr. 1989-1990, 21300 XII, nr.2: 6. 
61 Ibid.: 7. 
62 Ibid.: 17. 
63 Ibid.: 17. 
64 Ibid.: 18. 
65 TK verg.jr. 1989-1990 21300 XII, nr.21:2. 
66 TK verg.jr. 1989-1990, 42e verg. 20 februari 1990: 42-2475. 
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kosten lager, zodat de werkelijke kosten van het autogebruik zichtbaarder worden en de 
‘veelrijder’ meer betaalt dan de ‘kleine rijder’.” 67  

 
In haar verdere betoog stelt zij: “Rekeningrijden, zo heb ik indertijd namens mijn fractie 
betoogd, zou eventueel een alternatief voor variabilisatie kunnen zijn en dient dan dus ter 
vervanging van – eventueel van een deel – van de motorrijtuigenbelasting.” De tweede 
voortgangsrapportage over het rekeningrijden68 die de kamer heeft ontvangen, gooit echter 
roet in het eten. De eenmalige uitgaven voor de invoering van het systeem en de 
exploitatiekosten blijken zeer hoog en zeer onzeker. Jorritsma-Lebbink schetst een zodanig 
beeld van het systeem van rekeningrijden, dat zij meedeelt: 
 

“dat de VVD-fractie tot de conclusie is gekomen, dat dit geen begaanbare weg is en dat wij 
dus niet de volgende, naar ons gevoel veel kostbaarder fase, moeten ingaan. (...) Samengevat, 
voorzitter, kan ik niet anders dan concluderen dat verdere variabilisatie van de autokosten 
nationaal niet kan, omdat ons inziens ook het spitsvignet niet tot de reële opties behoort, zowel 
uit beïnvloedings- als handhavingsoverwegingen, zeker niet op de korte termijn, zolang de 
capaciteit onvoldoende is.” 69  

 
In haar verdere betoog geeft zij ook te kennen, dat de VVD het idee van tolheffing bij de 
aanleg van tunnels “onaanvaardbaar” vindt.  
   CDA-woordvoerder Hennekam begint zijn betoog met de constatering dat er “een 
toenemende belangstelling [is] voor de verkeers- en vervoersproblemen. De vrij plotselinge 
sterke aandacht voor alles wat met ons milieu te maken heeft, heeft dit nog in een 
stroomversnelling gebracht”.70 Hij vindt dat, gezien het massale autogebruik en de voorspelde 
groei daarin en de nadelen daarvan voor het milieu, “een heroriëntatie van het verkeersbeleid 
is geboden (...). Het is de kunst om de juiste mensen in het juiste voertuig te krijgen. Dat gaat 
niet van de ene dag op de andere”.71 Vervolgens noemt Hennekam een groot aantal 
maatregelen, in zijn woorden uiteenlopend van “aanmoedigend tot bijna dwingend”, 
waaronder fiscale maatregelen “ter ontmoediging van het autogebruik”.72 Hij is kritisch over 
het ministerie van Verkeer en Waterstaat én over het rekeningrijden:  
 

“Rekeningrijden, spitsvignetten, alternatieven als dat niet lukt, enzovoort, enzovoort. Het ene 
studievoorstel na het andere rolt uit de koker van het ministerie, tot verwarring van de burgers. 
Het CDA neemt al deze gedachten voor kennisgeving aan. (…) Tijdig moet daarom in overleg 
met de kamer worden bepaald of wij wel met de ontwikkeling van zo’n systeem verder 
moeten en kunnen gaan. De kosten die nu al zijn genoemd, zijn gigantisch”. 73  
 

Het CDA houdt zijn kruit droog. Het ziet rekeningrijden als “mogelijk middel” om 
infrastructuur te financieren, maar. “Wij zijn nu echter niet verder dan de studiefase. Ik wil 
vandaag absoluut geen stap verder zetten”, zo stelt Hennekam.74  
   Interessant is de reactie van Hennekam (met enkele andere kamerleden) op een artikel in 
een editie van het NRC Handelsblad van februari 1990 over uitspraken van ambtenaren van 
het ministerie “om files maar te laten staan, want dan lost het probleem zich vanzelf op”. Dit 
                                                 
67 Ibid. Later in het debat zal zij nog uitspreken: “wij weten dat variabilisatie slechts heel weinig stuurt”. (42-
2478) 
68 Projektteam Rekening Rijden, Voortgangsrapportage Tweede Kamer No. 2, 12 februari 1990. 
69 TK  verg.jr. 1989-1990, 42e verg. 20 februari 1990: 42-2475, 2476. 
70 Ibid.: 42-2481. 
71 Ibid. 
72 Ibid.: 42-2481, 2482. 
73 Ibid.: 42-2482. 
74 Ibid. 
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getuigt in zijn ogen van grove kortzichtigheid. “De auto te zien als kwade genius van de 
samenleving is dom”, zegt hij.  
   Wolffensperger neemt met “stijgende verbazing en schrik” kennis van het betoog van 
Hennekam, met name zijn afstand nemen van het regeerakkoord terwijl hij inmiddels ook de 
minister waardering heeft horen uitspreken voor de visie van Hennekam.75 De D66-fractie 
vindt dat het Nederlandse wegennet “in principe” niet dient te worden uitgebreid en gaat 
ervan uit, “dat er methoden moeten en zullen worden gevonden om de ongebreidelde groei 
van het autoverkeer af te remmen”.76 Zo is voor D66 een beslissing over de aanleg van vier 
tunnels in één pakket onbespreekbaar. Zo’n beslissing zou een terugval betekenen naar het 
beleid waarin alleen de behoeften van de automobilist als maatstaf worden genomen, aldus 
Wolffensperger.77  
   Over het rekeningrijden geeft hij zijn standpunt – dat al eerder bij de begrotingsbehandeling 
van twee jaar geleden is uitgesproken – in een drietal punten weer: baseer nu niet het hele 
beleid op een instrument dat nog moet worden uitgevonden; voor afremmen van het 
autogebruik is variabilisatie alleen niet voldoende, men moet zich realiseren dat het autorijden 
duurder zal moeten worden; en houd rekening met het politieke probleem dat rekeningrijden 
in wezen het verkeerde onderscheid maakt, namelijk niet tussen noodzakelijk en minder 
noodzakelijk autoverkeer, maar tussen degenen die het kunnen betalen en degenen die dat niet 
kunnen.78 Hij verbaast zich over de ophef van maatschappelijke organisaties en van enkele 
kamerfracties over het duurder worden van het autoverkeer in de spits:  
 

“Wie dit in de drie jaar dat wij hierover nu discussiëren nog niet heeft begrepen, heeft zitten 
slapen of zijn kop in het zand gestoken. Als wij ervoor kiezen om de automobiliteit af te 
remmen door middel van het prijsmechanisme, omdat wij op dit moment geen ander 
instrument voor handen hebben, dan wordt het autorijden dus duurder. (...) De cruciale vraag 
zal daarbij zijn – laten wij dit  nu maar onder ogen zien – of wij de maatschappelijke 
consequenties aanvaarden.” 79  
 

Wolffensperger vindt het “grootste probleem” van het rekeningrijden de handhaving. Bij de 
spitsvignetten – het middel dat de minister heeft genoemd als interim-oplossing tot invoering 
van rekeningrijden – is voor hem ook de handhaving het probleem, waarbij hij wijst op het 
feit dat in de tweede voortgangsrapportage over het rekeningrijden spitsvignetten worden 
afgewezen.80 
 
Voor PvdA-woordvoerder Castricum dient de behandeling van de begroting 1990 “in het 
teken te staan van een trendbreuk”. Zijn indruk van het debat is: “Ik heb vanavond weer 
geconstateerd dat wij geen van allen precies weten hoe het moet. Ook ik pretendeer niet die 
visie te hebben.”81 Voor de PvdA-fractie is een “hogere prioriteit voor het openbaar vervoer 
en langzaam verkeer” nodig. Waarmee hij niet wil zeggen, dat er geen nieuwe weg of 
oeververbinding mag worden aangelegd. Hij vervolgt:  
 

“Daarin ligt wel de overtuiging besloten, dat een alternatief voor de auto voorhanden moet 
zijn, wil de overheid haar burgers vragen en die er zo nodig via het prijsmechanisme en andere 

                                                 
75 Ibid.: 42-2488. 
76 Ibid.: 42-2492. 
77 Ibid.: 42-2493. 
78 Ibid.: 42-2493, 2494. 
79 Ibid.: 42-2494. 
80 Projectteam Rekening Rijden, “Voortgangsrapportage Tweede Kamer No 2”, 12 februari 1990: 29. 
81 Ibid.: 42-2499. 
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impopulaire maatregelen toe bewegen, de auto eens wat meer te laten staan.”82  
 
Daarvoor is  nodig, dat het openbaar vervoer (en het langzaam verkeer) met de auto kan 
concurreren door het voorzieningenniveau en de prijs. Castricum komt in zijn betoog terug op 
de door hem eerder bepleite variabilisatie via de brandstofkosten: “De meest eenvoudige vorm 
van variabiliseren: brandstof duurder, belasting lager, kon de meerderheid van de kamer tot 
nu toe niet bekoren. Ik vraag de minister hoe zij over die mogelijkheid denkt (...).” Over 
rekeningrijden zegt hij, dat voor de PvdA-fractie het “regulerende karakter” voorop staat, als 
“alternatief voor variabilisering via brandstof en belasting”.83 
 
GroenLinks-woordvoerder Lankhorst vindt dat het roer echt om moet: “Alle instrumenten 
moeten uit de kast. Een eerlijke, maar harde aanpak is geboden”.84 Hij vraagt zich af: “het 
moet toch mogelijk zijn dat wij er in de jaren negentig met zijn allen voor zorgen dat de 
automobiliteit niet verder groeit en zelfs gaat dalen met zo’n 30% als het openbaar vervoer 
sterk verbeterd en uitgebreid is”.85 GroenLinks is voorstander van het spitsvignet. Lankhorst 
vraagt “waarom je dan nog het rekeningrijden, dat technisch zo gecompliceerd is, zou 
invoeren als het spitsvignet eerder en tegen zoveel lagere kosten is in te voeren. Is 
rekeningrijden alleen maar de geldbron om de tunnels te kunnen financieren?”86  
   SGP-woordvoerder Van den Berg vat de situatie rond de discussie over mobiliteit samen: 
“De discussie over de mobiliteit is hoog opgelaaid. De minister heeft hier overigens zelf aan 
bijgedragen door, zoals zij het zelf eufemistisch noemde, hier en daar wat beleidsvoornemens 
naar buiten te brengen. Dat was niet de meest gelukkige gang van zaken.”87 De SGP heeft 
“grote reserves” ten aanzien van het rekeningrijden omdat het “technisch zeer onzeker en 
onvoorspelbaar duur” is.88 Voor Van den Berg rijst de vraag, hoe zinvol het is om veel 
initiatief in de verdere invulling van dit plan te steken. Hij stelt ook de vraag:  
 

“wij waarderen het dat de minister zo serieus zoekt naar middelen tot mobiliteitsremming. Dat 
moet ook. Moet echter niet veel meer worden gestreefd naar variabilisatie van autokosten? Dit 
hebben wij van de aanvang af bepleit. Wil de minister zich daar ook internationaal sterk voor 
maken?” 89  

 
Voor GPV-woordvoerder Schutte biedt het rekeningrijden perspectieven voor een betere 
prijsverhouding tussen het openbaar vervoer en het particulier autoverkeer; daarmee “kan in 
tijd en plaats flexibel worden ingespeeld op de schaarsteverhoudingen”. Schutte heeft vragen 
over rekeningrijden, vragen die al door anderen zijn gesteld waaronder het punt van de 
handhaving. 90  
   RPF-woordvoerder Leerling verkondigt het standpunt dat zijn fractie het autogebruik in de 
loop van de jaren ’90 teruggebracht wil zien tot het peil van 1980. ”De auto dient immers in 
veel gevallen niets anders dan het gemak”, aldus Leerling.91 Hij noemt het toenemende aantal 
tweeverdieners per huishouden als een van de belangrijkste oorzaken van de toenemende 

                                                 
82 Ibid.: 42-2500, 2501. Ook in het regeerakkoord is opgenomen, dat de prijsverhouding tussen het openbaar 
vervoer en het particuliere autoverkeer ten voordele van het openbaar vervoer moet worden verbeterd. 
83 Ibid.: 42-2503. 
84 Ibid.: 42-2509. 
85 Ibid. 
86 Ibid.: 42-2511. 
87 Ibid.: 42-2512. 
88 Ibid.: 42-2513. 
89 Ibid. 
90 Ibid.: 42-2515. 
91 Ibid.: 42-2517. 
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automobiliteit en stelt de minister daarover verstrekkende vragen:  
 

“Durft de minister het aan, die trend te doorbreken door bijvoorbeeld de tweede auto in een 
huishouden via de motorrijtuigenbelasting aanzienlijk zwaarder te belasten? (...) Is het voorts 
realiseerbaar om autobezit voor jongeren tot 21 jaar te verbieden of de minimumleeftijd voor 
het halen van een rijbewijs te verhogen tot 21 jaar?” 92  

 
Ook Leerling  schaart zich in de rij van critici van het rekeningrijden, maar wijst het “niet per 
definitie” af. “Accijnsverhoging verdient de voorkeur. Waarom wordt dit op termijn wel een 
reële mogelijkheid?”, vraagt hij aan de minister naar aanleiding van haar brief van 10 februari 
jl.93 
 
Minister Maij-Weggen geeft in het begin van haar eerste termijn een beeld van de discussie 
over de mobilisering van de Nederlandse samenleving; men ziet “naast de overheersende 
hang naar het mobiele leven tegelijk de behoefte om de auto steeds weer mores te leren”.94 
Wat betreft de inbreng van de Kamer is haar indruk: “Er is alle aanleiding de wissels nu echt 
te verzetten. Ik heb gemerkt dat dit besef in de kamer, met gradaties, over de volle breedte 
toch sterk leeft.”95 Over het beleid om de automobiliteit terug te dringen, onder andere via 
carpoolen, groepsvervoer, taxi, spitsbus en openbaar vervoer stelt zij dat dit een gedeeltelijke 
oplossing biedt en vervolgt: “Als het appèl op de verantwoordelijkheid van de burgers hier 
echter te kort schiet zal zachte dwang nodig zijn. Dat kan door in de spits vrije banen voor 
carpoolen en bussen te regelen. Dat kan ook door de prijsmechanismen in te schakelen.” 
Daarbij noemt zij accijnsverhoging, rekeningrijden en het spitsvignet. Zij constateert “dat de 
kamer het rekeningrijden niet omhelst, maar ook niet heeft afgeschreven”. 96  
   Een belangrijke vraag voor de minister is, hoe – na alle maatregelen voor beperking van de 
automobiliteit – het wegennet kan worden afgestemd op de reële economische behoefte. Zij 
stelt dat Nederland ten aanzien van omringende landen wat betreft het investeren in wegen 
“echt niet voorop heeft gelopen”. Haar punt is, dat de tunnels uit het Bereikbaarheidsplan 
Randstad gerealiseerd en dus gefinancierd moeten worden.97 Daarop ontwikkelt zich een 
debat over de financieringsvraag. De minister stelt daarin:  
 

“Het is wel degelijk de bedoeling om het systeem van rekeningrijden op de tunnels toe te 
passen, zeker op de nieuwe tunnels. (...) Ik zeg er tegelijk bij, dat in het plan van aanpak voor 
rekeningrijden nog een groter project zit. Het gaat dus niet alleen om de tunnels onder het 
Noordzeekanaal, waar het rekeningrijden op zal worden toegepast.” 98  
 

De minister geeft te kennen, dat wellicht voor “proefprojecten” het systeem van 
rekeningrijden wordt toegepast. 
   In dit debat keert Jorritsma-Lebbink zich tegen het idee van electronische tolheffing, omdat 
de VVD “überhaupt” tegen tolheffing is.99  
   Wolffensperger reageert scherp op het betoog van de minister: “U roept anders een 
weerstand op tegen rekeningrijden die het straks de nek omdraait.”100  
                                                 
92 Ibid.: 42-2518. Deze vragen houden verband met de uitkomsten van onderzoeken van het NEI en Goudappel 
Coffeng. 
93 Ibid.: 42-2518, 2519. 
94 TK verg.jr. 1989-1990, 43e verg. 21 februari 1990: 43-2552. 
95 Ibid. 
96 Ibid.: 43-2554. 
97 Ibid.: 43-2557. 
98 Ibid.: 43-2559. 
99 Ibid.: 43-2560. Het onderscheid tussen tol en rekeningrijden is er blijkbaar niet (meer). 
100 Ibid. 
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In antwoord op de “accijnsvariabilisatie” van Castricum stelt Maij-Weggen: “Alle kaarten op 
de Europese aanpak zetten, zou (...) betekenen dat wij ons volledig afhankelijk maken van de 
Europese besluitvorming.” Want alleen via afspraken met buurlanden kan – volgens het door 
de regering al gedurende vele jaren gekozen uitgangspunt – variabilisatie gestalte krijgen.101     
   Jorritsma-Lebbink stelt het Europese aspect aan de orde: 
 

“Tot nu toe hebben de fracties van CDA en VVD gezegd dat er in ons land al heel veel 
gevariabiliseerd is, omdat wij een veel hogere benzineaccijns hebben dan de ons omringende 
landen. Deze fracties menen dat Nederland alleen niet verder kan op dit punt. Dit kan alleen in 
Europees verband. Is dat ook de mening van de minister?” 102  

 
Daarop antwoordt Maij-Weggen: “Ik denk dat wij het inderdaad bij voorkeur in Europees 
verband moeten doen.” Jorritsma-Lebbink bijt zich vast in dit antwoord en wil hom of kuit 
over de vraag of Nederland nu wèl of niet een eigen weg kan gaan met de variabilisatie via de 
accijns op benzine. De minister antwoordt: “Bij mijn voorstel aan de kamer in deel D van het 
SVV (...) zal ik dan ook afwegen wat beter Europees en wat beter nationaal kan worden 
aangepakt, waaronder de accijnzen en de motorrijtuigenbelasting.”103  
   Over het spitsvignet zegt de minister dat het meer nadelen heeft dan rekeningrijden, “onder 
andere in de sfeer van de handhaving”. Zij is optimistisch over het draagvlak voor 
rekeningrijden: “Ik heb wel eens gezegd dat, wanneer de mensen één of twee jaar met de 
vignetten hebben gewerkt, zij waarschijnlijk heel blij zullen zijn als eindelijk het 
rekeningrijden wordt ingevoerd.”104 
   Jorritsma-Lebbink houdt de minister voor dat als het spitsvignet in 1991 wordt ingevoerd, 
de capaciteit bij het openbaar vervoer nog onvoldoende is en dat “de mensen wel gewoon 
blijven zitten waar ze zitten. Als de minister vindt dat de mensen meer moeten betalen, dan 
moet zij dat eerlijk zeggen”.105 In het verdere debat geeft de minister toe, dat “het spitsvignet 
een veel grover middel is om te reguleren dan het rekeningrijden”.106 Zij zegt “een absolute 
voorkeur” te hebben voor het rekeningrijden. De uitwerking zal in het SVV gegeven 
worden.107 
 
Later in het debat constateert Jorritsma-Lebbink, dat alleen de VVD over het rekeningrijden 
zegt dat de Kamer er maar niet mee moet doorgaan. De VVD-fractie is dat van mening op 
grond van de volgende vraag die zij stelt: “zou de overheid met een dergelijk gigantisch 
automatiseringsproject begonnen zijn als niet de kosten rechtstreeks afgewenteld kunnen 
worden? Ik denk van niet ! ” Vervolgens doet zij een belangwekkende uitspraak:  
 

“Wij geloven niet dat het prijsmechanisme de hoeksteen van het beleid kan zijn. Schijnbaar 
geloven ook miljoenen Nederlanders daar niet in, zoals blijkt uit allerlei enquêtes onder meer 
uit die van Rijkswaterstaat. Dit voorgenomen beleid leidt er niet toe dat mensen uit de auto in 
de bus stappen. Het leidt alleen tot een ordinaire lastenverhoging.” 108  

 
Met als doel het creëren van duidelijkheid dient zij een motie in, waarin de regering het 
verzoek krijgt “af te zien van (eventueel elektronische rekeningrijachtige) tolheffing 

                                                 
101 Ibid.: 43-2561. 
102 Ibid.: 43-2562. 
103 Ibid. 
104 Ibid.: 43-2570. 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
107 Ibid.: 43-2572. 
108 TK verg.jr. 1989-1990, 44e verg. 22 februari 1990: 44-2589. 
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uitsluitend bij bestaande en nieuwe tunnels onder bovengenoemde waterwegen, indien tot de 
aanleg van die tunnels wordt besloten”. Zij vindt het onredelijk dat mensen moeten gaan 
betalen omdat ze “niet de keuze hebben om aan de andere kant van het water te wonen”. De 
motie zal worden verworpen.109 
   Wolffensperger vat het debat over de begroting als volgt samen: “De balans is: alles wat 
ruim baan geeft aan het autoverkeer wordt doorgevoerd en over maatregelen die het 
autoverkeer moeten afremmen en mobiliteit moeten geleiden wordt slechts aarzelend, 
weifelend gesproken.” Hij heeft de indruk, dat hij de enige is die nog gelooft in 
rekeningrijden. Wolffensperger concludeert, dat óók de minister zelf het rekeningrijden de 
nek om heeft gedraaid door het “alleen voor persoonlijk en dus niet ook voor zakelijk 
verkeer” in te voeren. Want omdat het onderscheid tussen persoonlijk en zakelijk verkeer niet 
te maken is, is juist het prijsmechanisme nodig, zo stelt hij.110  
   Castricum en Jorritsma-Lebbink voeren nog een debatje over het feit, dat volgens Castricum 
de VVD eerst het rekeningrijden op de rails heeft gezet en nu afblaast. Jorritsma-Lebbink 
vindt het verwijt van Castricum “een volstrekt vals verhaal” dat niet waar is. “Wij hebben 
vanaf de eerste dag dat het rekeningrijden tot ons kwam gezegd, dat wij er grote twijfels over 
hadden en dat wij een alternatief achter de hand wilden houden. Datzelfde alternatief heb ik 
gisteren weer genoemd”, aldus Jorritsma-Lebbink.111 
 
In de staart van het debat in eerste termijn vindt er nog uitgebreid ‘gehakketak’ plaats over de 
betekenis en invulling van elektronische tolheffing voor de financiering van de nieuw aan te 
leggen tunnels. In de dialoog tussen de minister en de kamerleden Jorritsma-Lebbink, 
Lankhorst en Wolffensperger blijkt hoe warrig het beeld is geworden van de bedoelingen van 
de minister. De oppositie schiet gemakkelijk gaten in de toelichting van de minister. 
Jorritsma-Lebbink houdt de minister voor, dat in het vorige kabinet rekeningrijden gold als 
een vorm van variabilisatie, terwijl het nu gaat om een in haar ogen “ordinair hoger maken 
van de kosten”.112  
   In haar verdediging doet Maij-Weggen de uitspraak: “Maar als ik u bij herhaling uitleg dat 
roadpricing in eerste instantie een systeem is om het verkeer te reguleren, dat het daarbij een 
systeem is (...) om de tunnels te financieren (...) begrijp ik niet wat de problemen daarover 
zijn.”113 Dit staat echter haaks op de uitleg van de vorige minister van Verkeer en Waterstaat 
in de Eerste Kamer.114 In feite is begin 1990 de betekenis van de begrippen roadpricing, 
rekeningrijden, elektronische tolheffing en spitsvignet ‘dolgedraaid’. 
 
 In haar tweede termijn geeft de minister aan, dat zij het met Wolffensperger eens is, dat het 
rekeningrijden vooral is opgezet als “instrument voor mobiliteitsgeleiding”.115 Zij komt terug 
op de discussie met Jorritsma-Lebbink over variabilisatie in Europees verband en zegt dat zij 
“een absolute voorkeur [heeft] voor het eerst in Europees verband uitproberen”. En het 
spitsvignet, zo geeft zij aan, kan niet als alternatief worden gezien voor rekeningrijden, wèl 
als tijdelijke maatregel.116  
   Hennekam herhaalt voor alle duidelijkheid zijn standpunt over rekeningrijden. De CDA-
fractie behoudt zich het recht voor om hier te zijner tijd pas ten principale over te oordelen.117 
                                                 
109 Ibid.: Voor de stemming over de motie, zie: TK verg.jr. 1989-1990, 44e verg. 22 februari 1990: 44-2664. 
110 Ibid.: 44-2597. 
111 Ibid.: 44-2607, 2608. 
112 Ibid. Zie daarvoor 44-2628 t/m 2630. 
113 Ibid.: 44-2628. 
114 EK verg.jr. 1987-1988 20200 XII 160a: 5. 
115 TK verg.jr. 1989-1990, 44e verg. 22 februari 1990: 44-2627. 
116 Ibid.: 44-2632. 
117 Ibid. 
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In een dialoog met de minister over het spitsvignet vraagt hij zich af: “Wat is zo’n vignet 
anders dan in dit geval een lastenverzwaring?”.118 Als het spitsvignet succesvol is en mensen 
kiezen voor het openbaar vervoer, is volgens Hennekam dat openbaar vervoer er qua 
capaciteit niet klaar voor. “Dit zou een volstrekte ontwrichting van het openbaar vervoer 
betekenen”, heeft Hennekam eerder in het debat betoogd.119 
 
Het debat in de Eerste Kamer. In de schriftelijke voorbereiding van de behandeling van de 
begroting in de Eerste Kamer komt de vraag aan de orde of het invoeren van rekeningrijden in 
1995 nog steeds haalbaar is. De minister antwoordt, dat invoering vanaf 1995  in de Randstad 
mogelijk is. Als het onverhoopt niet zou kunnen, dan is het zonder meer noodzakelijk op 
andere wijze het bedoelde prijsbeleid in te zetten om de regulering van het autoverkeer te 
realiseren, aldus de minister. In de beantwoording van de vragen van de EK spreekt de 
minister over het “onnodige autogebruik minder aantrekkelijk te maken”.120 
 
Box 3.2c Berichtgeving omtrent rekeningrijden 
 
�  Over de steun van de PvdA en het CDA voor het rekeningrijden 
Het projectteam van het SVV-2 schrijft in zijn evaluatie van het planproces, dat de politieke discussie 
over het instrument rekeningrijden een “climax” bereikt als op 26 april 1990 de fracties van de PvdA 
en het CDA meedelen, “dat zij geen heil verwachten van dit zeer fors omstreden instrument”; “Het 
technisch geavanceerde systeem is om uiteenlopende redenen – te duur, te ingewikkeld en daardoor 
fraudegevoelig, aantasting van de privacy – door vrijwel alle groeperingen afgewezen. Op grond van 
deze indringende maatschappelijke en politieke signalen besluit het Kabinet dat voorlopig van de 
invoering wordt afgezien”, zo blikt het projectteam terug.121 Deze lezing over de rol van het CDA en 
de PvdA wordt gestaafd door dagblad Trouw. De kamerleden Hennekam (CDA) en Castricum (PvdA) 
“torpedeerden” het eerste tolplan van de minister: “Op een avond toog het duo naar Smit-
Kroes’opvolger, Maij-Weggen, en deelde haar mee dat zij de plannen voor een uitgebreid elektronisch 
tolsysteem in de ijskast diende te stoppen. Het duo vond invoering van het even futuristische als dure 
systeem te link”, zo meldt Trouw op 27 maart 1992. 
�  Auto als “record-melkkoe”? 
De Telegraaf maakt op 14 april 1990 een punt van berekeningen van de RAI-Vereniging, waaruit zou 
blijken dat de schatkist in 1990 door de automobilisten “gespekt” wordt met 12,5 miljard gulden en 
kopt het artikel met “Auto is dit jaar record-melkkoe”. Er zijn ook andere berekeningen, zoals van het 
Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven. In het rapport Auto in balans wordt op basis van een 
uitgebreide inventarisatie van inkomsten uit automobiliteit en uitgaven ten behoeve van automobiliteit 
(waaronder de zogenaamde externe effecten) de conclusie getrokken “dat de uitgaven in verband met 
de negatieve externe effecten tenminste gelijk, maar mogelijk ook enkele miljarden guldens groter zijn 
dan de inkomsten. De auto als ‘melkkoe’ is derhalve een ongefundeerd beeld”.122  
�  Een bijsluiter van BOVAG-RAI bij de Staatscourant van 20 april 1990 
BOVAG en RAI nemen stelling tegen het rekeningrijden in een brochure, die als bijsluiter van de 
Staatscourant van 20 april 1990 wordt verspreid. De brochure geeft een negatieve etikettering aan 
rekeningrijden met uitspraken als “Rekeningrijden? Dan zijn we opnieuw ’t kind van de rekening” en 
“Het nieuwe denken over ouderwetse geldklopperij”.  
   Rekeningrijden is voor de BOVAG en de RAI-Vereniging een systeem met “bedenkelijke aspecten”, 

                                                 
118 Ibid.: 44-2632. 
119 Ibid.: 44-2593 
120 EK verg.jr. 1989-1990, 21300 XII, 145a: 2 en 145b: 3. 
121 Ir. V.J.D de Groot, “De totstandkoming van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer”, 
Beleidsanalyse 1990-3: 15-25. 
122 Drs. H.L. van der Kolk, “Auto in balans”, Memorandum nr. 26. Instituut voor Onderzoek Overheidsuitgaven, 
april 1989: 50. Zie in dit verband ook het kritische betoog van Ed Lof over berekeningen van de ‘werkelijke 
kosten en baten van mobiliteit’ in het artikel: “Economisch statistisch taboe”, Intermediair, 30e jrg. nr. 25, 24 
juni 1994. 
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autorijdend Nederland krijgt te maken met “het middeleeuwse tolsysteem” en “chips zijn niet 
onfeilbaar”, zo laten zij weten. Er is voor deze belangenbehartigers maar één conclusie mogelijk, 
namelijk “afrekenen met rekeningrijden”. Gretig maken zij in de brochure gebruik van uitspraken uit 
het kamerdebat van 20 februari jl.  Ook worden uitspraken van andere belangenorganisaties geciteerd, 
waaronder de Bondsraad van de ANWB die stelt, dat rekeningrijden en tolheffing “in principe” 
worden afgewezen. Want aldus de Bondsraad: “Het Nederlandse wegennet wordt, als één geheel, uit 
een belastingstelsel betaald. Tolheffing, of electronische tolheffing, zou daaraan afbreuk doen. 
Bovendien is het invoeren van een electronisch systeem dat heel Nederland dekt, bijzonder kostbaar.” 
 
�  Nog meer beleid: enkele notities van mei 1990.  
Vooruitlopend op de regeringsbeslissing over het Tweede Structuurschema Verkeer en 
Vervoer (deel d) stuurt minister Maij-Weggen een aantal notities voor het beleid op de korte 
en middellange termijn naar de Tweede Kamer. 
   In een aanbiedingsbrief van 7 mei 1990 geeft de minister nieuwe informatie over het 
rekeningrijden.123  Zij stelt daarin het volgende: “Overigens is de politieke stellingname 
momenteel van dien aard dat u een spitstoeslag op de mrb en tevens enige alternatieven 
worden voorgehouden in de vorm van fysieke en/of electronische vertolling.” Wat betreft het 
draagvlak voor onder andere rekeningrijden houdt de minister de Kamer voor: “Het Kabinet 
hecht eraan hier te benadrukken dat voldoende draagvlak in onze samenleving voor hogere 
openbaar vervoertarieven en hogere variabele autokosten kan worden verkregen als de 
gebruikers daarvan veel terugzien in verkeers- en vervoersvoorzieningen”.124 
   Er is sprake van een “financieringsstrategie” voor het lange termijn beleid. Die strategie is 
gebaseerd op een aantal invalshoeken, waaronder:  
 

“De inzet van het prijsmechanisme op de variabele autokosten ten behoeve van het afremmen 
van onnodig autogebruik in het algemeen en met name in de spits; benzine-accijnsverhoging, 
fysiek en/of electronische tol, gedifferentieerde mrb (spitstoeslag), parkeerbeleid.” 125  

 
Dit citaat geeft aan dat de brief niet uitblinkt in helderheid wat betreft die strategie. Verderop 
in de brief komt enige duidelijkheid:  
 

“Gezien de huidige weerstanden tegen het rekeningrijden kiest het kabinet voorshands voor 
invoering medio 1994 van fysieke tol zo mogelijk gecombineerd met electronische tol op een 
aantal toegangswegen en infrastructurele werken (tunnels) rond de Randstad.” 126  

 
Het betoog over de financieringstrategie mondt uit in een voorstel dat in essentie bestaat uit 
de volgende punten: 1. een eenmalige verhoging van de benzine-accijns van 8 cent per 1 
november 1990; 2. zo snel als mogelijk is invoering van fysieke en electronische tol op een 
aantal toegangswegen tot de Randstad (inclusief tunnels) en als dat niet kan, als 
tussenoplossing gedifferentieerde mrb (spitstoeslag); 3. “verder onderzoek naar een aantal 
technische componenten van het systeem van rekeningrijden samen met enkele andere EG-
landen (...) dit in verband met de verdere ontwikkeling van electronische tol (niet rekening 
rijden)”.127 Het laatste punt in dit citaat is een onduidelijk element. Verderop in de 
beleidsnotitie wordt het punt van rekeningrijden nader toegelicht. Het kabinet heeft 
geconstateerd: 

                                                 
123 TK verg.jr. 1989-1990, 20922, nr.9.  
124 Ibid.: 1, 3. 
125 Ibid.: 3. Deze opsomming kan als verwarrend worden gekwalificeerd. 
126 Ibid.: 4. In de brief wordt ‘rekeningrijden’ nu als één woord geschreven. 
127 Ibid. 
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“dat er bij maatschappelijke groeperingen belangrijke weerstanden tegen de invoering van dit 
systeem naar voren zijn gekomen, anderzijds is een vorm van een op het autogebruik gericht 
prijsbeleid onmisbaar om de milieu-doelen te halen en de congestie effectief te bestrijden. Dit 
overwegende kiest het kabinet er voor om meer traditionele vormen van tolheffing in 
combinatie met het meer generieke instrument en het meer specifieke instrument als 
benzineaccijns en spitstoeslag te introduceren.” 128  

 
De minister meldt daarbij wel, dat met de ontwikkeling van “sommige technische 
componenten” van het systeem van  rekeningrijden wordt doorgegaan. 
 
Box 3.2d  De openbare brief van CDA-kamerlid Mateman aan minister Maij-Weggen 
Onder de kop “Auto is geen heilige koe, maar wel een nuttig lastdier” plaatst dagblad Trouw op 7 juli 
1990 een open brief van het CDA-Tweede Kamerlid Mateman aan minister Maij-Weggen. Mateman is 
zeer kritisch over het beleid van de minister, met name de lastenverhoging die is voorzien voor het 
autogebruik. “Wat is de rechtvaardiging achter een anti-autobeleid, dat de laagste inkomens het hardst 
zal treffen”, stelt hij in de brief. En over het idee om rond de grote steden spitsvignetten in te voeren, 
een idee dat automobilisten honderden guldens per jaar zal kunnen gaan kosten, stelt Mateman:  
“Is dat de extra-straf voor het feit, dat zij in de file moeten staan? Niet meer, maar minder wegen; de 
files blijven. Wie legt deze mensen uit, dat ze méér geld voor nog minder moeten gaan betalen En dat 
ze, naast alle vervoerskosten, nog eens een prijs moeten betalen voor jarenlange achterstand in de 
wegenbouw en een onjuist ruimtelijke ordeningsbeleid? En wie duwen we zo van de weg af? Juist, de 
werkende mensen en dan allereerst diegenen met een laag inkomen.”  
   Mateman legt ook een relatie tussen de auto en de emancipatie van de vrouw. “Wie tegen mobiliteit 
kiest, jaagt de vrouw weer achter het aanrecht”, schrijft het kamerlid.  
   De brief van Mateman levert een stroom aan ingekomen brieven op. Bijval maar ook veel kritiek. De 
bijval komt onder meer van de kant van de BOVAG-RAI, die zich herkennen in het beeld “dat het er 
veel van weg heeft dat het kabinet er op uit is de automobilist structureel met strafmaatregelen aan te 
pakken”. (Trouw, 20 juli 1990). 129 
   De minister weigert de open brief van Mateman te beantwoorden; zij gaat niet in op het verzoek van 
Trouw om in het dagblad een reactie te geven.130 CDA-fractievoorzitter Brinkman weerspreekt dat er 
sprake is van verdeeldheid in de CDA-fractie. “Maij-Weggens beleid heeft de steun van de gehele 
fractie, mits zij de maatregelen maar geleidelijk invoert”, zegt hij (in Trouw, 16 juli 1990). 
 
Het debat met de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. Op de valreep van het 
vergaderjaar 1989-1990, 6 september 1990, bespreekt de Vaste Commissie de beleidsnotities 
met de minister. Deze bijeenkomst (en het verslag daarvan) markeert een belangrijk moment 
in de ontwikkeling van het discours over ‘prijsbeleid’.131 
   VVD-woordvoerder Jorritsma-Lebbink vindt dat er bij de voornemens rond spitsvignet, 
spitstoeslag, fysieke en/of electronische tol voor moet worden gewaakt dat 
financieringsinstrumenten worden verward met sturingsinstrumenten. Het verslag vermeldt: 
“Mevrouw Jorritsma stelde tot haar  tevredenheid vast dat de regering voorlopig heeft 
gekozen voor meer traditionele vormen van tolheffing in plaats van voor het systeem van 
Rekening Rijden.”132  
   CDA-woordvoerder Van Rooy merkt op dat mobiliteit door de verdere groei ervan een 
schaars goed wordt. Zij vindt een prijsverhoging van mobiliteit verdedigbaar, waarbij wel 
                                                 
128 Ibid.: 6. 
129 Overigens geeft de secretaris van de RAI-Vereniging, E. Glasius in Trouw van 24 september 1991 te kennen, 
dat de RAI en BOVAG voorstander zijn van “verstandig autogebruik”, wat zoveel betekent als het waar 
mogelijk gebruik maken van meer geschikte vervoerwijzen. Maar wat de autobranche steekt is de neiging van de 
overheid om de automobilist te gebruiken als melkkoe, zo laat Glasius weten. 
130 Trouw plaatst daarom op 21 juli 1990 zelf maar een tekst, als ware die door de minister geschreven. 
131 TK verg.jr. 1989-1990, 20922, nr. 17. 
132 Ibid.: 2. Inmiddels wordt het rekeningrijden ook met hoofdletters geschreven. 
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onderscheid gemaakt moet worden tussen het particuliere en het beroepsvervoer. Een 
spitsheffing kan een goed instrument zijn en een gebruiksheffing in de vorm van fysieke en/of 
elektronische tol is voor haar aanvaardbaar als het gaat om infrastructurele voorzieningen die 
zonder een dergelijke heffing niet tot stand kunnen worden gebracht. Van Rooy vindt het 
verstandig dat het kabinet afziet van een systeem van rekeningrijden. “Dat systeem kent teveel 
bezwaren. Een minder intensief en minder vanzelfsprekend gebruik van de auto kan alleen 
worden bereikt in samenwerking met de automobilist, het bedrijfsleven en de lokale 
overheden”, aldus Van Rooy. Zij spreekt zich uit tegen de aankondiging van het kabinet, dat 
de uitbouw van de weginfrastructuur fors moet worden beperkt vanwege de noodzakelijke 
investeringen in het openbaar vervoer.133  
   D66-woordvoerder Wolffensperger vindt het regeringsbeleid een “onmiskenbare 
verbetering” ten opzichte van deel a van het SVV-2, juist vanwege de investeringen in het 
openbaar vervoer. Hij vraagt zich af of de maatregelen van accijnsverhoging, spitstoeslag en 
tolheffing wel zullen leiden tot ontmoediging van het autogebruik. Wolffensperger vindt dat 
de regering te snel afziet van het systeem van rekeningrijden en signaleert “dat het beleid 
werd afgestemd op dit systeem toen het nog niet was onderzocht en dat het, nu het wel is 
onderzocht en haalbaar blijkt, wordt afgewezen”. Hij kan instemmen met verhoging van de 
benzineaccijns en pleit voor een voortzetting van de discussie in Europees verband over 
variabilisatie. Hij spreekt zich uit tegen “een tolheffing die de lasten eenzijdig afwentelt op de 
bewoners van bepaalde regio’s”.134  
  Voor PvdA-woordvoerder Castricum moet variabilisatie van autokosten het uitgangspunt 
zijn bij de beperking van de groei van het autoverkeer, “zodat diegenen die zeer selectief 
gebruik maken van de auto enigszins worden ontzien”. Hij is geen voorstander van een 
spitstoeslag omdat deze “devariabiliserend” kan werken en ondersteunt “de keuze om het 
systeem van Rekening Rijden niet tot hoeksteen van het lange-termijnbeleid aan te merken, 
zonder echter de mogelijkheden van tolheffing af te wijzen”.135  
   GroenLinks-woordvoerder Lankhorst betuigt zijn instemming met het voorgenomen 
prijsbeleid voor de auto.136 SGP-woordvoerder Van den Berg vindt dat het beleid achter de 
feiten aanloopt omdat het steeds weer wordt ingehaald door de groei van mobiliteit. Hij vraagt 
zich af of het wel het juiste moment is om van het rekeningrijden af te zien.137 
 
In haar repliek op de inbreng van de commissieleden zegt minister Maij-Weggen, dat de 
regering zich voor twee grote opgaven geplaatst ziet. De ene is dat een bijdrage moet worden 
geleverd aan de financiering van het SVV-2, de andere is dat de mobiliteit moet worden 
bijgestuurd. Zij vervolgt: “Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat hiervoor gebruik zou 
kunnen worden gemaakt van een systeem van Rekening Rijden, maar nu dit niet op een 
politieke meerderheid kan rekenen, moeten alternatieven worden gezocht.” Dat heeft geleid 
tot de keuze voor een accijnsverhoging, een spitstoeslag op de mrb en een tolsysteem voor het 
financieren van infrastructuur.138 De minister staat open voor het onderzoeken van 
mogelijkheden van “differentiëring” van autokosten, bijvoorbeeld door de “accijnsverhoging 
voor de ‘kleingebruiker’ te verrekenen door middel van de mrb”. 
   Vervolgens doet in het debat financiële ‘haarkloverij’ zijn intrede. De minister geeft aan, dat 
de spitstoeslag op de mrb niet tot de collectieve lastendruk wordt gerekend, omdat het 
vermijdbare kosten zijn. Jorritsma geeft aan, “dat de differentiëring van de mrb niet als 

                                                 
133 Ibid.: 3. 
134 Ibid.: 4, 5. 
135 Ibid.: 6. 
136 Ibid. 
137 Ibid.: 7. 
138 Ibid.: 8. 
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variabilisatie mag worden aangemerkt, want de mrb behoort tot de vaste kosten”. Daarop 
antwoordt de minister, “dat er wel een element van variabilisatie inzit. Zo wordt overwogen 
het mogelijk te maken de spitstoeslag per week af te rekenen”. 
   Opvallend is de mededeling van de minister over “vertolling”, dat in eerste instantie is 
bedoeld als:  
 

“een instrument voor nieuwe infrastructuur, onder andere tunnels, maar omdat tijdens de 
discussie over het systeem van Rekening Rijden aan de bewoners van Noord-Holland is 
toegezegd dat zij niet uitsluitend en alleen de verantwoording voor de financiering van deze 
nieuwe infrastructuur behoeven te dragen, is het voornemen de ‘vertolling’ ook op andere 
infrastructuurwerken toe te passen.” 139 
 

De minister zegt vervolgens, dat de spitstoeslag op de mrb is bedoeld “als tussenoplossing tot 
het moment dat tot ‘vertolling’ wordt overgegaan” het heel goed mogelijk is, “dat de 
spitstoeslag zo goed werkt, dat ‘vertolling’ niet nodig is”. 
 
�  Een werkbezoek van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat 
In het kader van de voorbereiding van de behandeling van de regeringsbeslissing met 
betrekking tot het SVV-2 gaat een delegatie van de Vaste Commissie op werkbezoek. De 
delegatie bestaat uit de leden Hennekam (CDA), Castricum (PvdA), Van Gijzel (PvdA), 
Jorritsma-Lebbink (VVD), Wolffensperger (D66) en Van den Berg (SGP). In de periode van 
20 mei tot en met 1 juni 1990 bezoeken zij de steden Singapore, Hong Kong, Osaka en 
Tokyo. Voordat de commissie in debat gaat met de regering over het SVV-2 wenst zij zich 
breed te oriënteren, nationaal en internationaal. De commissie brengt in oktober 1990 verslag 
uit van het werkbezoek.140 
 
�  De regeringsbeslissing inzake het SVV-2 
Op de valreep van het parlementaire jaar – 26 juni 1990 - ontvangt de Tweede Kamer de 
regeringsbeslissing (deel d) – van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer. Het 
beleid dat is aangekondigd in het regeerakkoord van het kabinet-Lubbers 3 wordt daarmee 
vertaald in het SVV-2. Het beleid is gericht op het ontmoedigen van het autogebruik, in het 
bijzonder in de stedelijke gebieden. Eén van de centrale beleidslijnen is het prijsbeleid. Het 
“streefbeeld” is dat in Europees verband de variabele autokosten worden verhoogd. Op 
bepaalde delen van het wegennet en op bepaalde tijdstippen worden heffingen ingevoerd. De 
prijsverhouding tussen openbaar vervoer en de auto wordt ten gunste van het openbaar 
vervoer verbeterd. 
 
 
3.3  Het beleid loopt vast: het vergaderjaar 1990-1991  
 
Box 3.3a  De ANWB en het prijsbeleid 
In juli 1990 publiceert het Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek van de Universiteit Twente de 
resultaten van een onderzoek – in opdracht van de ANWB - naar de toepassing van het profijtbeginsel 
in  het SVV-2. 141De concrete onderzoeksvragen zijn, of er sprake is van een duidelijke lijn in de 
toepassing van het profijtbeginsel in het overheidsbeleid en of de voornemens van het SVV-2 omtrent 
een versterkte toepassing van het beginsel daarin passen. De ANWB vraagt zich namelijk af, of de 
versterkte toepassing van het profijtbeginsel “niet uit de lucht is komen vallen”.  

                                                 
139 Ibid.: 9, 10. 
140 TK verg.jr. 1990-1991, 20922, nr. 20. 
141 P.B. Boorsma e.a., “Profijtbeginsel en het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer”, 1990. 
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   Een hoofdconclusie van het onderzoek is: “Hoewel een versterkte toepassing van het profijtbeginsel 
wel in de beleidsfilosofie van de jaren tachtig past, impliceert dit dat praktisch gesproken de versterkte 
toepassing hiervan in het SVV-2 een willekeurige indruk maakt”. Een andere hoofdconclusie is, dat er 
“a priori” geen redenen zijn om een versterkte toepassing van het profijtbeginsel in het SVV-2 af te 
wijzen.142 
 
Box 3.3b  De Stichting Weg en de regeringsbeslissing inzake het SVV-2 
De Stichting Weg (waar de ANWB deel van uit maakt) vindt de koers die het kabinet inslaat met deel 
d van het SVV-2 “onverantwoord”. In een commentaar van november 1990 stelt de stichting dat in 
deel d “alle aandacht uitgaat naar de middelen om de groei van de automobiliteit af te remmen. (….) 
Daarbij ontbreken controleerbare (toekomst) berekeningen. De onderbouwing van het beleid is 
verontrustend summier”.143 Wat betreft het prijsbeleid ten aanzien van de auto vindt de stichting dat er 
als instrument van mobiliteitsbeleid niet veel van te verwachten is, maar des te meer als 
inkomstenbron voor de overheid. 
 
�  Het debat over het SVV-2 (deel d: de regeringsbeslissing) 
 
De aanloop: een paar honderd kamervragen. Ter voorbereiding op de plenaire 
kamerbehandeling van het SVV-2 wordt een groot aantal vragen (het zijn er enige honderden) 
aan de regering voorgelegd.144 Hierna volgt een aantal vragen en antwoorden die er voor dit 
onderzoek zijn uitgelicht.  
   Op de vraag, wat wordt verstaan onder “het niet noodzakelijke autoverkeer” (vraag 86) luidt 
het antwoord: “het autoverkeer waarvan de economische toegevoegde waarde gering is en 
waarvoor goede alternatieven beschikbaar zijn”.145  
   Vraag 103 luidt: “Is het u bekend dat ook in kringen van deskundigen grote twijfels bestaan 
over ‘prijsbeleid’ als ‘hoeksteen voor het realiseren van de streefbeelden van dit deel d’? 
Waarom acht u desalniettemin prijsbeleid een ‘onmisbaar instrument’?” 146 Het antwoord van 
de minister luidt, dat het bij prijsbeleid gaat:  
 

“om drie elementen, te weten: regulering, concurrentieverhouding met het openbaar vervoer 
en financiering van het verkeers- en vervoerbeleid. De twijfel van een aantal deskundigen 
betreft vooral het regulerende effect. Zoals uit de antwoorden op vraag 99 en 114 blijkt, heeft 
de prijs een belangrijk mobiliteitsbeperkend effect. Mede gelet op de overige functies van het 
prijsbeleid acht ik dit instrument onmisbaar.” 147  

 
Op de vraag, of de regering van oordeel is dat rekeningrijden na enkele jaren wel opportuun 
kan zijn antwoordt de minister, dat de regering van mening is dat: 
 

“het beoogde Rekening Rijden een instrument blijft waarmee de in het SVV gestelde doelen 
qua regulering zowel als t.b.v. financiering gehaald kunnen worden. Gezien de weerstanden 
tegen Rekening Rijden kiest het Kabinet voorshands echter voor invoering van fysieke tol, zo 
mogelijk gecombineerd met electronische tol op een aantal toegangswegen en infrastructurele 

                                                 
142 Ibid.: 39. Er is sprake van toepassing van het profijtbeginsel indien publieke voorzieningen (geheel of 
gedeeltelijk) uit prijzen worden bekostigd, dus uit vrijwillige betalingen voor afwijsbare publieke voorzieningen. 
Het uitgangspunt van het profijtbeginsel is dus: de gebruiker betaalt. 
143 De reactie is gepubliceerd in: Mobiliteitschrift, jrg. 24, nr.5. november 1990. 
144 TK verg.jr. 1990-1991, 20922, nr.21. 
145 Ibid.: 30. 
146 Ibid.: 35. In de kamerstukken wordt vaak gebruik gemaakt van het Franse aanhalingsteken de guillemet.  In 
het citaat zijn deze vervangen door de apostrof  ofwel het enkele aanhalingsteken..  In de kamerstukken worden 
zowel “deel d” als “deel D” gehanteerd ter aanduiding van het betreffende deel van het SVV. 
147 Ibid. 
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werken (tunnels) in en rond de Randstad voorafgegaan door een tijdelijke spitstoeslag op de 
MRB.” 148  

 
Interessant is de vraag hoe de “‘kleingebruikers’ van de auto zoveel mogelijk worden 
gevrijwaard van de prijsmaatregelen”. Het antwoord van de minister is laconiek te noemen: 
 

“Bij velen van u bestaat de wens om de kleingebruiker zoveel als mogelijk is te vrijwaren of 
goeddeels te vrijwaren van de prijsmaatregelen. Naarmate een instrument specifieker is, is het 
ook verfijnder en zal het mitsdien de kleine rijder slechts naar rato treffen. Een element dat die 
specificiteit bepaalt is het tijdstip. Daar een spitsheffing slechts geldt voor enkele uren per dag 
is de betaling van de heffing vermijdbaar.” 149  

 
Vraag 241 luidt: “Welke maatregelen zijn denkbaar om het autogebruik in het sociaal en 
recreatief verkeer te beperken?” De minister antwoordt, dat het de bedoeling is om in 1991 te 
starten “met het formuleren van het beleid en de kansrijke maatregelen om de automobiliteit 
in het sociaal recreatief verkeer te beperken”.150  
   Er worden ook vragen gesteld over de relatie tot het beleid in Europees verband. Onder 
meer de vraag, of de regering bereid is “in Europees verband voorstellen te doen voor 
variabilisatie van autokosten?” Uit het antwoord blijkt, dat de regering heeft gepleit voor 
“een niveau van de accijnzen voor de motorbrandstoffen, dat recht doet aan de nationale 
doelstellingen met betrekking tot milieu, energiebesparing en mobiliteitsbeheersing”. 
Variabilisatie is verder een zaak van de individuele lidstaten.151  
   Tot slot van deze selectie van vragen nummer 251: “Onder welke omstandigheden komen 
distributiesystemen (van brandstof of kilometer) in aanmerking om de groei van het 
autogebruik te beheersen?” Het antwoord luidt: “In het SVV is niet gekozen voor 
dwangmaatregelen. (...) Distributiesystemen passen niet in dit beleid.”152 
 
Tussentijdse berichten van de minister over het beleid. In een brief van 20 november 1990 
deelt de minister aan de Tweede Kamer mee, dat het kabinet besloten heeft de voorgenomen 
verhoging van de benzineaccijns met 8 cent per liter uit te stellen, gelet op de ontwikkeling 
van de energieprijzen.153 
    In een brief van 26 november 1990 informeert de minister de Kamer over “de 
financieringsstrategie” rond het SVV.154 Zij brengt namens het kabinet in herinnering, dat een 
belangrijk ijkpunt in de financiële strategie de in het regeerakkoord omschreven relatie is 
tussen de autokosten en de tarieven voor het openbaar vervoer. Voorts geeft de minister aan, 
dat de instrumenten die bij de uitwerking van het prijsbeleid door het kabinet zullen worden 
gehanteerd een tweeledig doel zullen kennen: “enerzijds gericht op de financiering van het 
SVV, anderzijds gericht op het terugdringen van de milieuschade door het verkeer en op het 
terugdringen van de congestie cq. het bevorderen van de bereikbaarheid ”.155  
   Het voornemen van het kabinet, zoals opgenomen in de brief van 7 mei jl. om op een aantal 
wegen en infrastructurele werken in en rond de Randstad tol in te voeren blijft van kracht; 
invoering zal naar verwachting niet voor begin 1995 plaats kunnen vinden. “De haalbaarheid 
en opportuniteit van de spitsheffing kan dan ook worden bezien tegen de achtergrond van de 

                                                 
148 Ibid.: 41 (vraag 119). 
149 Ibid.: 44 (vraag 131). 
150 Ibid.: 83. 
151 Ibid: 85. 
152 Ibid.  
153 TK ver.jr. 1990-1991, 20922, nr.22. 
154 Ibid.:  nr. 23. 
155 Ibid.: 2. 
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datum van mogelijke invoering van de tolheffing”, aldus minister Maij-Weggen.156  
   In een passage over “klassieke middelen” voor financiering – de accijnsverhoging op 
brandstof en aanpassing van de mrb – geeft de minister aan, dat bij de mrb rekening kan 
worden gehouden met de cilinderinhoud en derhalve met het energieverbruik van een auto 
“waardoor een element van variabilisatie in de mrb wordt gecreëerd. Zo kan een aanpassing 
van de mrb een gedifferentieerde uitwerking krijgen”.157 “Samengevat”, zo stelt de minister, 
“bevestigt het kabinet haar vaste voornemen om de financiering van het SVV met een mix van 
bovengenoemde instrumenten veilig te stellen zodat het SVV met de bijbehorende 
investeringen onverkort en volgens schema kan worden uitgevoerd. ”158 
 
Het debat in de Tweede Kamer. Op 29 november 1990 start de plenaire beraadslaging over 
het SVV in de Tweede Kamer.159 De vrijdag daarvoor is besloten, het spitsvignet van de 
agenda af te voeren.160 CDA-woordvoerder Van Vlijmen is de eerste spreker. Hij zegt dat zijn 
fractie kiest voor: “selectieve mobiliteit, hetgeen niet betekent voor een overall 
mobiliteitsbeperking. Er zal onderscheid gemaakt moeten worden tussen de produktieve en de 
consumptieve mobiliteit of, om het anders te zeggen, tussen de voor de welvaart nodige 
mobiliteit en de door de welvaart mogelijke mobiliteit.” Geleiden van mobiliteit door “push- 
en pull-factoren” is daarbij een aanvaardbare methode aldus Vlijmen, maar dwingen is daar 
niet bij. Het prijsbeleid dient naar de mening van de CDA-fractie “een ondersteunende functie 
te hebben voor het stimuleren van gedragsverandering en het bevorderen van technische 
innovatie”.161 Van Vlijmen stelt dat het prijsbeleid “onrechtvaardig” kan zijn in verband met 
het in het verleden gevoerde verstedelijkingsbeleid. “Daarom dient de overheid zeer 
zorgvuldig te werk te gaan. Ook andere sociale en maatschappelijke consequenties mogen wij 
niet uit het oog verliezen. Huishoudens met de laagste inkomens zullen niet buiten mogen 
worden gesloten van het autogebruik”, aldus Van Vlijmen.162  
   Voor GroenLinks-woordvoerder Lankhorst heeft het (impulsieve) gedrag van de minister 
niet geleid tot de in zijn ogen nodige samenhang in het beleid. “Zo worden de spitsprijzen 
voor het openbaar vervoer per 1 januari 1991 wel fors verhoogd, maar het spitsvignet voor 
het autoverkeer is tot tenminste 1993 uitgesteld”, is zijn constatering. GroenLinks is voor een 
werkelijke reductie van automobiliteit. In plaats van het verminderen van de groei wil de 
fractie juist 30% minder mobiliteit in 2000.163 Voor GroenLinks moeten de autokosten 
omhoog: 
 

“door stelselmatige verhoging van de accijnzen op benzine en diesel en een snelle invoering 
van de accijns op LPG. Wij zijn voorstander van variabilisatie, niet in die zin dat de 
motorrijtuigenbelasting en de bijzondere verbruikersbelasting omlaag gaan in ruil voor hogere 
brandstofprijzen, maar door binnen de MRB en BVB te variabiliseren naar de mate van 
zuinigheid, gewicht en motorvermogen van auto’s.” 164  
 

Aan het slot van zijn betoog stelt Lankhorst, dat het SVV-2 zich te sterk richt op het woon-
werkverkeer. “De groei van de automobiliteit zit vooral in het sociaal recreatieve verkeer”, 
                                                 
156 Ibid. 
157 Ibid. (Hoe ingewikkeld kun je een fiscaal stelsel maken?) 
158 Ibid. Eind november 1990, nà de behandeling van het SVV in de Tweede Kamer, wil de minister de 
advertentie plaatsen voor het werven van financiers voor de private financiering van de Wijkertunnel, zo 
vermeldt de brief (blz.3). 
159 TK verg.jr. 1990-1991, 30e verg. 29 november 1990. 
160 Ibid.: 30-1775. 
161 Ibid.: 30-1723. 
162 Ibid. 
163 Ibid.: 30-1730. 
164 Ibid.: 30-1733. 
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aldus Lankhorst.165  
   RPF-woordvoerder Leerling geeft een somber beeld van de beleidsvoornemens van de 
regering. “De wijze waarop in de achter ons liggende maanden de ene na de andere 
maatregel inzake verkeers- en milieubeleid is getorpedeerd doet weinig goeds verwachten”, is 
zijn reactie.166 Hij is van mening dat de kern van het verkeers- en vervoersprobleem “ten 
diepste een probleem is van schaarste”. “De automobiliteit mag niet langer groeien, maar 
moet inkrimpen met zo’n 15% in vergelijking met het niveau van 1986. Wij komen dan weer 
op het niveau van 1980 uit”, aldus Leerling, die er later aan toevoegt: “Het kan niet meer zo 
zijn, dat wij op elk door onszelf gewenst moment de auto pakken en naar elk willekeurig doel 
rijden.”167 Leerling meent dat “accijnsverhoging dringend geboden is”, waarbij “Europese 
variabilisatie” de voorkeur verdient. “Verhogingen van 70 cent en meer zijn dan bepaald niet 
uitgesloten”, laat hij weten. Ook spoort Leerling de minister aan om “eerder en omvattender 
tolvoorstellen te doen”.168  
   SGP-woordvoerder Van den Berg is van mening dat al te veel tijd is verdaan “aan heftige, 
maar toch vrijblijvende discussies die tot niets hebben geleid”. Naar zijn mening kan de 
overheid “geroepen zijn, bepaalde soorten van mobiliteit te beïnvloeden of te beperken”. De 
SGP stemt van harte in met de keuze voor een duurzame ontwikkeling: “Dat betekent dat 
vooral de groei van de automobiliteit drastisch zal moeten worden teruggebracht. Deel D van 
het SVV biedt daartoe goede aanzetten.”169 Van den Berg stelt de vraag: “Kan echter zonder 
meer gesteld worden dat niet-noodzakelijk autoverkeer, autoverkeer met een geringe 
economische toegevoegde waarde is?” Hij wijst op de sociale functie van de auto voor 
ouderen en gehandicapten die niet altijd een alternatief vervoermiddel tot hun beschikking 
hebben. Hij vraagt aandacht voor dat sociale aspect.170 Hij is kritisch over de vermenging van 
de financieringsfunctie en de reguleringsfunctie in het prijsbeleid van het kabinet: “Het is te 
betreuren dat de zaken op dit punt ook door de regering voortdurend door elkaar worden 
gegooid.” Het gaat “allereerst om de centen en dan pas om de beïnvloeding”, zo vindt Van 
den Berg van het beleid van het kabinet. Hij wil het anders: “Voor de vergroting van het 
maatschappelijk draagvlak van het beleid lijkt ons omkering van deze doeleinden voor de 
hand te liggen. Wij zijn voorstander van variabilisatie van de autokosten als belangrijkste 
financiële instrument.”171  
   Wolffensperger (D66) vindt dat het nu het moment is “om beslissingen te nemen die niet 
alleen voorzien in de huidige problemen maar die bovenal voorkomen dat ontwikkelingslijnen 
onbelemmerd doorlopen naar een onaanvaardbare toekomst”.172 In dat licht bezien is zijn 
conclusie, dat de in het SVV opgenomen maatregelen niet de garantie geven dat de gestelde 
doelen worden gehaald. Wolffensperger constateert voorts, dat gestelde doelen niet worden 
gehaald: 

“omdat iedereen zijn best lijkt te doen om essentiële elementen uit het SVV alsnog om zeep te 
helpen. Nadat de Kamer het rekeningrijden had afgeschoten, werd ook de aangekondigde 
verhoging van de benzineaccijns afgestemd. Het kabinet maakte vervolgens korte metten met 
de tussenoplossing van het spitsvignet en op de valreep bereikte ons een brief waarin ook het 
laatste redmiddel van de minister van Verkeer en Waterstaat, de tolheffing, verder wordt 
uitgesteld.” 173  

                                                 
165 Ibid.: 30-1734. 
166 Ibid. 
167 Ibid. 
168 Ibid.: 30-1735. 
169 Ibid.; 30-1736. 
170 Ibid.: 30-1737. 
171 Ibid.: 30-1738. 
172 Ibid.: 30-1740. 
173 Ibid. 
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Hij wijst op een cruciaal knelpunt in het beleid: “terwijl de duurzame samenleving een 
vermindering van het autogebruik vereist, willen wij met het oog op de economische 
ontwikkeling, de Europese markt en onze rol daarin bepaalde soorten autogebruik juist 
vergemakkelijken”. Wat betreft het prijsmechanisme constateert hij dat dit voorlopig niet 
beschikbaar is als instrument, gelet op de actuele situatie rond het rekeningrijden, het 
spitsvignet en de accijnzen.174 D66 meent, aldus Wolffensperger: 
 

“dat het uiterste moet worden gedaan om het prijsmechanisme toch nog een rol als 
reguleringsinstrument te laten spelen. Daarbij gaat het niet alleen om variabilisatie van de 
autokosten. De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat autogebruik ook duurder zal worden, al 
was het maar om de in het regeerakkoord opgenomen relatie met het duurder wordende 
openbaar vervoer in stand te houden.”  

 
D66 stelt daarbij de eis voorop dat:  
 

“tolheffing zo moet worden ingericht dat er een maximaal effect van te verwachten is op het 
terugdringen van de algemene mobiliteit. Dat betekent: geen tol die beperkt is tot nieuwe 
infrastructurele projecten. Wij willen geen tolheffing die de financieringslasten van het SVV 
eenzijdig afwentelt op hen die, meestal door de overloop gedwongen, aan de verkeerde kant 
van een waterweg wonen.” 175  
 

Overigens vindt D66 dat het hanteren van het prijsmechanisme alleen niet voldoende is voor 
het terugdringen van de mobiliteit; ook maatregelen op het gebied van parkeerregulering en 
vermindering van de toegankelijkheid van  binnensteden zijn noodzakelijk.176  
    
Voor woordvoerder Schutte van het GPV is prijsbeleid noodzakelijk om de mobiliteit te 
beperken: “Distributie is zinloos en ongewenst, zo’n systeem zou leiden tot een dwang- en 
regelmaatschappij die wij niet wensen. (…) Voor alles dient daarom de prijs van de mobiliteit 
te worden verhoogd, en de prijs van automobiliteit een beetje extra”.177 Schutte vindt “de 
meest simpele en direct werkende manier om de maatschappelijke kosten van de mobiliteit in 
rekening te brengen, (...) een forse stijging van de verschillende accijnzen.”178 Hij vraagt in 
dit verband naar de initiatieven die het kabinet onderneemt in Europees verband om te komen 
tot een harmonisatie van accijnzen op een zo hoog mogelijk niveau. Nu het rekeningrijden 
van de baan is noemt Schutte “het betaald parkeren, ook op de eigen bedrijfsterreinen” als een 
alternatief; betaald parkeren ziet hij als een vorm van variabilisatie.179  
    
VVD-woordvoerder Jorritsma-Lebbink geeft te kennen dat voor de VVD-fractie: 
 

“het verkeers- en vervoersbeleid in de jaren negentig gebaseerd dient te zijn op een 
evenwichtige benadering van de bereikbaarheid, waarbij ‘Nederland distributieland’ het motto 
dient te zijn, en de leefbaarheid in al haar facetten. (...) Omdat mobiliteit alles te maken heeft 
met ruimtelijke ordening, is het goed nog eens te releveren dat veel van de problemen die wij 
vandaag de dag hebben, veroorzaakt zijn door een ruimtelijke ordeningsbeleid in de jaren 
zestig en zeventig dat uitging van een grote maakbaarheid, de sturingsmogelijkheid, van de 
samenleving.” 180  

                                                 
174 Ibid.: 30-1742. 
175 Ibid.: 30-1744. 
176 Ibid.: 30-1743, 1744. 
177 Ibid.: 30-1748. 
178 Ibid.: 30-1749. 
179 Ibid. 
180 Ibid.: 30-1750. 
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Over het prijsinstrument, dat nu zo’n belangrijke plaats inneemt in het beleid, zegt zij: 
 

“Laat ik hierover volstrekt duidelijk zijn. De VVD-fractie zal elk prijsinstrument beoordelen 
op de doelmatigheid en de effectiviteit, maar ook op de rechtvaardigheid ten aanzien van 
groepen burgers in ons land. Tot nu toe hebben wij geen effectief prijsinstrument gezien dat 
ook rechtvaardig is. Over rekeningrijden zal ik het nu maar niet hebben – dat onderwerp is wat 
ons betreft afgesloten - en over het reiskostenforfait nog minder, maar wat tot nu toe op de 
agenda staat is zeker niet beter, zo niet slechter.” 181 
 

Bij interruptie stelt PvdA-woordvoerder Castricum de vraag: “U bent toch met uw fractie 
uitvinder van het rekeningrijden?”, waarop Jorritsma-Lebbink antwoordt, dat het niet de 
fractie is: “Wij hebben ons nooit erg enthousiast over dat instrument getoond”, waar zij aan 
toevoegt: “Het vorige kabinet heeft het uitgevonden en de VVD-fractie was er van het begin af 
aan niet voor.”182 Tijdens de voortgaande interrupties van Castricum laat Jorritma-Lebbink 
zich over het rekeningrijden de volgende uitspraak ontvallen: “Binnen mijn randvoorwaarden 
durf ik te garanderen dat het niet kan worden uitgevoerd.” 
   Een van die voorwaarden betreft de perceptiekosten, die volgens haar “geweldig hoge” 
perceptiekosten zijn.183 Zij betoogt verder: “Naar onze mening zal het altijd een te duur 
systeem zijn in verhouding tot wat het opbrengt. Bovendien verwachten wij nog steeds dat wij 
een ander instrument zullen krijgen in de toekomst.” Met dat laatste doelt zij op een 
instrument dat in Europees verband aan de orde is, zonder dat concreet te benoemen.184 Wat 
betreft de voorstellen voor prijsinstrumenten is de VVD-fractie “tot de conclusie gekomen dat 
er op korte termijn geen aanvaardbaar prijsinstrument is, want ook een tolsysteem in en om 
de Randstad zal (...) onrechtvaardige consequenties hebben”, zo stelt Jorritsma-Lebbink.185    
   Dat mondt uit in een debatje met Castricum, die zoekt naar de consistentie in de opstelling 
van de VVD. Hij wijst erop dat in 1982 de tolheffing was opgenomen in het regeerakkoord. 
Zij antwoordt daarop: “Oké. We komen dan op het instrument tolheffing. Het gaat dan wel om 
een tolheffing die tot nu toe, en zeker in 1982, altijd gebruikt en gehanteerd is.” Waarop 
Castricum vraagt: “Dus u bent niet tegen tolheffing?”, waarop Jorritsma-Lebbink antwoordt: 
 

“Principieel ben ik niet tegen tolheffing, maar dan niet via het systeem – want dat is geen 
tolheffing – van rekeningrijden, waarbij mensen geen alternatief hebben. Dat is alleen maar 
bedoeld als financieringsinstrument voor iets wat al is betaald.” 186  

 
Later in het debat formuleert zij het anders en zegt: “ik constateer dat ik alleen voor tolheffing 
ben als het een rechtsreeks financieringsinstrument is en als mensen ook een gratis alternatief 
hebben, zoals in alle andere landen het geval is”.187 Variabilisatie kan op meer steun rekenen: 
  

“Wat ons betreft, valt één prijsinstrument nog steeds te verdedigen. (...) Ik doel op de 
accijnsvariabilisatie in Europees verband. (...) We verstaan onder variabilisatie nadrukkelijk 
accijnsverhoging onder gelijktijdige verlaging van de motorrijtuigenbelasting. Een en ander 
heeft als voordeel dat de vaste lasten wat lager worden waardoor een selectiever rijgedrag 
bevorderd wordt, want daar ging het om.” 188  

                                                 
181 Ibid.: 30-1754. 
182 Ibid. 
183 Ibid.: 30-1755. 
184 Ibid. 
185 Ibid.: 30-1756. 
186 Ibid. 
187 Ibid.: 30-1756, 1757. Evenals Van den Berg en Schutte wijst ook Jorritsma-Lebbink op het feit, dat de groei 
van de mobiliteit vooral met het sociaal-recreatief verkeer te maken heeft. 
188 Ibid.: 30-1757. 
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Later maakt Jorritsma-Lebbink ter verduidelijking nog de opmerking, dat voor de VVD 
variabilisatie iets anders is dan accijnsverhoging.189 Zij vraagt naar de stand van zaken met 
het overleg in Europees verband over de variabilisatie. Haar betoog samenvattend zegt 
Jorritsma-Lebbink, “dat de inhoud van dit structuurschema tot nu toe onvoldoende is om de 
problemen van vandaag en de toekomst echt aan te kunnen”.190 
    
PvdA-woordvoerder Castricum treedt als laatste spreker aan. Hij begint zijn betoog met een 
citaat van voormalig minister van Verkeer en Waterstaat Suurhoff, die 25 jaar geleden 
waarschuwde voor “het gevaar dat de auto als verschijnsel van de nieuwe welvaart wel eens 
de vijand van ons welzijn kan worden”.191 In zijn beschouwing over het verloop van het 
jarenlange debat en de actuele situatie noemt Castricum de ANWB, die “meent dat ook deze 
regering het pesten van de automobilist weer tot uitgangspunt van het beleid heeft verheven” 
en de BOVAG, wiens directeur zich afvraagt “hoe lang de burger het allemaal nog zal 
pikken”. Zijn fractiegenoot Van der Vaart verwoordt het standpunt van de fractie over het 
prijsbeleid. Hij geeft de volgende analyse van de problematiek van het SVV-2:  
 

“De automobiliteit wordt  een geringe groei gelaten van 35% ten opzichte van 1986, waarvan 
inmiddels al 15% is opgesoupeerd. Het SVV geeft echter aan dat dit percentage niet met 
zekerheid zal worden gehaald; een groei met 50% blijft mogelijk, tenzij het effect van 
voorgenomen maatregelen meevalt. Naar de mening van mijn fractie moeten we ons daar niet 
op verlaten. In het SVV wordt dan vervolgens op de andere route gewezen: een verder 
aangescherpt prijsbeleid, waarbij de kosten van autovervoer aanzienlijk verder omhoog gaan. 
Mijn fractie is bereid, die route te volgen binnen grenzen waar ik zo op terug kom.” 192 

 
Van der Vaart noemt als redenen voor deze opstelling het remmende effect van de prijsprikkel 
op de mobiliteit, de noodzaak om het openbaar vervoer te stimuleren en de billijkheid om de 
hoge maatschappelijke kosten van autoverkeer in prijzen tot uiting te brengen.193 Hij betoogt 
verder over prijsbeleid:  
 

“Verhoging van autokosten is een middel om een hoger doel, duurzame ontwikkeling, te 
bereiken. Niet elk middel heiligt dit doel. De volgende criteria leiden ons in onze keuzen die 
hier moeten worden gemaakt. Het eerste criterium is dat het milieu-effect duidelijk aanwezig 
en liefst maximaal moet zijn. (...) Het tweede criterium is dat de lastenverhogingen billijk 
moeten zijn en billijk verdeeld. (...) Het derde criterium is dat voor economisch noodzakelijk 
verkeer ruimte moet worden geboden. (...) Deze zouden bij specifieke prijsmaatregelen, zoals 
tol, moeten worden ontzien en soms ervoor worden gecompenseerd. Het vierde criterium 
wordt gevormd door eerlijk verdeelde inkomenseffecten.” 194  

 
Met een aangescherpt prijsbeleid wordt “de kleine rijder” ontzien, wordt het openbaar vervoer 
als basisvoorziening voor iedereen betaalbaar gehouden en het zal op een bepaald moment 
méér inkomsten opbrengen dan nodig is voor het SVV, aldus Van der Vaart: “Die 
meeropbrengsten moeten worden teruggesluisd naar de burgers in de vorm van 
lastenverlichtingen.”195 De PvdA-fractie heeft een “duidelijke voorkeur voor maatregelen die 
het gebruik van de auto duurder maken, eerder dan het bezit ervan”. Wat betreft de toe te 
passen prijsinstrumenten kan voor de PvdA-fractie met “twee fiscale maatregelen worden 
                                                 
189 Ibid.: 30-1758. 
190 Ibid.: 30-1761. 
191 Ibid. 
192 Ibid.: 30-1767. 
193 Ibid. 
194 Ibid.: 30-1767, 1768. 
195 Ibid.: 30-1768. 



Beperking van de groei van automobiliteit, rekeningrijden in het regeerakkoord: 1989-1994 

 375

volstaan: accijnsverhogingen voorop, zo snel mogelijk aan te vullen met een tolheffing”. Na 
een korte beschouwing over de spitstoeslag zegt Van der Vaart daarover: “Ik ga er dus van 
uit, dat de invoering van een spitstoeslag van de baan is.”196 
 
In haar beantwoording van de inbreng van de Kamer stelt minister Maij-Weggen dat de 
transport- en distributiefunctie van Nederland wordt bedreigd: “De situatie is te vergelijken 
met die van een hartinfarct”.197 Zij geeft daarbij een cruciaal probleem aan: “Wat een voor de 
hand liggend medicijn is om de milieudoelstelling te halen, kan ons wat het veiligstellen van 
de transport- en distributiefunctie  betreft precies de verkeerde kant op helpen”. Zij tekent 
ook aan, alvorens nader in te gaan op het beleid, dat de auto een “sociaal-psychologische” 
functie heeft: “De auto is natuurlijk geen angstwekkend milieumonster. Het is een goede 
vriend van velen. (...) Die liefde hoeft echter bij u, bij mij en bij onze bevolking niet tot 
overmatig autogebruik te leiden.”198 Maij-Weggen  zegt over de kritiek op haar beleid:  
 

“Waarom is er dan toch zo’n massieve tegenactie, elke keer wanneer wij over die auto en het 
intomen van het autorijden beginnen? Als de auto langer meegaat, groeit de automarkt minder 
snel. Als er minder kilometers worden gereden, zijn er minder garagebeurten nodig en wordt 
er ook minder benzine verstookt. Het protest van de autolobby, die in bepaalde media vaak 
zijn weg vindt, is dus heel begrijpelijk. Maar moeten wij ons daardoor laten leiden?”  199  

 
Wat betreft Europa geeft de minister aan dat de ontwikkeling van de Europese 
transportpolitiek lange tijd is gestagneerd door onwil van enkele landen. Wachten op Europa 
kan gevaarlijk zijn, zo houdt zij de Kamer voor: “Wij zullen dus, vooruitlopend op EG-
beslissingen, zelf of in Beneluxverband de hand aan de ploeg moeten slaan.”200 De minister 
deelt daarbij mee, dat er een globaal voorstel ligt over de harmonisatie van accijnzen en 
motorrijtuigenbelasting. De variabilisatie is in de Europese discussie “aan de orde” stelt zij; 
Nederland “brengt echter het element van variabilisatie steeds sterk in bij de discussie”.201  
    
Na interruptie door Jorritsma-Lebbink ontstaat een debat waarin de minister kritiek heeft op 
het halverwege “afschieten” van voorstellen, voordat er een rapport aan de Kamer is 
voorgelegd. De reactie van Jorritsma-Lebbink is laconiek: “Maar waarom zouden wij, als het 
om middelen gaat waar wij niet in geloven, moeten wachten tot u, die daar wel in gelooft, 
daar mooie onderzoekingen aan heeft besteed voordat wij er commentaar op zouden mogen 
leveren?” 202  
   Hoe lastig de positie van de minister is blijkt uit haar reactie op een vraag van Lankhorst 
over het spitsvignet, waarbij Lankhorst constateert dat er een paar weken geleden een 
kamermeerderheid van PvdA, CDA en GroenLinks voor invoering van het spitsvignet was. 
Maij-Weggen reageert:  
 

“Het is gewoon niet waar dat ik de spitstoeslag op de motorrijtuigenbelasting in 1991 zou 
hebben willen invoeren. Die verhalen in de media zijn absoluut niet waar. Ik heb steeds 
gezegd dat de zaak goed moet worden uitgezocht; het is een van de mogelijkheden die om 
verschillende redenen de moeite waard zijn.” 
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De minister meldt de Kamer dat er omstreeks 1 april een eindrapport verschijnt en dat het niet 
waar is dat het spitsvignet “definitief zou zijn afgeblazen”. Later in haar betoog voegt zij daar 
aan toe: 

“En het is helemaal niet waar dat ik van plan zou zijn, deze kwestie door te drukken en het 
vignet in 1991 in te voeren. Die verhalen die de ronde hebben gedaan, zijn gewoon onwaar. Ze 
waren gebaseerd op nota’s die wij nog niet hebben kunnen traceren; de genoemde data zijn 
nooit in een van onze nota’s genoemd.” 203  

 
De minister geeft ook nog aan dat “de belangrijkste pijler onder het beleid met betrekking tot 
het terugdringen van de onnodige mobiliteit” het prijsbeleid is. De regering wenst zo snel 
mogelijk een tolsysteem in en rond de Randstad in te voeren. Dit systeem zal bestaan uit 
“klassieke tolhuisjes en meer geavanceerde electronische systemen”. Verder wordt dus de 
spitstoeslag op de motorrijtuigenbelasting nog onderzocht en wordt accijnsverhoging op 
diesel en benzine gebruikt als instrument van prijsbeleid.204 
 
Voortzetting van het debat in de Vaste Commissie. De behandeling van het SVV wordt 
voortgezet in een vergadering van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat op 3 
december 1990, waarbij nader wordt ingegaan op het concreet te voeren beleid.205  
   CDA-woordvoerder Van Vlijmen zet vraagtekens bij de differentiatie van de 
motorrijtuigenbelasting vanwege de mix van belasting, opcenten, btw en de eventuele 
spitstoeslag op de motorrijtuigenbelasting.206 De minister zegt daarop toe een notitie over die 
materie uit te brengen.  
   Van Gijzel is de nieuwe woordvoerder van de PvdA-fractie. Hij geeft aan dat het prijsbeleid 
een driedelige doelstelling kent, namelijk een algemene reducerende werking van de 
automobiliteit, een gericht reducerende werking van de automobiliteit op een bepaalde plaats 
en tijd én een financieringsinstrument.207 Van Gijzel brengt (onder verwijzing naar voormalig 
minister Drees jr.) naar voren, dat parkeerbeleid een belangrijk instrument is voor het 
beperken van automobiliteit en vraagt om een notitie daarover. Die wordt toegezegd. 
Wolffensperger heeft “het gevoel, dat wij met het prijsbeleid het laatste half jaar niets zijn 
opgeschoten”. Zijn standpunt is dat de variabele kosten omhoog moeten.208 
   De minister zegt in haar repliek zelf een voorstander te zijn van verhoging van de 
benzineaccijns en nog steeds het plan te hebben om tegen 1995 tol in te voeren en dat zij “ten 
behoeve van een zekere regulering” graag ziet, dat er in de tussentijd een spitstoeslag aan de 
motorrijtuigenbelasting wordt toegevoegd.209 In antwoord op een vraag van Van den Berg 
over rekeningrijden geeft de minister aan, dat het internationale onderzoek wordt voortgezet, 
zoals in het SVV is opgenomen: “Nederland neemt deel aan dat internationale onderzoek, zij 
het dat wij op dit ogenblik niet met nationale uitvoeringsprogramma’s bezig zijn “.210 
 
Box 3.3c  Regulering van files: een weerbarstig vraagstuk 
In het tijdschrift Bestuurskunde wordt in 1994 een artikel gepubliceerd waarin de problematiek van het 
sturen van mobiliteit wordt belicht.211 Daarin wijzen de beleidswetenschappers op het gevaar dat zich 
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voordoet bij een koerswijziging in het beleid, namelijk “dat de overheid bij gebrek aan snelle effecten 
weer snel op de tradities teruggrijpt”. Zij noemen daarbij een drietal tekortkomingen in de 
beleidspraktijk rond 1990:  
a. er is te weinig inzicht in de complexiteit van het mobiliteitsvraagstuk om tot een adequate 
onderbouwing te komen van de verschillende argumenten voor sturing en de keuze van 
sturingsinstrumenten;  
b. er worden keuzes gemaakt voor maatregelen voor filebestrijding die een voorschot nemen op 
technologische ontwikkelingen, met systemen voor rekeningrijden als voorbeeld;  
c. het beleid wordt vooral vormgegeven op basis van traditionele sturingsmechanismen van de 
overheid (prijsmaatregelen, infrastructuur, ruimtelijke ordening).  
   De beleidswetenschappers wijzen er voorts op, dat achter deze traditionele instrumenten de notie 
schuilgaat van het algemeen belang, een notie die voorbij gaat aan het groeiende ‘arena’-karakter van 
de samenleving. Een karakter dat samenhangt met aspecten als individualisering, calculerende burgers 
en verdeling van schaarste. Dat leidt ertoe dat de overheid te weinig zaak maakt met het maken van 
afspraken met private actoren en zich feitelijk steeds meer geplaatst ziet in een onderhandelingssituatie 
“maar daar ideologisch moeilijk mee overweg kan, en dat de uiteindelijke sturing disfunctioneel of 
averechts blijkt te werken”. 
 
� De procedure rond de invoering van tolheffing 
Kort voor de behandeling van de begroting 1991 in de Tweede Kamer, op 6 december 1990, 
zendt de minister (mede namens haar ambtgenoot van VROM) een bericht aan de Kamer over 
de procedure rond de invoering van tolheffing in en rond de Randstad.212 Het kabinet gaat 
ervan uit, dat vanaf begin 1995 tol wordt ingevoerd. Naar verwachting kan worden volstaan 
met ruim 20 heffingspunten op het hoofdwegennet.  
   In een tweede brief met dezelfde datum biedt de minister (weer mede namens haar 
ambtgenoot van VROM) haar reactie aan op ingediende moties met betrekking tot het 
SVV.213 Twee moties zijn met name interessant. De eerste is de motie van Lankhorst (GL), 
waarin de regering wordt verzocht het geïndexeerde cijfer voor de automobiliteit voor 1994 te 
stellen op 120. Een motie die overigens wordt ingetrokken.  
   De tweede motie is van Jorritsma-Lebbink  (VVD), waarin de mening wordt uitgesproken 
dat systemen zoals het spitsvignet, tol en rekeningrijden beschouwd moeten worden als 
regulerende heffingen die daarmee onder de collectieve lastendruk vallen. De minister wijst 
de motie af en stelt dat bij de concrete invulling van de meerjarenfinanciering van het SVV 
hierop zal worden teruggekomen.214 
 
� De begroting 1991 
 
De Memorie van Toelichting. De MvT geeft aan, dat de trendwijzigingen die in het SVV-2 
zijn opgenomen een “mentaliteits- en cultuurwijziging” vragen.215 Het aantal autokilometers 
is in 1989 minder toegenomen dan in de jaren ervoor, maar prijsmaatregelen zijn essentieel 
om de groei van het autoverkeer af te remmen, zo wordt gesteld.216 
 
Het debat in de Tweede Kamer. Bij de schriftelijke voorbereiding van de begrotings-
behandeling vraagt de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat naar de initiatieven die 
Nederland heeft ontplooid in het kader van de Europese contacten. De minister kan melden 
dat de regering heeft “gepleit voor een accijnsniveau voor de motorbrandstoffen, dat spoort 
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met de nationale doelstellingen inzake milieu, mobiliteitsbeheersing en energiebesparing”. 
Nederland heeft aangedrongen op snelle besluitvorming op het terrein van de fiscale 
harmonisatie.217 
   De begrotingsbehandeling vangt aan op 18 december 1990. Jorritsma-Lebbink (VVD) opent 
het debat met een opmerking over het SVV en het prijsbeleid: 
 

“Helaas is in deel D een flink deel van de al beperkte investeringen in ons wegennet om de 
bereikbaarheid te handhaven cq. te vergroten verdwenen en vooral het prijsbeleid als 
onderdeel van het instrumentarium is nog steeds niet zodanig dat de VVD-fractie daaraan haar 
goedkeuring zou kunnen geven. Wij betreuren het nog steeds dat zowel toen als nu het 
prijsbeleid en de financiering vermengd worden, zodat men eerder naar opbrengsten dan naar 
maatregelen lijkt te kijken.” 218  
 

De financiering van de nieuwe tunnels is nog immer een actueel vraagstuk. Daarbij is voor de 
VVD-fractie “nog steeds het structureel maken van de f. 25 tijdelijke motorrijtuigenbelasting 
Mobiliteitsfonds zeer bespreekbaar”.219  
   CDA-woordvoerder Van Vlijmen brengt naar voren, dat de Europese integratie ertoe leidt: 
 

“dat onze beleidsvrijheid ten aanzien van het vaststellen van accijnzen en 
motorrijtuigenbelasting in Europa zal worden beperkt, respectievelijk dat deze heffingen in 
Europa zullen worden bepaald. Wanneer de opbrengst onvoldoende is, zullen er per land 
waarschijnlijk nieuwe bronnen worden gezocht, waaronder tolsystemen.” 220 

 
 Zijn fractiegenoot Reitsma geeft aan dat bij een verdere stijging van de tarieven voor 
openbaar vervoer de autokosten mee zullen moeten stijgen, zoals volgt uit de tekst van het 
regeerakkoord ten aanzien van de verhouding tussen de kosten van het openbaar vervoer en 
de autokosten.221 Dat leidt Jorritsma-Lebbink tot de vraag, hoe hij dan “de verhoging van de 
variabele kosten (ziet) in relatie tot bijvoorbeeld ons grensprobleem?” Reitsma antwoordt dat 
in het regeerakkoord de term “variabele autokosten” niet is opgenomen, wel in het SVV-2.222 
   Voor de financiering van infrastructuur is voor de CDA-fractie een nieuwe keuze aan de 
orde: ”Een nadere afweging tussen enerzijds verhoging van de benzineprijs en anderzijds 
verhoging van de motorrijtuigenbelasting met een regionale toeslag zal daarbij betrokken 
worden.” Verder betoogt Reitsma dat voor de CDA-fractie “de voorstellen van de minister 
over de klassieke financieringsinstrumenten – zoals accijnzen, motorrijtuigenbelasting en, op 
korte termijn, tol – ten principale aanvaardbaar” zijn. Daarmee heeft Reitsma “de richting 
aangegeven” waarin zijn fractie denkt ten aanzien van de autokosten.223  
   Hierop volgt een debatje tussen Reitsma en de kamerleden Jorritsma-Lebbink en 
Wolffensperger over de betekenis van de gehanteerde begrippen rond autokosten. Voor 
Jorritsma-Lebbink zijn de kosten van het gebruik van de auto altijd de variabele kosten 
geweest. Voor Reitsma bestaat het gebruik van een goed uit twee delen, namelijk de vaste en 
de variabele kosten.224 Dat leidt Wolffensperger tot de opmerking, dat de auto op die manier 
zoveel duurder is dan het gebruik van het openbaar vervoer, dat er een grote marge is om de 
tarieven van het openbaar vervoer te verhogen.  
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   De belangrijke stellingname van het CDA in het debat is, dat de fractie ten behoeve van de 
financiering van de infrastructuur accepteert “dat er een vorm komt van enerzijds het 
verhogen van de variabele autokosten en anderzijds het verhogen van de vaste autokosten”.225 
Het komt erop neer, dat “een mix tussen verhoging van de benzineaccijns en 
motorrijtuigenbelasting denkbaar [is] ”. Wat betreft de tolheffing dient het kabinet spoedig 
duidelijkheid te verschaffen over de effecten voor de collectieve lastendruk, aldus Reitsma: 
”De CDA-fractie  deelt de visie van de minister dat integraal goederenvervoer, openbaar 
vervoer en collectief vervoer in beginsel vrijgesteld zullen worden van tolheffing.”226  
   Wolffensperger blikt in zijn inbreng terug op de afgeronde discussie over het SVV-2: 
“Alleen als wij de Nederlandse bevolking daarvan geleidelijk overtuigen, heeft het beleid kans 
van slagen.” De fractie van D66 wilde op een aantal punten verder gaan dan deel D van het 
SVV-2:  

“Ten eerste menen  wij dat de inschakeling van het prijsmechanisme om een aantal redenen 
niet voldoende garanties geeft voor het afremmen van de groei van het autoverkeer. Het 
instrument dat wij daarvoor na lange discussie en met pijn en moeite gevonden hebben, 
namelijk de tolheffing, komt te laat en past eigenlijk niet op de Nederlandse wegen.” 227  

 
D66 wil een grotere rol voor parkeerregulering.  
   Castricum (PvdA) memoreert dat zijn fractie reeds bij het hoofdlijnendebat over het SVV-2 
uiting heeft gegeven aan “twijfels over de haalbaarheid van de belangrijkste doelstellingen 
die daarin zijn neergelegd”. Zijn fractiegenoot Van der Vaart gaat nader in op het prijsbeleid. 
Hij stelt, dat hij met Reitsma mogelijkheden ziet om “op basis van een uitgebalanceerd 
prijzenpad voor auto en openbaar vervoer de exploitatietekorten te verminderen”.228 In debat 
met Van der Vaart geeft Reitsma aan, dat de autokosten mogen stijgen met het percentage van 
de extra stijging van de tarieven van het openbaar vervoer van 1,5%, zoals hij eerder heeft 
genoemd.229  
   GroenLinks-woordvoerder Lankhorst geeft kritiek op de werkwijze van de minister: “Teveel 
voorstellen zijn het afgelopen jaar te onsamenhangend of op het verkeerde moment 
gepresenteerd. Dat heeft de overtuigingskracht van de minister geen goed gedaan.”230 En 
over de prijsmaatregelen zegt hij: “Het rekeningrijden werd te moeilijk geacht en toen kwam 
plotsklaps de idee van tolpleinen: een post-modern product, een mix van klassieke en 
modernistische elementen.” 
 
In haar repliek stelt minister Maij-Weggen:  
 

“Mijn ministerie is niet te beroerd geweest om steeds opnieuw alternatieven te 
bedenken voor het oplossen van de problemen. (...) Onnodige mobiliteit zal worden 
ingeperkt via een reeks van maatregelen, variërend van een stringent parkeerbeleid tot 
de afgesproken prijsmaatregelen. (...) Mobiliteit hoort bij het moderne leven en is daar 
ook niet meer uit weg te denken. Toch staan Verkeer en Waterstaat en deze minister 
voor de moeilijke taak, die mobiliteit in goede banen te leiden en onnodige en 
milieuschadelijke mobiliteit te ontmoedigen en te beperken.” 231  

 
Wat betreft Europa zegt de minister dat zij het dossier over fiscale harmonisatie van 
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accijnzen, belastingen en tollen “meer in beweging wil brengen”. Van doorslaggevend belang 
is dat de EG-raad overeenkomt welk bedrag aan kosten aan de gebruikers van de weg zullen 
worden doorberekend. “Inning van dit vastgestelde bedrag moet zoveel mogelijk plaatsvinden 
via een geharmoniseerde brandstofaccijns. Door variabilisatie kan de weggebruiker bewust 
worden gemaakt van de kosten van het gebruik van de weg”, aldus de minister.232  
   In antwoord op een vraag van Van Vlijmen geeft minister Maij-Weggen aan, dat de 
realisatie van het Bereikbaarheidsplan Randstad trager verloopt  dan was verwacht en 
gehoopt; met name door een “gebrek aan investeringsmiddelen” aan het begin van de jaren  
’80 zijn te weinig nieuwe plannen in voorbereiding genomen.233 
 
In tweede termijn herhaalt Reitsma zijn eerdere betoog over de stijging van de autokosten in 
relatie tot de stijging van de tarieven van het openbaar vervoer. Hij is benieuwd naar de 
reactie van de minister op zijn idee een “mix te maken van benzineaccijns en 
motorrijtuigenbelasting met een toeslag per regio”.234 De minister doet de Kamer de 
toezegging dat zij in het voorjaar een nota zal voorleggen “over de wijze waarop wij de 
differentiatie van de MRB willen aanpakken, eventueel samen met andere prijs-
maatregelen”.235  
   In reactie op Van der Vaart geeft zij aan, dat in die notitie (ook)  het “meerjarenplan voor 
accijns, MRB etc.” aan de orde komt. Tevens geeft zij aan dat “ook het onderzoek naar de 
combinatie exploitatie OV en variabele autokosten” er aan komt.236 
    
Een dag na de begrotingsbehandeling, te weten 20 december 1990, vindt de stemming plaats 
over 44 moties die zijn ingediend bij de behandeling van het SVV-2. Opvallend is de 
stemverklaring van Lankhorst bij de motie over de kaart met mogelijke tollocaties ( het 
‘tolpleinenplan’): “Mijn fractie zal voor deze motie stemmen, omdat geen middel onbeproefd 
mag blijven om de automobiliteit aan banden te leggen”.237 
 
Het debat in de Eerste Kamer. Ook de Eerste Kamer besteedt ruim aandacht aan het beleid 
van de minister, wanneer op 14 mei 1991 de begroting wordt behandeld. CDA-woordvoerder 
Baarda stelt de vraag of de automobilisten op het platteland moeten meebetalen aan de 
verhoging van de kosten voor het openbaar vervoer, terwijl zij daar geen gebruik van kunnen 
maken in hun woonomgeving omdat er geen openbaar vervoer is.238 Hier is de verdelende 
rechtvaardigheid in het geding, aldus Baarda. Hij vraagt de minister naar haar initiatieven 
voor Europese harmonisatie van de prijzen van brandstoffen.  
   GroenLinks-woordvoerder Vogt vraagt de minister wat zij nu precies verstaat onder 
“onnodig autoverkeer”239 GPV-woordvoerder Van der Jagt betoogt: “Wij hebben decennia 
lang onze infrastructuur verwaarloosd terwijl het buitenland meer investeert in wegen en 
vooral in rail.” Hij steunt de minister van harte in de forse verhoging van de accijnzen en ook 
de motorrijtuigenbelasting zal voor de GPV verhoogd moeten worden.240  
   PvdA-woordvoerder Klein Bennink vindt gedragsbeïnvloeding – door communicatie en 
educatie – essentieel voor de beperking van de groei van het autogebruik.241 
                                                 
232 Ibid.: 38-2428. 
233 Ibid.: 38-2436. 
234 Ibid.: 38-2450. 
235 Ibid.: 38-2456. MRB staat voor: motorrijtuigenbelasting. 
236 Ibid.: 38-2458. 
237 TK verg.jr. 1990-1991, 39e verg. 20 december 1990: 39-2614. 
238 EK verg.jr. 1990-1991, 28e verg. 14 mei 1991: 28-1002. 
239 Ibid.: 28-1004. 
240 Ibid.: 28-1005, 1006. 
241 Ibid.: 28-1010. 
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De minister stelt in haar repliek, dat het haar in het algemeen opvalt dat de steun voor het 
beleid “heel groot is”. Zij houdt de EK voor hoe zij op spreekbeurten het verkeer- en 
vervoerbeleid vertaalt. Haar verhaal naar de mensen is: “U moet wat verantwoordelijker met 
de mobiliteit omgaan. Dat betekent in de praktijk: haal eens een kwart van die kilometers af.” 
Zij vervolgt met:  
 

“Als wij de burger zover kunnen krijgen, hebben wij in ieder geval op het gebied van 
verkeers- en vervoersbeleid meegeholpen om een stukje duurzame samenleving waar te 
maken, zonder dat wij eindeloos met de burger in discussie gaan over de vraag, wat hij nu 
precies van die nodige automobiliteit en die onnodige automobiliteit vindt. (...) Met alle 
respect voor de ideologische benadering van GroenLinks, ik kies voor een praktische 
benadering, voor praktische actiepunten en doelstellingen en voor een praktisch appel op de 
burger.” 242  

 
Inmiddels heeft het kabinet het voornemen , meldt de minister, de benzineaccijns te verhogen 
met een kwartje (bekend geworden als het kwartje van Kok), door te voeren in de zomer van 
1991. Het betreffende wetsvoorstel moet nog in de TK behandeld worden. De minister houdt 
de EK voor dat de belangrijkste exponent van het terugdringen van onnodige mobiliteit het 
prijsbeleid is. Accijnzen en verhoging van de mrb vormen daar “eigenlijk de basis van”, aldus 
de minister. Het doel van het prijsbeleid is volgens de minister “een algemene afremming van 
het onnodige verkeer”. Specifieke afremming in het stedelijk gebied zal op andere wijze 
moeten worden gerealiseerd. “Het gaat dan vooral om een tolsysteem, zo mogelijk 
voorafgegaan door een spitstoeslag, op welke wijze dan ook”, aldus Maij-Weggen.243  
   In de toelichting op haar beleid komt de minister ook te spreken over de vraag, hoe het 
beleid wordt uitgelegd aan de burgers. “Zeker in de tijd waarin het beleid in de verf gezet 
werd en het in de kamer verdedigd moest worden, hadden wij weinig tijd om het aan de 
burgers uit te leggen. Die tijd is nu aangebroken”, stelt zij. Zeer binnenkort wordt een 
intensieve voorlichtingcampagne gestart.244 Op de vraag naar initiatieven voor Europese 
harmonisatie is het antwoord, dat er sprake is van “heel veel initiatieven. Deze lopen echter 
niet allemaal even soepel”, aldus de minister. De Europese discussie over harmonisatie van 
accijnzen en mrb omschrijft zij als lastig en moeilijk, doordat de verschillen groot zijn.245 
 
Box 3.3d  Sociaal-psychologen over reductie van automobiliteit 
Inmiddels wordt de doelstelling om het gebruik van de auto terug te dringen een belangrijk onderwerp 
voor sociaal-psychologen. Drs. W.Jager en prof. dr. C.A.J. Vlek  publiceren begin 1991 een artikel 
over onderzoek naar “autoreducerende scenario’s”.246 Zij trekken de conclusie:  
“Om het autogebruik in Nederland te verminderen zal een groot aantal maatregelen moeten worden 
getroffen. Dat een verbetering van het openbaar vervoer hierbij van groot belang is, blijkt onder 
andere uit de resultaten van dit onderzoek.(….) Verder als effectief veronderstelde maatregelen zijn te 
zoeken in matige kostenverzwaringen voor het autogebruik (….) en in het invoeren van 
verkeersbeperkingen (….).”  
Maar hier geldt (ook) het voorbehoud, dat gerapporteerde gedragsverandering nog niet betekent dat 
die zich in dezelfde  mate in de praktijk zal voordoen. 
 
 

                                                 
242 Ibid.: 28-1012. 
243 Ibid.: 28-1013. 
244 Ibid.: 28-1014. Het is de campagne “De auto kan best een dagje zonder u”. 
245 Ibid.: 28-1017. 
246 W. Jager en C.A.J. Vlek, “Automobilisten over autoreducerende scenario’s; enige onderzoeksresultaten”, in: 
Milieu, jrg. 6, 1991, nr. 1. 
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�  Hoe het verder gaat met het prijsbeleid: nieuwe berichten van de minister 
Op 7 februari 1991 stuurt de minister de Tweede Kamer het afschrift van een brief (met 
bijlagen) die is verstuurd aan de bij de “tolheffingspunten” betrokken gemeenten en 
provincies.247  
   In een brief van 15 april 1991 bericht de minister de kamer over gevolgen van 
noodzakelijke financiële maatregelen in het kader van de Rijksbegroting (de zogenaamde 
“tussenbalans”) voor verkeer en vervoer: “Volkomen in de lijn van het SVV resulteert het 
totale tussenbalanspakket in de eerste plaats in een forse stijging van de fiscale lasten voor de 
automobilist. Deze lastenstijgingen krijgen zoveel mogelijk vorm als accijnsverhogingen.”248 
   Over de ontwikkeling van de autokosten meldt de minister:  
 

“Streven van het Kabinet is altijd geweest om tot een zoveel mogelijk variabele invulling van 
het autolastenpakket te komen. In verband met de sinds de tussenbalans gewijzigde 
internationale context stelt het kabinet nu voor om in de eerste stap de lastenverzwaring meer 
in de sfeer van de accijnzen te zoeken.”249  

 
In Duitsland voorgestelde belastingverhogingen maken een extra accijnsverhoging op benzine 
per 1 juli 1991 mogelijk, aldus het kabinet. En die extra accijnsverhoging maakt het mogelijk 
de voorgestelde verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor benzineauto’s per 1 juli 1991 
achterwege te laten met als bijkomend voordeel dat “de zogenoemde kleine rijder” wordt 
ontzien.250 “Het kabinet is van mening, dat wat betreft de benzine-accijns de nu voorgestelde 
‘variabilisatie’ van de lastenverzwaring voorlopig het maximaal haalbare is”, zo meldt de 
brief van 15 april.251 Daar wordt aan toegevoegd: “Voor 1993 en 1994 blijft uiteraard het 
streven, afhankelijk van de internationale ontwikkeling, het resterende autolastenpakket 
zoveel mogelijk variabel in te vullen.”252 Deze tekst is niet helder, hetgeen ook voor het 
kabinet blijkbaar een punt is geweest gezien de navolgende passage: “Het kabinet heeft zich 
bij zijn benadering van het begrip autokosten gericht op de fiscale heffingen op de auto 
(accijnzen en MRB), hoewel onderkend werd dat bij het begrip gebruikskosten van de auto 
verschillende interpretaties denkbaar zijn.”253  
   Blijkens het slot van de brief is de minister van mening, dat (uitgaande van enkele 
veronderstellingen) kan worden geconcludeerd dat de in het kader van het SVV uitgezette 
beleidsdoelstellingen kunnen worden verwezenlijkt.254 
 
Box 3.3e  De kosten van de auto en het openbaar vervoer in de jaren 1962-1990 
De Stichting voor Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam publiceert in 1991 een 
onderzoek naar de kosten van de auto en het openbaar vervoer in de periode 1962-1990. 255 
Opdrachtgever is het ministerie van Verkeer en Waterstaat.  
   De aanleiding voor het onderzoek is “de huidige bezorgdheid over de grote mobiliteit en zijn verdere 
ontwikkeling”. De afgelopen dertig jaar is de mobiliteit onafgebroken met 3,7% per jaar toegenomen 
en dat komt praktisch geheel door de groei van het autopark, aldus het onderzoeksrapport. De 
onderzoekers hoopten te kunnen vaststellen in hoeverre een factor als de relatieve prijs van goederen 
aan de groei van de automobiliteit heeft bijgedragen, zodat men daaruit zou kunnen afgeleiden hóe die 
groei gekeerd kan worden. Maar daar zijn de onderzoekers niet in geslaagd.  
                                                 
247 TK verg.jr. 1990-1991, 20922, nr. 94. 
248 TK 90-91, 20922, nr. 98: 1. 
249 Ibid.: 2. 
250 Ibid. De accijnsverhoging betreft 20,8 cent (ex.-BTW) op benzine en 7 cent (ex-BTW) op diesel. 
251 Ibid. 
252 Ibid.: 3. 
253 Ibid.: 3.  Zie ook het eerdere betoog van Van der Vaart op bij de behandeling van het SVV-2 in de TK. 
254 Ibid.: 5. 
255 M.J. Bennis e.a., “De kosten van de auto en het openbaar vervoer vergeleken 1962-1990”, 1991. 
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   De uitkomsten van het onderzoek stroken ook niet met de verwachting dat de auto voortdurend 
goedkoper is geworden. Integendeel, is de constatering, de kosten van de auto zijn over de hele 
periode van bijna dertig jaar vrijwel constant. Daarop volgt een � zeker in het tijdsgewricht van het 
SVV-2 � belangrijke conclusie: “Wat het effect zal zijn indien er wel omvangrijke en blijvende 
kostenveranderingen optreden kan op grond van de historie niet worden gezegd.”256  
   De slotconclusie van het rapport luidt: “Wat tenslotte de systeemkwaliteit betreft, wij krijgen de 
indruk dat die van de auto sterk is verbeterd terwijl die van het openbaar vervoer op zijn best gelijk is 
gebleven. Indien onze indruk juist is geeft dat een aanwijzing dat de gebruiker gevoeliger is voor 
omgevingsvariabelen dan voor prijzen.” Helaas ontbreekt het de onderzoekers aan betrouwbare 
documentatie om die veronderstelling te staven.257 
 
�  Overleg met de Vaste Commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor Financiën over 
de kosten van mobiliteit 
Op 28 mei 1991 voeren de Vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor Financiën 
overleg met minister Maij-Weggen en de staatssecretaris van Financiën over “de gevolgen 
van het tussenbalanspakket voor de kosten van de mobiliteit” en over de brief van 15 april 
1991.258  
   In het overleg geeft Reitsma (CDA) aan wat hij onder variabilisatie verstaat, namelijk:  
 

“een overheveling van de vaste kosten naar de variabele kosten, maar ook de beslissing van de 
regering de verhoging van de fiscale heffingen vooral te zoeken in verhoging van de variabele 
heffingen. (...) Mocht dit tot gevolg hebben dat de collectieve lastendruk uitstijgt boven het in 
het regeerakkoord afgesproken niveau, dan dient de regering op andere plaatsen een 
lastenverlichting in te voeren.” 259  

 
Jorritsma-Lebbink (VVD) herinnert eraan, dat haar fractie zich tegen de voorgestelde 
lastenverhoging heeft uitgesproken bij de behandeling van de Tussenbalans. Zij bestrijdt, dat 
in de voorstellen in de brief van 15 april jl. sprake is van variabilisatie van autokosten: “Haars 
inziens betekent variabilisatie het vervangen van vaste kosten door variabele kosten.”260  
   Ook Van den Berg (SGP) is van mening, dat van echte variabilisatie sprake is, als de 
motorrijtuigenbelasting wordt verlaagd.261  
   Wolffensperger (D66) onderkent dat de regering zich geplaatst ziet “voor een botsing tussen 
twee prioriteiten: de mobiliteitsbeïnvloeding die in het SVV is vastgelegd en het 
financieringstekort”. Zijn fractie steunt ieder voorstel voor verhoging van de variabele 
autokosten tot het maximum dat in verband met de grenseffecten mogelijk is: “Een verdere 
verhoging moet niet worden uitgesloten als dit nodig is om de prijsverhouding 
autokosten/OV-tarieven  in gunstige zin te beïnvloeden.”262  
   Van der Vaart (PvdA) is van mening dat de vervanging van een voorgenomen verhoging 
van de mrb door een accijnsverhoging billijker is en ook effectiever lijkt voor het bereiken 
van een beperking van de automobiliteit.263 
 
In haar repliek op de inbreng van de commissieleden geeft minister Maij-Weggen aan, dat 

                                                 
256 Ibid.: 83. 
257 Ibid.: 86. 
258 Het verslag is opgenomen in kamerstuk: TK verg.jr. 1990-1991, 20922, nr. 102. 
259 Ibid.: 2. 
260 Ibid.: 4. 
261 Ibid.; 6. 
262 Ibid.: 7, 8. 
263 Ibid.: 9. Van der Vaart merkt ook op, dat de slogan “een kwartje voor Kok” misleidend is, omdat bijna 
tweederde van de opbrengst van de maatregelen voor de auto, uiteindelijk wordt teruggesluisd naar de uitgaven 
op het gebied van verkeer en vervoer. 
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ook het ministerie van Verkeer en Waterstaat een loyale bijdrage moet leveren aan een 
oplossing van het financieringstekort.264 “Een grote afname van de automobiliteit zal de 
problemen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat verminderen en tegelijkertijd die van 
het ministerie van Financiën vergroten”, zo erkent de minister.265 Zij vindt “dat terecht is 
opgemerkt dat de automobilist niet betaalt voor alle kosten die hij veroorzaakt”.266  
   De staatssecretaris van Financiën geeft een eigen interpretatie aan het begrip variabilisatie: 
“Variabilisatie is een verschuiving in de verhouding tussen de vaste en de variabele kosten in 
de richting van de variabele kosten, en dit kan op verschillende manieren gebeuren”.267 
Interessant is zijn opmerking, dat de Raad van State erop gewezen heeft, “dat de bestendige 
gedragslijn bij de berekening van de opbrengst van belastingwijzigingen hier misschien moet 
worden doorbroken. Die gedragslijn is dat nooit rekening wordt gehouden met 
gedragseffecten voor één bepaalde belasting”.268  
 
�  De aangepaste regeringsbeslissing inzake het SVV-2 
Bij brief van 25 juni 1991 zenden de ministers van Verkeer en Waterstaat en van VROM de  
(na de behandeling in de Tweede Kamer) aangepaste regeringsbeslissing inzake het SVV-2.  
In de brief stellen de ministers:  
 

“Het hanteren van prijsmechanische maatregelen wordt in zijn algemeenheid breed 
ondersteund. De uitwerking in de vorm van tolheffing vindt nog weinig weerklank. Velen zijn 
van mening dat de problematiek van het sluipverkeer moeilijk oplosbaar is. Voorts bestaat er 
vrees dat tolheffing stigmatiserend zal werken, met nadelige gevolgen voor de economische 
bedrijvigheid in bepaalde gebieden. Ook zijn er nog veel vragen over de landschappelijke 
inpassing van de tolplaatsen. Van diverse zijden wordt dan ook de voorkeur gegeven aan meer 
algemene, landelijk werkende, prijsmaatregelen, zoals opnieuw een extra verhoging van de 
brandstofaccijns. Nog afgezien van het feit dat voor dit laatste de mogelijkheden beperkt zijn 
gegeven de afstemming in Europees verband, zijn wij van mening dat minder pijnlijke, dat wil 
zeggen meer algemene prijsmaatregelen, de specifieke problematiek van de Randstad niet 
voldoende oplossen.” 269  

 
Daarom gaat het kabinet verder met de invoering van een tolsysteem. De brief geeft tot slot 
aan dat beide ministers “hopen, dat dan dit jaar aan afrondend debat over de inzet van 
regionale prijsmechanische maatregelen kan plaatsvinden”.270  
 
Box 3.3f  Het voortbestaan van de maatschappij komt in gevaar 
De procedure van de Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra (bekend onder de naam Vinex-
nota) loopt min of meer gelijktijdig met het SVV-2. Op 26 juni 1991 stuurt het kabinet zijn standpunt 
over deze nota aan de Tweede Kamer. In dramatische bewoordingen wordt gesproken over 
automobiliteit:  
“De mogelijkheid voor mensen om zich te verplaatsen is een groot goed. Transport is van 
levensbelang voor onze economie. Het probleem is echter dat het individueel autovervoer een 
milieubelasting met zich brengt die er mede toe leidt dat uiteindelijk het voortbestaan van onze 
maatschappij in gevaar komt. Een duurzame ontwikkeling vereist dus dat onnodige mobiliteit wordt 

                                                 
264 Ibid.: 11. 
265 Ibid.: 13. 
266 Ibid.: 14. 
267 Ibid.: 15. 
268 Ibid.  
269 TK verg.jr. 1990-1991, 20922, nrs. 103-104: 2. Die aangepaste regeringsbeslissing is een “aangepast deel d”, 
en wordt aangeduid als “deel e”. 
270 Ibid. 
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voorkomen.”271  
   Het kabinet wil inzetten op geleiding van mobiliteit. Onder meer door het beïnvloeden van 
verkeersstromen met een stringent parkeerbeleid, wat vooral op het bord ligt van gemeenten. Het 
kabinet streeft ook naar “beïnvloeding van het autoverkeer naar plaats en tijd onder meer door middel 
van prijsmaatregelen”.272 
 
 
3.4  De ondergang van het prijsbeleid van het SVV-2: het vergaderjaar 1991-1992 
 
�  Ontwikkelingen rond het SVV-2 en het aangepaste deel d  
In een brief van 24 oktober 1991 deelt minister Maij-Weggen de Tweede Kamer mee, vóór 
het Kerstreces een notitie aan te bieden waarin “gegeven het belang van prijsmaatregelen 
voor de realisering van het integrale verkeer- en vervoerbeleid, een overzicht wordt gegeven 
van mogelijke maatregelen en de daaraan verbonden voor- en nadelen”. Nadere plannen 
zullen aan de Kamer worden voorgelegd.273  
   In de vergadering van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat op 28 oktober 1991 
wordt (onder meer) het aangepaste deel d van het SVV behandeld.274 De minister deelt mee, 
dat er op het ministerie hard wordt gewerkt “aan een aantal varianten van het tolsysteem”. De 
nota daarover zal de Kamer in november, december bereiken.275  
   Van Gijzel (PvdA) geeft aan, dat zijn fractie op basis van de beschikbare informatie nog 
geen groen licht kan geven voor een “concreet systeem van tolheffing”. De fractie heeft met 
name twijfels over het ruimtelijk beslag, de implementatie en het sluipverkeer.276 Van den 
Berg (SGP) zegt dat zijn fractie niets voelt voor “fysieke tol”.277  
   Bij de behandeling van het MIT 1992-1996278 spreekt Lauxtermann (VVD) de woorden:  
 

“Wij liberalen beschouwen de auto als een groot maatschappelijk goed. (...) Maar het wordt 
hinderlijk als de auto de baas wordt. (...) Wij kunnen ons dus goed vinden in een aantal 
mobiliteitsbeperkende maatregelen. (...) Wij kunnen ons volstrekt niet vinden in betutteling, in 
dogmatische bemoeizucht met ons verplaatsingsgedrag en vooral niet met onberaden 
regulering, alsof de wereld uit Nederland zou bestaan. Een van die dogma’s is bijvoorbeeld: 
wij moeten per spoor naar kantoor.” 279  

 
Minister Maij-Weggen deelt mee, dat zij aan het einde van dit jaar nieuwe voorstellen aan de 
Kamer zal voorleggen voor verdere invulling van het prijsbeleid. Het gaat daarbij met name 
om de aanpak en de invoering van een vorm van tolheffing.280 De minister spreekt daarbij de 
verwachting uit, dat de voor 1995 nagestreefde beperking van de groei van automobiliteit 
binnen bereik ligt. In deze commissievergadering ontstaat (weer) de discussie over de 
betekenis van het begrip variabel ten aanzien van de autokosten. Voor de minister kan het 
begrip óók op de motorrijtuigenbelasting betrekking hebben. (zie ook de discussie bij de 
begroting 1991).  
   Wolffensperger maakt een punt van het feit, dat in het aangepast deel d van het SVV-2 het 
begrip “variabele autokosten” is vervangen door “gebruikskosten van de auto”. De minister 
                                                 
271 TK verg.jr. 1990-1991, 21879, nrs. 5-6: 20. 
272 Ibid.: 144. 
273 TK verg.jr. 1991-1992, 20922, nr. 112. 
274 Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat, UCV 3, 28 oktober 1991. 
275 Ibid.: 3-1. 
276 Ibid.: 3-3. 
277 Ibid.: 3-4. 
278 MIT staat voor:  Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport. 
279 Ibid.: 3-5. 
280 Ibid.: 3-36. 



Deel III – Hoofdstuk 3 

386  

geeft aan dat de afgelopen driekwart jaar het kabinet is uitgegaan van het begrip 
“gebruikskosten” en dat in die zin het begrip variabele kosten “iets verbreed” is. Want de 
motorrijtuigenbelasting valt binnen het begrip “gebruikskosten”.281 
 
Met een brief van 4 november 1991 sturen de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM 
een nieuwe versie van het aangepaste deel d van het SVV-2 aan de Tweede Kamer.282 Het is 
de tekst van de, ná de parlementaire behandeling, vastgestelde planologische kernbeslissing 
(PKB). Essentiële punten uit de PKB in het kader van dit parlementair discours zijn:  
 

“In de lijn van het regeerakkoord kiezen wij nu voor een duurzame samenleving als maatstaf 
voor het te voeren beleid. (...) Dat leidt tot de keus voor een verkeers- en vervoersysteem dat 
milieuproblemen niet afwentelt op toekomstige generaties. Dat vraagt moedige politieke 
afwegingen.” 283 
 
“Het is duidelijk dat het verzekeren van een goede bereikbaarheid kan botsen met het streven 
naar een duurzame samenleving. (...) Louter en alleen om de bereikbaarheid in de sterk 
verstedelijkte gebieden te garanderen zijn we genoodzaakt de groei van het autoverkeer af te 
remmen. (...) De huidige lage prijs van de mobiliteit staat niet in verhouding tot de werkelijke 
kosten op het gebied van infrastructuur, milieu en volksgezondheid (verkeersongevallen).” 284 
 
“We kiezen voor een inrichting van ons land en voor een verkeers- en vervoersysteem, waarbij 
zo zuinig mogelijk wordt omgesprongen met schone lucht, energie en met de schaarse 
ruimte.” 285  
“We zullen ook de prijs van de mobiliteit als zodanig en dus niet alleen die van het 
autoverkeer moeten verhogen.” 286 
 
“Op bepaalde delen van het wegennet en op bepaalde tijdstippen worden heffingen ingevoerd. 
(...) De prijsverhouding tussen het gebruik van het openbaar vervoer en van de particuliere 
auto wordt, althans zoveel mogelijk, ten voordele van het openbaar vervoer verbeterd.” 287  

 
Na de behandeling van de begroting, op 17 december 1991, keurt de Tweede Kamer het 
SVV-2 goed. Hierbij wordt de lange lijst met actiepunten niet door de Kamer vastgesteld.  
 
Box 3.4a  Over de ondergang van het prijsbeleid 
De bestuurskundige Klinkers, die nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van het SVV-2, 
geeft in een publicatie uit november 2007 een analyse van de problematiek die de effectiviteit van het 
plan in de weg zit.288 Hij stelt dat er eind 1989 een kamerbrede steun is voor het door minister Smit-
Kroes ontworpen prijsbeleid in het SVV-2, maar daarna is het misgegaan. Klinkers beschrijft het als 
volgt: 
 “Het SVV-2 bestond uit twee documenten: een beleidstekst, die ook de procedure van de zogeheten 
planologische kernbeslissing had doorlopen, en een uitgebreid Actieboek voor de concrete uitvoering 
van dat beleid. Dat Actieboek bevatte vele tientallen projecten (met draagvlak) om het SVV-2, met 
een looptijd tot 2005, daadwerkelijk uit te voeren. Het bevatte dus de concrete projecten om aan dat – 
door de Kamer aanvaarde – prijsbeleid uitvoering te geven. Echter, tussen de val van het tweede 
kabinet-Lubbers en de komst van het nieuwe, was het ambtelijk topniveau de vastberaden bestuurlijke 
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leiding van de minister kwijt. Dat gaf ruimte aan het reguliere departementale lijnmanagement om de 
projectorganisatie die zo’n drie jaar lang onder de directe hoede van Kroes dat proces had getrokken, 
terzijde te plaatsen onder woorden als ‘en nu nemen wij het laatste stuk naar de finish wel even over’. 
‘Finish’ in de zin van: besluitvorming door de Tweede Kamer. In deze diffuse periode ontstond bij het 
lijnmanagement de opvatting om de Tweede Kamer wél het eerste deel – de beleidstekst met daarin 
onder meer het algemeen geformuleerde prijsbeleid – voor te leggen, maar niet het Actieboek met zijn 
concrete uitwerkingen daarvan, inclusief de ambitieuze inspanningen op infrastructureel gebied. De 
twee-eenheid, het ‘een-en-ondeelbaar’ karakter van het SVV-2, werd losgelaten. De Tweede Kamer 
heeft dat Actieboek nooit officieel onder ogen gekregen en er dus geen politiek akkoord aan kunnen 
geven. (…) Meteen na de politieke besluitvorming in de Tweede Kamer, dus al vanaf januari 1990, 
werd deze fout keihard afgestraft. De minister- onbekend met de materie en met fatsoenlijk omgaan 
met ambtenaren (waardoor ze van die kant gaandeweg vitale steun ging missen) – gebruikte het bij de 
Kamer onbekende Actieboek om ongeveer eenmaal per week een leuk project in de publiciteit te 
brengen, waarna het door hoongelach van de Kamer en de media genadeloos werd afgeschoten. Maij-
Weggen zag het Actieboek als een grabbelton om zo nu en dan een ballon uit op te laten en was niet in 
staat om de onderlinge afhankelijkheid van de vele tientallen projecten te blijven bewaken. (….) Ze 
knipte de acties los van de integraliteit waarmee ze waren ontstaan én uitgevoerd moesten worden. 
Hierdoor raakten ze elkaars bescherming en toegevoegde waarde kwijt, en wachtten ze als eenzame 
ballonnetjes zwevend in de lucht op het schot.  In de Tweede Kamer werd dat prijsschieten 
aangevoerd door Annemarie Jorritsma van de VVD.” 
 
De Raad voor Verkeer en Waterstaat brengt een nuance in dit beeld met zijn analyse van de rol van het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat in de historie van het prijsbeleid.289 Omstreeks augustus 1988 
gelooft het departement niet in rekeningrijden. “Illustratief is dat de rapportage van de werkgroep 
rekeningrijden in eerste instantie niet bij de top van het ministerie terechtkomt”, aldus de raad.290 
 
�  De begroting 1992 
 
De Memorie van Toelichting. De minister kan in de MvT melden, dat de groei van het 
openbaar vervoer “onmiskenbaar” is en dat de automobiliteit “minder hard groeit”291; een 
“daling van de groei lijkt in te zetten”, met de aantekening dat de Golfcrisis daaraan een 
steentje heeft bijgedragen.292  
   De minister geeft nog eens de beleidsaccenten voor de komende jaren weer aan de hand van 
het SVV-2: beperking en geleiding van het autoverkeer nemen in het beleid een centrale 
plaats in.  
   Wat betreft de uitvoering van het beleid is de minister realistisch. Op korte termijn mogen 
“geen wonderen worden verwacht”; de uitvoering van verkeers- en vervoersbeleid is een 
kwestie van lange adem.293 Maar de groei van het autoverkeer moet wel op korte termijn 
worden afgeremd om te voldoen aan de doelstellingen van het SVV-2 én ten behoeve van het 
terugdringen van de verkeerscongestie, “teneinde ruimte te geven aan het economisch 
noodzakelijke verkeer”. “Met alleen de aanleg van infrastructuur komen we niet uit de 
problemen”, aldus de minister.  
   Het pakket van maatregelen bestaat uit “enerzijds prijsbeleid, parkeerbeleid en lokatiebeleid 
en anderzijds verbetering van de alternatieven voor de auto”.294 Het afremmen van het 
autogebruik vraagt om een gezamenlijke aanpak van het Rijk met andere overheden.295 Het 
                                                 
289 Raad voor Verkeer en Waterstaat, “Innoveren, een kwestie van doen. Visie op de verschillende rollen van 
Verkeer en Waterstaat”, oktober 2005. 
290 Ibid.: 44. 
291 TK verg.jr. 1991-1992, 22300 XII, nr.2:3. 
292 Ibid.: 16. 
293 Ibid.: 17. 
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prijsbeleid is vooral ingevuld op het gebied van de accijnzen:  
 

”Op landelijk niveau was de verhoging van de accijnzen op benzine (resulterend in 
prijsstijgingen met 22 cent voor ongelode benzine en 31 cent voor gelode benzine) en 
dieselolie (8 cent) het eerste teken van prijsbeleid, dat een bijdrage moet leveren aan de 
beheersing van de mobiliteit. Daarnaast is de motorrijtuigenbelasting voor personenauto’s op 
diesel en LPG verhoogd. Het goederenvervoer heeft voor de hogere dieselbelasting 
compensatie ontvangen. Met alleen accijnsverhogingen zijn de problemen echter niet op te 
lossen. Daarom blijft de totstandkoming van instrumenten als tolheffing, of een variant 
daarop, en een sturend parkeerbeleid een prioriteit van de eerste orde.” 296 

 
Het debat in de Tweede Kamer. In de voorbereiding van de begrotingsbehandeling wordt 
door de Vaste Commissie de vraag gesteld wat onder het begrip “automobiliteit” wordt 
verstaan. De definitie die de minister geeft is zeer technisch en luidt: “Onder automobiliteit 
wordt verstaan het aantal voertuigkilometers per auto per tijdseenheid.”297  
   In het kamerdebat dat aanvangt op 9 november 1991 trekt Jorritsma-Lebbink (VVD) fel van 
leer:  

“Over het prijsbeleid als hoeksteen van het verkeers- en vervoersbeleid zal ik nu verder 
zwijgen, alhoewel ik steeds meer het gevoel heb dat al het geld dat aan onderzoek naar tol-
achtige rekeningrijdensystemen is en wordt besteed, straks weggegooid geld zal blijken te 
zijn.” 298 
 

   CDA-woordvoerder Roosen-van Pelt richt haar aandacht (ook) op het alternatief voor de 
auto: “Het moge duidelijk zijn dat wij het bij de beperking van de automobiliteit vooral 
moeten zoeken in een beter op de wensen van de burger ingesteld openbaar vervoer.”299  
   Wolffensperger vraagt zich af:  
 

“Kun je de ontwikkeling van verkeer en transport overlaten aan het markt- en 
prijsmechanisme of moet je ook hier op Europees niveau gaan sturen? Twee 
sturingsmechanismen liggen voor de hand. Het meest voor de hand ligt de kruisfinanciering, 
de betaling van investeringen in rail en water door een heffing op het gebruik van de auto. (...) 
Als tweede sturingsmiddel zie ik een actievere stimulering van de fysieke beheersing door een 
regionaal parkeerbeleid en bemoeienis met de ruimtelijke ordening in de lidstaten.” 300  

 
De PvdA heeft met haar nieuwe woordvoerder, Van Gijzel een nieuw geluid. Hij stelt in zijn 
betoog het doorprikken van ballonnen aan de orde. Hij doelt op de kritische benadering van 
vele voorstellen inzake prijsbeleid van de minister vanuit de kamerfracties, met name het 
CDA en de VVD: “Overigens dienen ook zij die er aardigheid in zien, telkenmale de 
ballonnen door te prikken, zich bewust te zijn van de beperkte voorraad (…).” Sommigen 
hebben daar volgens Van Gijzel al spijt van: “Soms galmt de roep naar eerder afgeschoten 
voorstellen op het binnenhof zachtjes door de wandelgangen.”301  
   Jorritsma-Lebbink zegt zich niet aangesproken te voelen en snapt “absoluut niet” waar Van 
Gijzel het over heeft. Lankhorst (GroenLinks) vindt dat de groei van het treinverkeer nog veel 
te weinig wordt veroorzaakt door een overstap vanuit de auto.302 Hij vraag aan de minister, of 
zij het juist vindt dat de NS “een spitstoeslag invoeren, terwijl die voor de automobilisten via 
                                                 
296 Ibid.: 19. 
297 TK verg.jr. 1991-1992, 22300 XII, nr.9: 16 (antwoord op vraag nr.25). 
298 TK verg.jr. 1991-1992, 20e verg. 6 november 1991: 20-1097. 
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tolheffing, rekeningrijden of spitsvignet nog lang niet in zicht is”.303  
   RPF-woordvoerder Leerling roept de regering op om in de loop van de jaren ’90 de 
automobiliteit met kracht terug te dringen, krachtiger dan nu wordt voorgenomen. Hij brengt 
naar voren dat er voldoende draagvlak bestaat om het autogebruik verder in te dammen – 
daarbij verwijzend naar opinie-onderzoek – en dat “politici, journalisten en anderen een 
verkeerd beeld hebben van de publieke opinie”.304 
   In haar repliek op de inbreng vanuit de Kamer stelt de minister (in antwoord op een vraag 
van kamerlid-Leerling), dat het kabinet de variabilisatie van autokosten op Europees niveau 
“sterk inbrengt”.305  
 
In de tweede termijn van het debat wijst Wolffensperger op twee grote problemen met het 
SVV-2. Het eerste probleem is, dat het niet lukt de financiering van het plan rond te krijgen. 
Het tweede probleem is de vraag, of de maatregelen van het SVV toereikend zijn. Hij wijst 
daarbij op de prognoses ten aanzien van de groei van het autoverkeer, die aangeven dat de 
beperking tot 35% niet gehaald wordt.306  
   Van Gijzel geeft nog eens ter verduidelijking aan, dat zijn fractie “nog steeds een voorkeur 
(heeft) voor het verhogen van accijnzen als het gaat om het gehele pakket met betrekking tot 
de autokosten en de kosten van het openbaar vervoer”.307 Er ontpopt zich een debat tussen 
Van Gijzel en Jorritsma-Lebbink over de opstelling van de VVD ten aanzien van de 
uitvoering van het verkeers- en vervoersbeleid. Van Gijzel vindt dat de VVD geen 
verantwoordelijkheid neemt voor de realisatie van de trendbreuk in het beleid.308 Van Gijzel 
noemt als voorbeeld de wijze waarop de VVD-fractie is omgegaan met het voorstel van 
voormalig minister Smit-Kroes om de aanleg van nieuwe tunnels te financieren met 
rekeningrijden.  
   Lankhorst valt Van Gijzel daarin bij. Roosen-van Pelt voelt zich ook aangesproken en zegt: 
“De heer Van Gijzel richt zich niet alleen tot de VVD maar ook tot het CDA. In de laatste tien 
jaar heeft de PvdA de boot behoorlijk afgehouden als het over infrastructuurvoorstellen 
ging.”309 Het debat is hier een ‘zwarte Pieten’ geworden. 
 
Box 3.4b  De Mandeville-lezing van de hoofddirecteur van de ANWB310 
Op 23 januari houdt mr. P.A.Nouwen, hoofddirecteur van de ANWB, de derde Mandevillelezing van 
de Erasmus Universiteit Rotterdam onder de titel: Het dilemma van mobiliteit, milieu en economie. 
Over verantwoord kiezen. In zijn lezing gaat Nouwen uitvoerig in op prijsmaatregelen. Hij is van 
mening dat prijsmaatregelen een rol moeten spelen bij de noodzakelijke verandering in het 
mobiliteitsgedrag. Hij stelt, dat de prijsmaatregelen, die worden verdedigd op grond van 
gedragsbeïnvloedend karakter, geen dekking voor andere uitgaven mogen bieden. Want dat wekt per 
definitie wantrouwen. Belangrijk is dat prijsmaatregelen begrijpelijk zijn voor burgers. “Daarom is het 
ongewenst heffingen tegelijkertijd voor financiering én gedragsverandering te gebruiken”, aldus 
Nouwen. Hij geeft in zijn lezing aan, dat “niet minder dan 85% van de leden van de ANWB” van 
mening is dat hun vereniging actief moet zijn in het bevorderen van selectief autogebruik. 
   Een van zijn conclusies luidt: “Omdat het individu de voordelen van de mobiliteit incasseert en het 
collectief de nadelen, is er sprake van een ‘prisoners dilemma’. Ontsnapping hieruit vereist nieuwe 
maatschappelijke normen en waarden: een andere manier van leven waarin bewust omgaan met 
mobiliteit een vaste plaats heeft.” 
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Het debat in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer blijft de minister kritisch volgen, gelet op 
lijst met vele vragen van de Vaste Commissie over de begroting en het beleid. In het debat op 
24 maart 1992 neemt GroenLinks-woordvoerder Pitstra stevig stelling ten opzichte van de 
auto als hij opmerkt: “Naast het voeren van oorlog is autorijden de meest geweldadige 
menselijke activiteit”.311 
   In de beantwoording van de minister valt op, dat zij haar voorganger Smit-Kroes credit 
geeft over de trendbreuk in het beleid:  
 

“Het SVV is in 1990 uitgebracht, maar ik wil hier ook recht doen aan mijn voorgangster die 
aan het einde van de jaren tachtig het beleid heeft gekeerd. Deze keer heb ik versterkt 
voortgezet. Er is dus geen sprake van een trendbreuk bij het aantreden van dit kabinet. Die 
trendbreuk is ingezet gedurende de laatste jaren van het beleid van mijn voorgangster.” 312  

 
De minister houdt de EK een aantal interessante beelden voor:  
 

“Onze particuliere liefhebberij drukt het zakelijke en economische verkeer van de weg, 
waardoor wij onze kip met de gouden eieren dreigen te slachten.”;  
“In de meeste landen is het percentage van mensen die de voorkeur geven aan openbaar 
vervoer dubbel zo groot. Men heeft in Nederland wat dit betreft dus een verkeerde gewoonte 
aangenomen.”;  
“Als de automobilisten er een gewoonte van zouden maken om met z’n tweeën of drieën te 
rijden, ook in de spits, zou er geen file zijn. Er is nu sprake  van een zeker individualisme in 
het autogebruik.” 313  

 
Maij-Weggen haalt alles uit de kast om haar mobiliteitsremmend beleid te verdedigen. 
 
�  Een brief van de minister over prijsbeleid 
Met een brief van 27 april 1992 informeert Maij-Weggen de Kamer over een aantal 
instrumenten van prijsbeleid gericht op het gebruik van de auto, namelijk het systeem van de 
spitsbijdrage, de klassieke en electronische tolheffing en het rekeningrijden Voorts doet ze 
verslag van het overleg met de andere overheden over de uitwerking van de tolheffing.314 Zij 
deelt mee: “Zonder de integrale uitvoering van het SVV-II315 zal het autogebruik de komende 
tijd nog sterk toenemen. Tot het jaar 2010 zal conform de berekeningen in het SVV-II bij 
ongewijzigd beleid het autogebruik nog met ca. 70% groeien, dit bij een toename van het 
autopark van 3 miljoen. We hebben nu samen 5,5 miljoen auto’s.”316  
   De minister wijst (opnieuw) op het gevaar van een verkeersinfarct, dat de bereikbaarheid en 
de leefbaarheid van het westen van Nederland bedreigt. Zij gaat nog eens uitvoerig in op de 
argumenten voor het voeren van een prijsbeleid:  
 

“De noodzakelijke aanvulling in het beleid is zoals in het SVV werd gesteld nog steeds de 
invoering van een vorm van prijsmechanisch rijden, die het gebruik van de auto selectiever en 
beperkter moet maken, met name in de filetijden in de Randstad. (...) Via het ‘prijsmechanisch 
rijden’ kan het beleid zo worden vormgegeven dat daar waar de congestie het grootst is, 
remmende prijsmaatregelen het meest direct worden ingezet. (...) De inzet is dus specifiek: op 
de plaats en/of tijd waar het nodig is; daar waar het verkeer steeds opnieuw vastloopt.” 317 
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Het kabinet heeft in tweede instantie dus gekozen voor “een electronische tol” en heeft het 
overleg daarover geopend. De minister bericht nog eens, dat “zeer veel bezwaren (zijn) geuit 
tegen het ruimtebeslag, het direct rond de tolpleinen te verwachten sluipverkeer, de lokale 
overlast en de regionale stigmatiserende werking op de economische bedrijvigheid”.318 Het 
hanteren van het prijsmechanisme op zich stuit niet op veel bezwaren, aldus de minister. 
Bestuurders willen een prijsinstrument met minder nadelige lokale effecten.319  
   Uit een onderzoek van het NEI is gebleken, dat het merendeel van de geënquêteerde 
bedrijven in de Randstad “niet onwelwillend staat tegenover prijsmaatregelen, wanneer de 
filevorming daadwerkelijk substantieel vermindert”. Het kabinet ziet in de houding van de 
Randstadbestuurders en het bedrijfsleven in de Randstad toch steun voor de uitgezette koers, 
“zij het dat de keus voor de vorm van het prijsmechanisch rijden de genoemde bezwaren 
zoveel mogelijk moet ondervangen en de genoemde positieve effecten zoveel mogelijk moet 
benadrukken”.320  
   In de brief geeft de minister vervolgens een uitgebreide beschrijving van het systeem van de 
spitsbijdrage, een variant op het eerder voorgestelde spitsvignet. De spitsbijdrage geldt voor 
een geselecteerd aantal wegen in en naar de Randstad en bedraagt f. 5 per dag of f. 250 per 
kwartaal. Het innen van de bijdrage geschiedt bij abonnement of – voor incidentele rijders – 
via het deponeren van een saldo bij een incasso-organisatie. Op verschillende electronische 
manieren kan het afwaarderen plaatsvinden.321 Het kabinet streeft naar invoering van de 
spitsbijdrage medio 1996.  
   Aan het slot van de brief geeft de minister een korte evaluatie van de prijsinstrumenten die 
de afgelopen jaren in discussie zijn geweest:  
 

“In mei 1990 werd het rekeningrijden (...) gezien de toen aanwezige maatschappelijke en 
politieke weerstand, in de ijskast gezet. (...) In het SVV-II deel D is de klassieke en 
electronische tol of een alternatief opgenomen. De tol heeft echter de genoemde nadelige 
lokale en procedurele consequenties. Het rekeningrijden is de meest ingrijpende maatregel met 
veel positieve effecten maar te veel onzekerheden. Vandaar dat het Kabinet opteert voor de 
lokaal minder bezwaarlijke en procedureel (geen ruimtelijke ordeningsprocedures) eenvoudig 
uit te voeren spitsbijdrage die leidt tot enige beperking van de automobiliteit, een substantiële 
beperking van de congestie en een redelijke opbrengst voor de noodzakelijke infrastructuur 
(tunnelfinanciering en openbaar vervoer). Daarmee draagt de filerijder in de Randstad ook zelf 
bij aan de noodzakelijke deeloplossing van het congestieprobleem.” 322  

 
Op 23 juni 1992 is er een mondeling overleg van de Vaste Commissie voor Verkeer en 
Waterstaat  over de brief van 27 april 1992.323 Het verslag van dat overleg bevat een aantal 
belangwekkende vragen en opmerkingen. Jorritsma-Lebbink (VVD) merkt op dat in de brief 
de vraag, of regulerende heffingen in het autoverkeer behoren tot de collectieve lastendruk, 
niet aan de orde komt.324  
   Van Gijzel (PvdA) kan zich vinden in het voorstel met betrekking tot de spitsbijdrage, 
“onder de aantekening dat daaruit voortvloeiende financiële middelen teruggesluisd kunnen 
worden wanneer de dekking van de financiering van het SVV-II onverlet blijft”.325 Zijn 
fractiegenoot Van der Vaart is van mening dat niet voldaan is aan het regeerakkoord wat 
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betreft de verhouding tussen de tarieven van het openbaar vervoer en de kosten van het 
autogebruik. Een benzineaccijnsverhoging zou voor de PvdA-fractie het enige alternatief zijn 
om te voldoen aan het regeerakkoord.326  
   Reitsma (CDA) vindt het “winst dat het rekeningrijden en de discussie over het creëren van 
tolpleinen van de baan is, en dat deze thans wordt toegespitst op het spitsrijden”. Hij 
herinnert eraan dat zijn fractie: 

 
“altijd sceptisch heeft gestaan tegenover het voorstel om het prijsbeleid als instrument te 
hanteren om de automobiliteit terug te dringen. Het prijsbeleid wordt door zijn fractie veeleer 
beschouwd als een instrument om financiële middelen te verwerven om de automobiliteit te 
reguleren. (...) De CDA-fractie gaat akkoord met een verdere bestudering van de 
beschikbaarheid van het systeem van spitsrijden.” 327  
 

Voorts meent Reitsma “dat het niet strikt noodzakelijk is in de thans lopende kabinetsperiode 
een definitief besluit te nemen over de invoering van het spitsrijden, daar de 
beleidsvoornemens betrekking hebben op 1996”. Hij deelt op voorhand mee, “dat zijn fractie 
zich dan op het standpunt zal stellen dat de opbrengst van het spitsrijden primair benut moet 
worden om de motorrijtuigenbelasting te verlagen”.328 
   Lankhorst (GroenLinks) is een voorstander van de invoering van een spitsheffing, “mits 
daar een ecologische doelstelling aan ten grondslag ligt”. Gelet op het feit dat de 
milieudoelstelling, zoals geformuleerd in o.a. het SVV-2 en het NMP, niet is gehaald, vroeg 
hij zich in gemoede af wat daar dan de betekenis nog van is, zo vermeldt het verslag.329 
Lankhorst merkt voorts op dat de variabele autokosten dalen en de vaste autokosten sterk 
stijgen, kijkend naar de tussenbalansmaatregelen.330  
   Wolffensperger vraagt zich “verbouwereerd” af: 
 

“waarom überhaupt het SVV-II in behandeling is genomen, gelet op het feit dat de daarin 
geformuleerde doelstellingen, de prijsverhouding tussen openbaar vervoer en de variabele 
autokosten en het aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer, nagenoeg zijn achterhaald 
door de financiële nood van de overheid en de collectieve lastendruk.” 331  

 
Voor Van den Berg moet het SVV-2 uitgangspunt van beleid blijven. Een verregaande 
variabilisatie van autokosten was voor hem de hoofdroute. Als doelstelling van de 
spitsheffing moet mobiliteitsregulering voorop staan en niet – zoals nu – het 
financieringsinstrument, vindt hij.332 
   Minister Maij-Weggen stelt vast, dat na tweeënhalf jaar discussie over prijsmechanisch 
rijden het tijd is “omwille van de bereikbaarheid en vanwege de ecologische doelstellingen 
duidelijkheid te scheppen”. In het najaar zal de Kamer een uitgewerkte notitie ontvangen over 
prijsmechanisch rijden. De afweging met betrekking tot de collectieve lastendruk dient pas in 
een later stadium te worden gemaakt, nadat de “exacte specificaties van de systematiek” 
duidelijk zijn.333 
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3.5  Economen laten (weer) van zich horen: het vergaderjaar 1992-1993 
 
�  De begroting 1993 
 
De Memorie van Toelichting. Mobiliteitsbeperking is in de MvT bij de begroting 1993 een 
belangrijk onderwerp. Gemeld wordt dat de economische schade van de files over 1991 bij 
benadering f. 1 mrd. bedraagt. Er is daarbij sprake van een stijgende trend, die zich langzaam 
voortzet.334 De MvT meldt dat de noodzaak om de mobiliteit te beperken meer en meer wordt 
onderkend en dat de bereidheid om er wat aan te doen toeneemt: “Over de wijze waarop de 
zaken aangepakt moeten worden, lopen de meningen doorgaans aanzienlijk uiteen. Maar dat 
organisaties als ANWB en RAI/BOVAG hun medewerking verlenen aan de campagne ‘De 
auto kan best een dagje zonder u’”, mag als een gunstig teken worden gezien”, aldus de 
minister.335 Zij spreekt zich in positieve bewoordingen uit over de dan lopende 
publiekscampagnes: “De campagnes die de Nederlanders via de media de noodzaak van een 
verstandiger autogebruik bij willen brengen, blijken succesvol en worden voortgezet.” (Jaren 
later zal daar echter anders over worden geoordeeld.336) De minister geeft aan wat de 
resultaten zijn van het prijsbeleid zoals opgenomen in het SVV-2:   
 

“Bij de Tussenbalans is het eerste deel van het nieuwe prijsbeleid ingevuld. De accijnzen op 
benzine en diesel zijn aanzienlijk verhoogd. Daarnaast is ook de motorrijtuigenbelasting 
verhoogd. (...) Ten aanzien van de invulling van het prijsbeleid op de middellange termijn 
heeft het kabinet eind 1992 voorgesteld de verdere ontwikkeling van de spitsbijdrage ter hand 
te nemen, opdat medio 1996 invoering mogelijk wordt.” 337 

 
Box 3.5a  Over de prijs van het verkeer 
De verhoging van variabele én vaste autokosten is in lijn met de visie van de econoom 
C.C.Koopmans, die een bijdrage levert aan het discours over de prijs van mobiliteit in het tijdschrift 
ESB van 14 oktober 1992. Volgens Koopmans is in de prijs voor mobiliteit nog onvoldoende rekening 
gehouden met de negatieve effecten voor anderen (de externe effecten). Hierdoor is de mobiliteit 
groter dan uit maatschappelijk oogpunt optimaal zou zijn, met overmatige milieu-aantasting en 
congestie als gevolg.  
   Koopmans bepleit een betere “marktwerking” waarbij in de prijs van mobiliteit naast de private 
kosten ook de externe effecten worden weerspiegeld. Hij schat in, dat dit zou betekenen dat “een 
maatschappelijk optimale mobiliteit een prijsverhoging van minimaal 15 à 20 cent per kilometer 
vergt”. Koopmans concludeert “dat er alle reden is om mobiliteit duurder te maken”. Tegenwerpingen 
als ‘de auto is al melkkoe van de overheid’, ‘als je de auto aanpakt maak je de economie kapot’ en ‘de 
technologie lost het wel op’ snijden volgens hem geen hout. Het verhogen van alleen de variabele 
autokosten, met name de benzineaccijns, blijkt slechts beperkte invloed te hebben op het autogebruik. 
   “De groei van het autogebruik hangt sterk samen met het toenemend autobezit. Gezien de beperkte 
mogelijkheden voor variabilisatie vereist een geloofwaardig beleid dat zowel de groei van het 
autobezit als van het autogebruik wordt afgeremd door zowel de vaste als de variabele kosten te 
verhogen”, aldus Koopmans. 
 
De behandeling in de Tweede Kamer. Uit de lijst van vragen en antwoorden van de Vaste 
Commissie valt op te maken, dat de voorlichtingcampagne De auto kan best een dagje zonder 
u voor de minister succesvol is. Het NIPO heeft daar in augustus 1991 onderzoek naar 
                                                 
334 TK verg.jr. 1992-1993, 22800 XII, nr.2:18. 
335 Ibid.: 18, 19. 
336 Het bureau Goudappel Coffeng doet in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzoek naar 
de effecten van de campagne “De auto kan best een dagje zonder u”. De conclusie luidt: “Er lijken geen of 
geringe effecten te zijn opgetreden (…).” Het onderzoek is gepubliceerd in augustus 1993.  
337 Ibid.: 22. 
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gedaan.  Daaruit blijkt onder meer dat de helft van de autogebruikers een “positieve houding” 
heeft ten aanzien van “de noodzaak om het eigen autogebruik te verminderen”.338  
   Op de vraag of de uitvoering van de sturende maatregelen uit het SVV-2 – zoals het 
prijsbeleid – nog op schema ligt meldt de minister, dat op enkele onderdelen “met enige 
vertraging rekening [moet] worden gehouden”. De verklaring van die vertraging houdt 
verband met “de grote cultuuromslag van ‘vraagvolgend’ naar ‘mobiliteitsgeleidend’ beleid. 
Het tot stand brengen van een draagvlak blijkt vaak tijdrovender dan ingeschat”.339  
   Ook wordt door de Vaste Commissie gevraagd naar “het verschil tussen variabele en fiscale 
autokosten”. Het antwoordt luidt:  
 

“Onder variabele autokosten worden die autokosten verstaan welke afhankelijk zijn van de 
gebruiksintensiteit van de auto. Het gaat om bijvoorbeeld brandstofkosten en de daarop 
drukkende heffingen en een deel van de onderhoudskosten. Bij fiscale autokosten, zoals 
gehanteerd in het kader van de Tussenbalans, worden alleen de min of meer aan het gebruik 
gerelateerde fiscale lasten (bijvoorbeeld accijns en MRB) in beschouwing genomen.” 340  

 
Op de vraag of de minister een cijfermatige onderbouwing kan geven van de stelling, dat het 
prijsbeleid een belangrijk instrument is om de groei van het autoverkeer te beperken 
antwoordt de minister, dat bij het opstellen van het SVV-2 “uit de modelberekeningen [is] 
gebleken dat alleen beleidspakketten, waarvan het prijsbeleid (...) onderdeel uitmaakt, kunnen 
leiden tot beperking van de groei van het geprognostiseerde autogebruik”.341 
 
In het kamerdebat op 10 november 1992 levert Jorritsma-Lebbink (VVD) stevige kritiek op 
het prijsbeleid in Nederland en elders in Europa, waardoor volgens haar de 
concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven in het geding is. “Van het 
vignettensysteem word ik helemaal gek”, is haar reactie op de ontwikkeling rond de 
“Strassenbenutzungsgebühr” in Duitsland. Zij verwacht dat de minister “keihard nee zegt” 
tegen dit soort voorstellen.342  
   Wolffensperger (D66) geeft te kennen dat zijn fractie niet meer ingaat op de relatie tussen 
prijsstijgingen van het openbaar vervoer en autogebruik: “Wij hebben dat ijkpunt uit het 
regeerakkoord definitief over boord gekieperd. Ik kan wel blijven zeuren, maar dat kost alleen 
maar tijd ”.343 Zijn fractie vindt ombuiging van de modal split nog steeds richtsnoer voor het 
beleid.  
   Van Gijzel (PvdA) gaat uitvoerig in op het draagvlak in de samenleving, benoemt de 
problemen en constateert dat bijdragen van anderen aan de realisatie van de SVV-
doelstellingen “niet automatisch voort(vloeit) uit de logica der dingen”.344 Zijn fractiegenoot 
Van der Vaart constateert dat de tarieven van het openbaar vervoer in 1993 en 1994 sneller 
dreigen te stijgen dan de gebruikskosten van de benzineauto. Dat probleem is niet op te 
lossen, zolang in EG-verband geen afspraken tot stand komen over een verhoging van de 
minimale accijnsniveaus gekoppeld aan een verlaging van de motorrijtuigenbelasting. “De 
grenseffecten maken het Nederland onmogelijk om deze variabilisatie substantieel nationaal 
door te voeren”, aldus Van der Vaart.345  

                                                 
338 TK verg.jr. 1992-1993, 22800 XII, nr.8: 17. Zie in een vorige voetnoot de conclusie van bureau Goudappel 
Coffeng, dat een ander geluid laat horen. 
339 Ibid.: 18. 
340 Ibid.: 21. 
341 Ibid.: 23. 
342 TK verg.jr. 1992-1993, 20e verg. 10 november 1992: 20-1457. 
343 Ibid.: 20-1466. 
344 Ibid.: 20-1469. 
345 Ibid.: 20-1472. 
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   Lankhorst (GroenLinks) is van mening, dat automobilisten met prijsmaatregelen 
gestimuleerd kunnen worden “om bij elkaar in de auto te stappen of om over te stappen op 
het openbaar vervoer”. Maar voor zijn fractie is meer nodig. “Voorzitter, autobezit is niet 
verboden, maar naast het autogebruik kan het autobezit wel worden ontmoedigd. Wij zullen 
ons spoedig de vraag moeten stellen hoeveel auto’s men kan accepteren in dit dichtbevolkte 
land”, aldus Lankhorst die daarbij oog heeft voor de effecten: “Tal van sociale patronen 
worden bepaald door de aanwezigheid van de auto. Kennis van de problemen waarvoor een 
autoloos huishouden zich geplaatst ziet, kan leiden tot maatregelen en voorzieningen die het 
voor deze groep gemakkelijker maken om de autoloze staat te bewaren.”346 Hij vraagt de 
minister wat het kabinet gaat doen met het rapport van de Emancipatieraad getiteld Op weg 
naar een emancipatoir mobiliteitsbeleid, waarin een zeer grote toename wordt voorspeld van 
autokilometers door vrouwen.347  
   SGP-woordvoerder Van den Berg vindt dat het mobiliteitsbeleid niet goed van de grond 
komt en wijst naar het IOO, dat onlangs signaleerde dat “het ministerie de groeiende 
bereidheid tot mobiliteitsbeperking niet benut voor ingrijpende maatregelen. Vooral het 
prijsmechanisme wordt onvoldoende ingezet”.348 Hij zegt een internationale verhoging van 
brandstofaccijns te prefereren boven allerlei nationale tolsystemen.349  
 
In haar beantwoording van de kamerinbreng geeft de minister aan, dat haar streven erop 
gericht is de SVV-doelen te realiseren, conform de in deel 1 van het SVV aangegeven 
planning. Zij merkt op: “maatschappelijke steun, zo hebben wij gemerkt, is erg essentieel voor 
het realiseren van SVV-doelen”.350 Zij wil het SVV evalueren. Een nieuw SVV voorziet zij 
pas in de tweede helft van de volgende kabinetsperiode en noemt daarbij de jaartallen 1997, 
1998 als “een reële datum”. De minister geeft nog te kennen, dat het haar inschatting is dat de 
voorlichtingscampagnes op het gebied van het SVV “effectief zijn”.351  
   Wat betreft de ontwikkelingen in Europees verband meldt de minister, dat over zaken als de 
mrb, tollen en eventuele vignetten in Brussel nog geen besluit is genomen.352 
 
 
Box 3.5b  Tijd om de auto af te remmen 
Begin jaren ’90 treden vervoerseconomen nadrukkelijk naar voren in het discours over de 
mobiliteitsproblematiek. In een interview met het tijdschrift Verkeerskunde (in april 1993) zegt 
prof.dr. P. Rietveld stellig overtuigd te zijn, dat het rekeningrijden als vorm van naar tijd en plaats 
gedifferentieerd prijsbeleid de toekomst heeft. Hij vindt dat minister Maij-Weggen kostbare tijd 
verloren heeft laten gegaan met de invoering van rekeningrijden: “Men heeft nagelaten de vruchten 
van het toegenomen milieubesef te oogsten. Zou men die knoop hebben doorgehakt, dan zou je nu in 
een heel andere situatie hebben gezeten, ook al vergt de implementatie natuurlijk vele jaren.” Want 
Rietveld stelt dat in het beleid van het SVV-2 sprake is van een “formidabele ommezwaai” en dat de 
nota internationaal gezien een goede reputatie heeft. Als ‘uitsmijter’ geeft Rietveld nog enkele 
mogelijkheden aan om het autobezit aan te pakken. Hij noemt een “quoteringssysteem van 
autobezitsrechten” en het verhogen van de leeftijd om auto te mogen rijden naar 24 jaar.353 
 
 

                                                 
346 Ibid.: 20-1475. 
347 Ibid. 
348 Ibid.: 20-1477. 
349 Ibid.: 20-1478. 
350 TK verg.jr. 1992-1993, 21e verg. 11 november 1992: 21-1536. 
351 Ibid.: 21-1587. 
352 Ibid.: 21-1538. 
353 Verkeerskunde, 1993, nr. 4. 
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3.6  De illusie dat automobiliteit kan worden beperkt: het vergaderjaar 1993-1994 
 
�  De begroting 1994 
 
De Memorie van Toelichting. De MvT opent met de mededeling dat in 1993 het 
Nederlandse voorzitterschap van de Conferentie van Europese Transportministers (CEMT) – 
evenals eerder in 1991 – een (tweede) mogelijkheid heeft gegeven om internationaal het 
voortouw te nemen bij de Europese transportpolitiek. De minister heeft daarvan bepaalde 
verwachtingen:  
 

“Uit beide ervaringen blijkt hoezeer de Nederlandse verkeers- en vervoerspolitiek verstrengeld 
is met die van de omliggende landen en hoe belangrijk het is onze SVV-doelstellingen niet te 
zien als geïsoleerd Nederlands beleid maar als beleid dat een grotere kans van slagen heeft als 
het weerklank vindt in Europa.” 354  

 
Zij stelt vast, dat de EG en de CEMT “op een aantal hoofdlijnen” Nederland volgen. Dat 
wordt echter niet verder concreet gemaakt in de MvT. Over het SVV-2 worden mooie 
woorden gesproken: “Het Structuurschema Verkeer en Vervoer begint intussen zijn eerste 
vruchten af te werpen. De in de afgelopen drie jaar opgetreden groei van het aantal 
autokilometers spoort met de in het SVV voorziene groei. Het tussendoel voor 1995 blijft 
derhalve binnen bereik.”355 Maar de minister meldt ook, dat de Nederlandse 
concurrentiepositie verslechtert en dat de terugval op wetenschappelijk en technologisch 
gebied daarbij algemeen als majeure factor wordt aangewezen. Dat is reden om de uitgaven 
voor onderzoek zoveel mogelijk te ontzien, dat geldt ook onderzoek in het kader van het 
SVV.356  
   In 1994 zal extra aandacht worden besteed aan het SVV-2 op het gebied van voorlichting. 
“Het accent binnen de campagne ‘De auto kan best een dagje zonder u’ zal in de komende 
jaren worden verlegd van landelijke naar regionale voorlichting.”357 Wat betreft de 
ontwikkeling van het SVV-2 meldt de minister, dat medio 1992 door het kabinet is besloten 
om een evaluatie uit te voeren van het plan. De eerste fase van die evaluatie is inmiddels 
afgerond. Uit de beleidseffectrapportage  1992 blijkt onder meer, dat de automobiliteit in de 
periode 1986-1992 met bijna 16% is gegroeid. Het tussendoel voor de beperking van de groei 
van de automobiliteit voor 1994 lijkt volgens de minister haalbaar (zoals hierboven al is 
vermeld).358  
   Er zijn toekomstverkenningen opgesteld, waarbij twee mogelijke maatregelenpakketten zijn 
gebruikt met betrekking tot het prijsbeleid. Het gaat concreet om varianten in de stijging van 
autokosten, de invoering van de spitsbijdrage in 1996 en stijging van tarieven van het 
openbaar vervoer. Bij deze verkenningen wordt de volgende, algemene kanttekening 
gemaakt:  
 

”De realiseerbaarheid van het voorgenomen prijsbeleid is evenwel sterk afhankelijk van 
soortgelijke maatregelen in de ons omringende landen en van het politieke en 
maatschappelijke draagvlak voor de uitvoering van een stringent prijsbeleid. In dit verband 
zijn de Europese ontwikkelingen op het gebied van road-pricing van groot belang.” 359  

 
                                                 
354 TK verg.jr. 1993-1994, 23400 XII, nr.2: 3. 
355 Ibid. 
356 Ibid.: 10. 
357 Ibid. 
358 Ibid.: 15. 
359 Ibid.: 16. 
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Een belangrijke conclusie uit de doorrekening van maatregelenpakketten is, dat de file-
problematiek zowel in 2000 als in 2010 onvoldoende zal afnemen om de doelen van het  
SVV-2 te halen, te weten de 2%-congestienorm op achterlandverbindingen en de 5%-
congestienorm op het overige hoofdwegennet.360 Het prijsbeleid wordt in de MvT (nog eens) 
concreet beschreven:  
 

“Het prijsbeleid is een onmisbaar element van het SVV-beleid. Prijsbeleid is een verzamelnaam 
voor een aantal instrumenten gericht op het beïnvloeden van de mobiliteit. Hiermee wordt beoogd: 

- De groei van de automobiliteit in zijn algemeenheid te verminderen (volumebeleid). Dit 
geschiedt ondermeer door het verhogen van de fiscale autokosten. 

- De vraag naar mobiliteit te beïnvloeden naar tijd en plaats (congestie-beheersing). In het 
bijzonder wordt hierbij gedacht aan de spitsbijdrage in de Randstad. 

- Het gebruik van de auto als vervoermiddel af te remmen. Hogere parkeertarieven dragen 
hiertoe bij.” 361  

 
Voor een goede bereikbaarheid in Nederland zal men het in het SVV-2 opgenomen beleid 
“als onontkoombaar moeten aanvaarden”, aldus de minister. De “eerste pijler” van het 
prijsbeleid wordt dus gevormd door de fiscale autokosten, met name de brandstofaccijns. 
”Zodra de mogelijkheid voor accijnsverhogingen in Nederland zich voor doet geeft het 
kabinet hoge prioriteit aan het verder verhogen van de accijns”, luidt het voornemen.362 De 
“tweede pijler” van het prijsbeleid zijn de parkeertarieven. Dat is overigens primair een 
kwestie van het beleid van gemeenten (zoals betaald parkeren en parkeervergunningen) 363 
 
Het debat in de Tweede Kamer. Het kamerdebat over de begroting 1994 op 9 november 
1993 is gekleurd door de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. VVD-woordvoerder 
Jorritsma-Lebbink vindt dat het openbaar vervoer in een gevaarlijke positie is terechtgekomen 
en dat tegelijkertijd het draagvlak bij de bevolking voor het totale verkeers- en vervoersbeleid 
is afgekalfd.364  
   Voor CDA-woordvoerder Van Vlijmen ligt het hoofddoel van het terugdringen van de 
automobiliteit vooral bij de bestrijding van de congestie. In de discussie moeten volgens hem 
de sturing van de mobiliteit en de beïnvloeding van de modal split meer aandacht krijgen op 
het gebied van de ruimtelijke ordening en bij het parkeerbeleid. Over het prijsbeleid van de 
minister zegt hij inhoudelijk niets.365  
   Wolffensperger (D66) meent dat een krachtige, nieuwe beleidsimpuls nodig zal zijn om de 
doelstellingen van het SVV-2 te halen. Hij noemt daarvoor een achttal uitgangspunten. Een 
interessant uitgangspunt is het afremmen van de groei van het vrachtvervoer over de weg. 
Wat betreft de auto trekt hij de conclusie, “dat in de komende jaren een aanvullend systeem 
voor variabilisatie van de autokosten door spitsvignet of andere vormen van prijsmechanisch 
rijden onontkoombaar zal zijn”.366  
   Van Gijzel (PvdA) brengt in kaart wat er terecht is gekomen van de beoogde trendbreuk in 
(de groei van) de mobiliteit: “De automobiliteit is de afgelopen twee jaar weer fors gegroeid 
na een eerdere stabilisatie”. De “hogere tarieven tegen een afnemende kwaliteit” van het 
openbaar vervoer hebben daarmee te maken volgens Van Gijzel, want het gegroeide 
bewustzijn van de Nederlander ten aanzien van de noodzaak van selectief autogebruik is op 

                                                 
360 Ibid.: 17. 
361 Ibid.: 28. 
362 Ibid. 
363 Ibid.: 29. 
364 TK verg.jr. 1993-1994, 22e verg. 9 november 1993: 22-1628. 
365 Ibid.: 22-1631. 
366 Ibid.; 22-1634. 
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de proef gesteld door de situatie bij het openbaar vervoer.367 Het betoog van Van Gijzel leidt 
tot een reactie van Lankhorst (GroenLinks), die zich afvraagt wat er bij Van Gijzel is 
veranderd: “Hij heeft al die jaren het beleid van de minister gesteund. (...) de eerste jaren was 
de fractie van de PvdA de grootste steunpilaar van het beleid van deze minister”.368  
   Daarna ontstaat een debat tussen Van Gijzel en minister Maij-Weggen, die vindt dat de 
PvdA eerder met amendementen had kunnen komen om het beleid aan te passen. In het 
vervolg van zijn betoog stelt Van Gijzel:  
 

“Het draagvlak voor de zo belangrijke trendbreuk ebde weg. Ook de ANWB, een redelijk 
onverdachte hoek, constateert dit in haar reactie. (...) Ik denk dat veel mensen het allemaal niet 
meer zo goed begrijpen. Eerlijkheidshalve, ik in een aantal opzichten ook niet. Een veel 
gehoorde klacht is dat het over hen heen gaat (...). Het is de cultuur, waarop mevrouw 
Jorritsma en de heer Lankhorst al eerder hebben gewezen, waarbij mensen zich afvragen of ze 
er nog wel een boodschap aan hebben.” 369  

 
Samenvattend stelt Van Gijzel: “Al met al is het dus geen juichend verhaal, want daarvoor zit 
de mobiliteit te veel in de congestie, zowel voor auto als voor openbaar vervoer. Trendbreuk 
is onvoldoende zichtbaar en het draagvlak te gering.” 370 
 
 Lankhorst ziet een lichtpuntje in het verkeer- en vervoerbeleid ten opzichte van de jaren vóór 
1990, namelijk “het openbaar vervoer mag weer meedoen”.371 Hij merkt daarbij wel op, dat 
de tarieven van het openbaar vervoer twee keer zoveel zijn gestegen als de kosten van de 
brandstof voor auto’s.372 Hij stelt dat de minister er helaas niet in is geslaagd de 
mobiliteitskeuze werkelijk te beïnvloeden:  
 

“Zicht op een spitsheffing bijvoorbeeld voor de automobilist is er nog steeds niet, terwijl die 
voor de treinreiziger steeds meer vorm krijgt. De minister is stoer begonnen; ze durfde de 
confrontatie met haar eigen fractie aan. Maar uiteindelijk heeft die fractie meer haar zin 
gekregen dan de minister. De automobiliteit groeit en bloeit en er worden weer meer 
autowegen aangelegd.” 373 
 

In haar repliek houdt de minister de Kamer voor: “Het SVV is een proces van twintig jaar en 
wij zijn nu ruim drie jaar op gang.” Zij gaat er van uit, dat het SVV-2 in de tweede helft van 
de volgende kabinetsperiode wordt opgevolgd door een SVV-3.374  
 
In tweede termijn neemt Van Gijzel stevig stelling: “Het mobiliteitsbeleid functioneert niet 
meer, het stagneert dus.” Opvallend is dat minister Maij-Weggen het beeld van Van Gijzel 
beaamt: “Dat Nederland ter zake van het mobiliteitsbeleid klem zit en dat er heel veel moet 
gebeuren, ook bij de versterking van het SVV, zal voor iedereen hier alleen maar duidelijk 
zijn.”375 In reactie op Lankhorst stelt zij, dat hij naar de bekende weg vraagt als hij de vraag 
stelt waarom er te weinig terecht is gekomen van het prijsbeleid voor de auto. Zij deelt mee 
dat de invoering van de spitsbijdrage gepland staat voor 1996: “Ik hoop dat wij vanuit dit 
                                                 
367 Ibid.: 22-1635. 
368 Ibid.: 22-1636. 
369 Ibid.: 22-1637. Van Gijzel noemt hierbij het feit, dat de minister cijfers over de mobiliteitsontwikkeling zou 
hebben gewijzigd. 
370 Ibid. 
371 Ibid.: 22-1644. 
372 Ibid. 
373 Ibid.: 22-1645. 
374 TK verg.jr. 1993-1994, 24e verg. 11 november 1993: 24-1766, 1767. 
375 Ibid.: 24-1772. 



Beperking van de groei van automobiliteit, rekeningrijden in het regeerakkoord: 1989-1994 

 399

kabinet een kant en klare oplossing voor de spitsbijdrage aan kunnen bieden aan het volgende 
kabinet” en vervolgt: “Bovendien heb ik mij eerder ingezet voor een project dat naar mijn 
oordeel nog effectiever is om de files, met name in de spits,  terug te dringen: het project road 
pricing. Dat heeft geen genade gevonden bij het parlement.”376 De minister meldt dat het 
project op Europees niveau wordt uitgewerkt.  
   Jorritsma-Lebbink houdt de minister voor, dat volgens een rapport van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP) de gevolgen van het spitsvignet voor het gebruik van het 
openbaar vervoer nihil zijn en dat de uiteindelijke vermindering van de automobiliteit vrij 
klein is. De minister antwoordt daarop, dat die beperkte vermindering van automobiliteit wel 
leidt tot een substantiële afname van files. Jorritsma-Lebbink reageert, dat het SCP-rapport 
variabilisatie noemt als instrument en zegt: “Als de minister daaraan binnen Europa nu eens 
haar krachten besteedde.”377 De minister stelt vervolgens, dat Nederland “vier `a vijf jaar” 
voor die variabilisatie heeft gepleit in de CEMT en dat er ook “een variabilisatie is 
aangebracht”. Zij dicht Jorritsma-Lebbink een “afkeer“ toe van systemen van spitsbijdragen 
en roadpricing, waarop Jorritsma-Lebbink reageert dat de minister probeert “elke keer 
instrumenten te introduceren waaraan niet alleen de VVD maar ook de meerderheid in de TK 
– en daar hoort haar eigen fractie toevallig ook bij – geen behoefte hebben”.378  
   Opvallend is de uitspraak van de minister, dat het eerder genoemde SCP-rapport op het punt 
van het effect van de spitsbijdrage op congestie “volstrekt op onkunde [is] gebaseerd ”.379  
    In het kamerdebat wordt ook uitvoerig gesproken over de proef met de carpoolstrook, 
waarover voormalig minister Westerterp een rechtszaak is gestart. Maij-Weggen is nog 
overtuigd van haar juridisch gelijk: “Ik heb dat natuurlijk  door mijn  juristen na laten kijken. 
Ik kan u zeggen dat de heer Westerterp geen gelijk heeft.”380 Later zal blijken dat zij er 
volledig naast zit.  
 
In het begin van haar tweede termijn geeft Jorritsma-Lebbink (nog eens) aan wat het 
standpunt van de VVD-fractie is ten aanzien van de autokosten: 
 

“Als er voorstellen zullen worden gedaan om de autokosten verder te variabiliseren, waar wij 
principieel in het geheel niet tegen zijn maar zelfs vóór zijn, dan zullen wij die zoals steeds 
voortdurend toetsen op de Europese dimensie, inclusief de grenseffecten, en op een strikte 
splitsing tussen reguleringsinstrumenten en financieringsinstrumenten. Met andere woorden, 
als wij over variabilisering praten, moet het een omlaag gaan als het andere omhoog gaat. Er 
mag macro geen lastenverzwaring optreden, want anders gaat het om belastingverhogingen.” 
381  

In de staart van het kamerdebat brengt Jorritsma-Lebbink het punt in, waarmee Van Gijzel 
begon, namelijk het feit dat na enkele jaren stagnatie de automobiliteit weer is gegroeid. Zij 
stelt dat dit duidt op het (gebrek aan) draagvlak voor het beleid van de minister. Maij-Weggen 
bestrijdt dat.382 Lankhorst mengt zich in het debat, stelt dat het wèl iets met draagvlak te 
maken heeft en dat de minister had moeten zeggen, dat  “als iets ervoor gezorgd heeft dat wij 
niets hebben gedaan met het draagvlak in de tijd dat het er was, dat de VVD was, onder 
anderen bestaande uit mevrouw Jorritsma. Zij heeft er mede voor gezorgd dat die 
automobiliteit groeit en bloeit”.383 

                                                 
376 Ibid.: 24-1772, 1773. 
377 Ibid.: 24-1773. 
378 Ibid. 
379 Ibid.: 24-1774. 
380 Ibid.: 24-1775. 
381 Ibid.: 24-1785, 1786. 
382 Ibid.; 24-1794. 
383 Ibid. 
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In de schriftelijke beantwoording van vragen van  kamerleden wordt ingegaan op de vraag 
van Jorritsma-Lebbink, waarom het kabinet heeft gekozen voor uitsluitend een lasten-
verzwaring, in plaats van een combinatie te maken met de verlaging van de vaste autokosten 
(i.c. de variabilisatie). Het antwoord is, dat het kabinet overeenkomstig het SVV van mening 
is: 

“dat de mobiliteit in zijn algemeenheid te goedkoop is. In dit kader passen de doorgevoerde en 
thans voorgestelde lastenverzwaringen (...). Bij genoemde lastenverzwaringen geeft het 
kabinet de voorkeur aan het zoveel mogelijk verhogen van de variabele kosten (i.c. de 
brandstofkosten/accijnzen) omdat deze een selectief autogebruik bevorderen. Gezien de 
grensproblematiek zijn  er echter beperkingen aan het verhogen van de accijnzen cq. de pomp-
prijzen.” 384 

 
De behandeling in de Eerste Kamer. Wat betreft de begrotingsbehandeling in de Eerste 
Kamer is de stellingname van de woordvoerder van GroenLinks vermeldenswaard, waar deze 
opmerkt dat: “steeds meer duidelijk wordt, dat vermindering van de groei van het 
autogebruik, laat staan drastische vermindering van het autorijden een zware politieke 
opgave is. Belangrijk is, dat het autobezit wordt ontmoedigd, want een aangeschafte auto 
wordt gebruikt.”385 
 
�  Het Tweede Nationaal Milieubeleidsplan 
Op 20 december 1993 wordt het Tweede Nationaal Milieubeleidsplan door minister Alders 
van VROM aan de Tweede Kamer aangeboden, mede namens de minister van Verkeer en 
Waterstaat. Het plan omvat een uitgebreide paragraaf over verkeer en vervoer, waarin ook 
beleidssuccessen worden genoemd. Zo is het aandeel van nieuw verkochte personenauto’s 
met een geregelde driewegkatalysator gestegen van 3% in 1988 tot 84% in 1992.386  
   De uitvoering van het beleid ten aanzien van het verkeer kent knelpunten. Het draagvlak 
voor belangrijke onderdelen van het beleid is nog onvoldoende. De problemen met de 
invoering van het rekeningrijden zijn daar een illustratie van. Het beleidsplan noemt daarvoor 
als mogelijke verklaringen twee zaken. Ten eerste het feit dat autogebruikers moeilijk direct 
bereikbaar zijn voor de overheid; ten tweede dat automobilisten onvoldoende op de hoogte 
zijn van de milieueffecten van het autogebruik en de daarmee samenhangende kosten. Mede 
daardoor maken zij keuzes rond het autogebruik zonder expliciete afweging van 
milieugevolgen.387  
   Onder het kopje verinnerlijking wordt vervolgens een aantal maatregelen genoemd om het 
gedrag van de automobilist te beïnvloeden. Voor de maatregelen van het milieubeleidsplan – 
en van het SVV-2 – is prijsbeleid voor het verkeer (openbaar en particulier vervoer) een 
belangrijke pijler. De maatregelen die in beeld zijn worden opgesomd, waaronder een 
accijnsverhoging voor brandstof, invoering van een spitstoeslag (in 1996/1997) met 
aansluitend invoering van een systeem van rekeningrijden. Vervolgens wordt opgemerkt: 
“Het ligt uiteraard niet in de bedoeling door deze maatregelen tot lastenverzwaring te komen, 
integendeel.”388 Dat is andere taal van minister Maij-Weggen als zij stelt dat het autorijden te 
goedkoop is.389 

                                                 
384 Ibid.: 24-1834. 
385 EK verg.jr. 1993-1994, 23400 XII XII, nr. 204b: 11 (De Memorie van Antwoord). 
386 TK verg.jr. 1993-1994, 23560, nr. 2: 139. 
387 Ibid.: 140. 
388 Ibid.: 143. 
389 Minister Alders geeft in het boek “Regerenderwijs. De PvdA in het kabinet-Lubbers/Kok” van Rehwinkel en 
Nekkers,  een inkijkje in de totstandkoming van het NMP-2. Hij stelt dat het ambtenaren steeds minder lukte om 
hem kritisch tegemoet te treden. Hij is daarop naar andere vormen van contact gaan zoeken en noemt het 
volgende voorbeeld: “Bij het Nationaal Milieubeleidsplan-2 heb ik gebrainstormd met allerlei mensen van 
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Uit de beantwoording van vragen van de Vaste Commissie voor het Milieubeheer over het 
beleidsplan blijkt, wat precies de betekenis van de spitstoeslag zou kunnen zijn voor het 
milieubeleid.  
 

“De spitsbijdrage is bedoeld ter regulering van het verkeer in de Randstad gedurende de 
spitsperiode en dient zo vooral ter bestrijding van de congestie. (...) De spitstoeslag dankt zijn 
aantrekkelijkheid niet in de eerste plaats aan het milieudoel maar aan het vermogen files te 
reguleren en te verminderen. Het fileverminderend effect bedraagt ruim 30%.” 390 

 
Box 3.6  Een onderzoek naar het draagvlak voor maatregelen tot vermindering van het 
autogebruik en autobezit: steun voor verhoging van variabele kosten 
Kort voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 brengt onderzoeksbureau Intomart een rapport uit 
van een onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het is 
“een kwalitatief onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak voor overheidsmaatregelen die ten doel 
hebben het autogebruik en het autobezit te verminderen”.391  
   Het rapport geeft een brede kijk op de mening van autobezitters en niet-autobezitters over mogelijke 
maatregelen om autobezit en – gebruik te beperken. “Evenals autolozen zijn autobezitters van mening 
dat het hoog tijd wordt om maatregelen te nemen teneinde het autoverkeer te beperken. (….) 
Overigens heeft de overheid weinig krediet bij autobezitters: men vindt het beleid onevenwichtig en 
niet doorzichtig. Men vindt maatregelen die erop gericht zijn om het autobezit te verminderen minder 
of niet acceptabel. Maatregelen gericht op het aanbieden van alternatieve vervoersvormen worden 
daarentegen in hoge mate geaccepteerd en geapprecieerd”, aldus het rapport.392  
   Er is een lijstje van minst geaccepteerde maatregelen, waaronder het koppelen van autobezit aan een 
vergunning, het quoteren van brandstof of van het aantal autokilometers en het verhogen van de vaste 
kosten van de auto. Wat het laatste punt betreft: respondenten zijn tegen de verhoging van vaste 
kosten: “vanwege het feit dat men vindt dat iedereen een auto aan moet kunnen schaffen: een 
basisrecht voor ieder mens. (….) Het verhogen van de variabele lasten van de auto wordt daarentegen 
door een meerderheid van de respondenten wel acceptabel gevonden. Men vindt echter wel dat de 
meeropbrengsten dan wel besteed moeten worden aan verbeteringen van ondermeer het OV. Men 
vraagt in feite om evenwichtig beleid.”  
   Of een verhoging van die variabele lasten bijdraagt aan het verminderen van het autogebruik blijft 
een vraag, want de respondenten “zullen in zijn algemeenheid ook bij een sterke verhoging van de 
variabele kosten hun autogebruik niet noemenswaardig veranderen”.393  
   Op basis van het onderzoek presenteert Intomart een scenario voor reductie van het autogebruik dat 
door het publiek als het meest effectief wordt gebruikt. Dat bestaat uit drie elementen: voorlichting 
gericht op mentaliteitsverandering, het aanbieden van alternatieven, met name kwalitatief openbaar 
vervoer, en tot slot het verhogen van de variabele kosten van de auto.  
 
 
3.7 Nabeschouwing en samenvatting van het discours in de periode van het  

kabinet-Lubbers 3 
 
Het kabinet-Lubbers 3 zet in 1989 hoog in op duurzaamheid. In dat kader komt er een nieuw 
discours over mobiliteit in het algemeen en automobiliteit in het bijzonder. De groei van 
automobiliteit moet worden afgeremd en aan banden gelegd. Eén van de instrumenten 

                                                                                                                                                         
buiten. Er was een heel gemêleerde groep aanwezig: de werkgeversvoorzitters Rinnooy Kan en Blankert, FNV-
voorzitter Stekelenburg, ANWB-voorzitter Nouwen, Loudon van AKZO en Van Biggelaar van Natuur en 
Milieu. Eén ding stond vast. VROM-standpunten zouden niet voor zoete koek worden aangenomen.” (blz. 91) 
390 TK, verg.jr. 199-1994, 23560, nr. 3: 70, 71 (vraag 203). 
391 P.G.M.A. van Eeden, Intomart Kwalitatief, “Vermindering groei autobezit en autogebruik: een kwalitatieve 
draagvlakmeting”, maart 1994. 
392 Ibid.: 12. 
393 Ibid.: 15. 
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daarvoor is het duurder maken van automobiliteit. Het prijsmechanisme is dus niet (alleen) 
middel voor het reguleren van schaarste, maar ook voor het duurder maken van het ‘aanbod’. 
Dat is een geheel nieuw punt in het politiek discours.  
   Deze periode kan mede daarom worden gekenschetst als de periode waarin het idee van het 
toepassen van het prijsmechanisme als het ware ‘ontspoort’. Het raakt ver verwijderd van de 
oorspronkelijke wortels van de welvaartseconomie, waaruit het idee begin jaren ’60 
ontsproot. 
   Minister Maij-Weggen brengt in korte tijd een aantal mogelijke prijsmaatregelen naar de 
Tweede Kamer394, hetgeen leidt tot een uitwaaiering van het parlementair discours. Een groot 
aantal zaken en doelstellingen wordt erbij betrokken en politieke partijen leveren alle hun 
eigen inbreng. De uitwaaiering van het discours is af te lezen van: 
 

� de vele definities die zowel door het kabinet als door politieke partijen worden gegeven 
van het variabiliseren van autokosten;  
� de diversiteit aan varianten van maatregelen voor toepassing van het prijsmechanisme;  
� de variëteit in politieke standpunten ten aanzien van  variabilisatie. 

 
De VVD spant de kroon met haar standpuntbepaling, door het uitvoerig stipuleren van 
randvoorwaarden ten aanzien van mogelijke maatregelen tot toepassing van enige vorm van 
prijsbeleid.  
   Hoewel het kabinet-Lubbers 3 het eerste kabinet is dat het rekeningrijden vastlegt in het 
regeerakkoord, is het al bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Door zowel het handelen van de 
minister van Verkeer en Waterstaat als door het handelen van de Tweede Kamer krijgt het 
rekeningrijden niet de kans tot ontwikkeling te komen. Dit ondanks het feit dat er een 
projectorganisatie voor is opgericht. Het is zoals D66-woordvoerder Wolffensperger 
formuleert bij de behandeling van de begroting 1990: “baseer nu niet het hele beleid op een 
instrument dat nog moet worden uitgevonden”. Er ligt mede daardoor op het rekeningrijden 
van begin af aan een zware hypotheek.  
   Daar bovenop komt een diversiteit aan politieke standpunten, aan voorwaarden vooraf en 
aan beoogde doelen die, nog voordat er een uitgewerkt wetsvoorstel bij de Tweede Kamer is 
ingediend, het rekeningrijden tot een lastige opgave maken.  
   Een fundamenteel probleem is, dat het maatschappelijke draagvlak voor het ‘prijsbeleid’ 
ontbreekt. Acties van de belangenorganisaties BOVAG en RAI hebben bijgedragen aan een 
negatief imago van rekeningrijden. De berichtgeving in de media, aangewakkerd door de 
felheid van het politiek discours, heeft daar ook een rol in gespeeld. Maar wellicht de grootste 
oorzaak van het ontbreken van draagvlak is het chaotische beeld dat (vooral door het handelen 
van de minister) is ontstaan door de vele proefballonnen en gewijzigde plannen. De haast om 
met maatregelen te komen om de automobiliteit beheersbaar te krijgen heeft geleid tot het 
bedenken van steeds weer nieuwe varianten van maatregelen.  
   Het ‘resultaat’ van het discours in de periode van het kabinet-Lubbers 3 is, dat er in feite 
helemaal niets tot stand is gekomen op het gebied van prijsbeleid voor automobiliteit, met 
uitzondering van accijnsverhogingen. Deze zijn variabilisatie te noemen, want de kosten voor 
het gebruik van de auto nemen immers toe. Tot ‘echte’ variabilisatie, waarbij de vaste lasten 
voor een groot deel of geheel worden omgezet in variabele lasten, is het niet gekomen.  
   Belangrijke oorzaak daarvan is het feit, dat de afstemming van accijnzen in Europees 
verband is uitgebleven. Waarom de Kamer daar zo lang op is blijven hopen (evenals meerdere 
kabinetten sinds 1983, die jaarlijks de vinger aan de pols hielden) is niet duidelijk.   

                                                 
394 Die maatregelen zijn onderdeel van een ‘actieboek’ dat bedoeld was als onderdeel van het SVV-2, maar niet 
door de minister aan de Tweede Kamer ter besluitvorming is voorgelegd. Zie box 4.3i. 
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   Tot slot is een opvallend punt in deze kabinetsperiode, dat de verschillende adviesraden van 
de regering die adviseren over het beleid inzake mobiliteit van opvatting verschillen ten 
aanzien van de toepassing van het prijsmechanisme bij automobiliteit. Soms is er binnen een 
adviesraad sprake van een botsing van standpunten die openbaar wordt gemaakt. Zie het 
advies van de Raro over het SVV-2 (vergaderjaar 1989-1990). 
 
Box 3.7  De conclusie van minister Alders (VROM) 
Aan het eind van zijn ministerschap geeft minister Alders in een interview met Trouw scherp aan, 
waar de schoen wringt bij het van de grond krijgen van milieubeleid en beperking van het autogebruik 
in de jaren ’90. Lastendruk, financieringstekort en werkgelegenheid dicteren de politieke discussie is 
zijn ervaring. En Alders stelt vast dat het kabinet niet op steun van de Tweede Kamer hoeft te rekenen 
als het gaat om het terugdringen van de auto. “De Kamer schrikt dan terug voor de consequenties. Alle 
voorstellen die we hebben gedaan om tol in te voeren, hebben het niet gehaald. Het in rekening 
brengen van wat iets werkelijk kost, dat is heel moeizaam, ook internationaal”, is zijn conclusie.395 
 
Het parlementair discours in de periode van het kabinet-Lubbers 3 is hieronder samengevat. 
 
 

Samenvatting van de periode van het kabinet-Lubbers-3: 1989-1994 
Minister Maij-Weggen 

 
Discoursmoment Wat als probleem 

wordt genoemd 
Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

Verkiezingen 
1989 
  

CDA: 
� aantasting natuur en 
milieu 
� problemen met de 
verkeersafwikkeling 
 
PvdA: 
� het milieu verdraagt 
geen groei van het 
verkeersvolume; 
inkrimping lijkt 
onvermijdelijk 
 
D66: 
� aantasting milieu 
 
VVD: 
� gezondmaking van 
het milieu mag niet 
leiden tot het verlaten 
van het beleid tot 
lastenverlichting voor 
de werkende bevolking 
 
GroenLinks: 
� groot beslag van het 
autoverkeer op 
energie, grondstoffen 
en ruimte 
 

CDA: 
� rijksoverheid 
beïnvloedt de 
vervoerskeuze 
� via maatregelen 
woon-werkverkeer per 
auto beperken met 
sturende middelen 
zoals (o.a.) rekening-
rijden en de invoering 
van een vignetsysteem 
 
PvdA: 
� ingrijpen in groei 
van/ontmoedigen van 
autogebruik 
 
D66: 
� maatregelen 
invoeren die veel 
rijden meer belasten 
dan weinig rijden 
 
VVD: 
� niet afschaffen 
fiscale aftrekbaarheid 
kosten woon-
werkverkeer 
 
 

D66: 
� volstrekte vrijheid in 
het gebruik van de auto 
is niet meer te 
handhaven 
 
VVD: 
� via prijsmechanisme 
worden betere 
resultaten bereikt dan 
via dirigistische 
maatregelen 
 
RPF: 
� rekeningrijden heeft 
willekeurige werking 
tegenover veel 
weggebruikers 
 
SGP: 
� rekeningrijden mag 
niet ontaarden in 
verkapte tolheffing 

CDA: 
� omvorming van 
fiscale faciliteiten ter 
vermindering van 
autogebruik 
� heffingen op 
brandstof met gelijk-
tijdige verlaging mrb 
 
PvdA: 
� via prijsmechanisme  
minder autogebruik 
stimuleren 
� verhogen kosten 
autobrandstof, 
verlagen mrb 
 
D66: 
� verhoging accijns 
� staat positief 
tegenover elektro-
nische tolheffing 
� verder onderzoek 
naar rekeningrijden 
� zonodig autogebruik 
reguleren met 
spitsuurvignetten 
 
VVD: 
� verandering 

                                                 
395 Trouw, 12 maart 1994 
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Discoursmoment Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

GPV: 
� snelle groei 
mobiliteit 
 
RPF: 
� groei automobiliteit 
en fileproblematiek 
 
SGP: 
� situatie milieu 
zorgwekkend 

GroenLinks: 
� autoverkeer 
minimaliseren 
� terugdringen 
autobezit 
� vooruitlopend op 
algeheel verbod op 
autoreclame reclame 
aan strenge regels 
binden 
 
GPV: 
� nog verder beperken 
van groei autogebruik 
tot 2010 
 
RPF: 
� afschaffen fiscale 
aftrekbaarheid kosten 
woon-werkverkeer 
 
SGP: 
-terugdringen van de 
automobilist 
 
SP: 
� modern en uiterst 
goedkoop openbaar 
vervoer, zodat mensen 
hun auto laten staan 

autogebruik via 
financiële prikkels 
� de vervuiler betaalt 
via heffingen op 
brandstoffen 
(wel Europese 
harmonisatie) 
 
GroenLinks: 
� verhogen variabele 
autokosten (brandstof) 
 
GPV: 
� rekeningrijden 
invoeren 
 
RPF: 
� zo mogelijk 
variabilisatie van 
autokosten 
� wijst systeem van 
rekeningrijden af 
� onderzoek naar het 
spitsvignet 
 
SGP: 
� variabilisatie van 
autokosten door forse 
verhoging accijns en 
verlaging mrb 
-onderzoeken of 
rekeningrijden goed 
mogelijk is 
 
SP: 
� geen “automobilistje 
pesten” met oneerlijke 
heffingen 
 

Regeerakkoord/ 
regeringsver-
klaring 
 
 

� binnen één generatie 
zal de wijze van 
produceren en 
consumeren moeten 
voldoen aan de 
voorwaarden van een 
duurzame 
welvaartsontwikkeling 
� de trend in de groei 
van het autogebruik 
moet om 

� met voortvarendheid 
wordt nagegaan hoe 
een werkbaar systeem 
van rekeningrijden kan 
worden ontwikkeld 
 

� lage prijs werkt 
mobiliteit in de hand 

� verbetering van de 
prijsverhouding tussen 
openbaar vervoer en de 
auto in het voordeel 
van het openbaar 
vervoer 
� reductie van het 
autoverkeer via het 
prijsmechanisme 
� via rekeningrijden 
prijs van 
autokilometers 
variëren naar tijd en 
plaats 
� in Europa 
medestanders zoeken  
voor variabilisatie 
autokosten 
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Discoursmoment Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

Eerste beleids-
notitie minister 
Maij-Weggen  
(van februari 1990)  
en de begroting 
1990 
 
 
 
 

Kabinet: 396 
begroting: 
� de mobiliteit is met 
sprongen toegenomen 
� slechtere 
bereikbaarheid en 
aftakeling milieu 
dat is een bedreiging 
voor “Nederland 
distributieland” 
 
beleidsnotitie: 
� onverwacht snelle 
mobiliteitsontwikkelin
gen vergen 
maatregelen op korte 
termijn 
� groei mobiliteit staat 
haaks op duurzame 
samenleving 
 
 

Kabinet: 
begroting: 
� mobiliteit aan 
banden leggen door 
regulerende 
maatregelen 
� louter wegenaanleg 
is geen passend 
antwoord 
 
beleidsnotitie: 
� autorijden moet 
gereguleerd en duurder 
gemaakt worden 
 
tijdens het debat: 
� als het appel op de 
verantwoordelijkheid 
van burgers tekort-
schiet, zal zachte 
dwang nodig zijn, o.a. 
door inschakelen 
prijsmechanisme 

Kabinet: 
begroting: 
� geleiding van 
mobiliteit zonder 
pijnlijke maatregelen is 
een illusie 
� er is een breed 
draagvlak voor 
geleiding mobiliteit 
� er zijn wel kritische 
reacties op het 
rekeningrijden 
(inspraak SVV-2) 
 
tijdens het debat: 
� invoeren 
rekeningrijden vanaf 
1995 in Randstad nog 
steeds haalbaar 

Kabinet: 
begroting: 
� prijsmechanisme is 
het meest effectief 
� rekeningrijden lijkt 
geschikt instrument 
 
beleidsnotitie: 
� invoering rekening- 
rijden zal autorijden 
afhankelijk van tijd en 
plaats duurder maken 
� voor korte termijn 
wordt invoering 
spitsvignet onderzocht 
 
tijdens het debat: 
� in het systeem van 
rekeningrijden voor 
nieuwe tunnels zit een 
groter project, dat is de 
toepassing elders 
� variabilisatie bij 
voorkeur in Europees 
verband 
� rekeningrijden heeft 
de absolute voorkeur 
en is bedoeld voor 
mobiliteitsgeleiding 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D66: 
� in principe dient het 
Nederlandse wegennet 
niet te worden 
uitgebreid 
� er zullen methoden 
worden gevonden om 
de ongebreidelde groei 
van het autoverkeer af 
te remmen 
 
PvdA: 
� er moet een 
alternatief zijn voor de 
auto, als de overheid 
vraagt de auto te laten 
staan 
 
GroenLinks: 
� het roer moet echt 
om; alle instrumenten 
moeten uit de kast 
 
 

VVD: 
� de ‘veelrijder’ meer 
laten betalen dan de 
‘kleine rijder’ 
� de hoge accijns in 
Nederland betekent, 
dat er al veel 
gevariabiliseerd is 
� gelooft niet dat het 
prijsmechanisme de 
hoeksteen van beleid 
kan zijn; het leidt tot 
een ordinaire 
lastenverhoging 
� rekeningrijden was 
eerst bedoeld voor 
variabilisatie van 
kosten, nu is het een 
ordinaire kosten-
verhoging 
 
CDA: 
� neemt alle ideeën 
van Verkeer en 

VVD: 
� variabilisatie is 
alleen bespreekbaar als 
dat in Europees kader 
gebeurt 
� vóór variabilisatie 
omdat het eerlijker is 
om de variabele kosten 
hoger en de vaste 
kosten lager te maken, 
minder uit een 
overweging van 
sturing 
� rekeningrijden is 
eventueel alternatief 
voor variabilisatie en 
dan ter vervanging van 
(een deel van) de mrb, 
maar blijkt geen 
begaanbare weg; we 
moeten er niet mee 
doorgaan 
� het spitsvignet is 
geen reële optie 

                                                 
396 “Kabinet” staat in dit overzicht zowel voor standpunten van het kabinet als van de minister (die immers 
spreekt namens het kabinet). 
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SGP: 
� het SVV-2 biedt een 
onvoldoende basis 
voor een verantwoorde 
aanpak 
 
RPF: 
� autogebruik 
terugbrengen tot 
niveau van 1980, want 
de auto dient in veel 
gevallen alleen maar 
het gemak 

Waterstaat over 
rekeningrijden, 
spitsvignetten e.d. voor 
kennisgeving aan 
� de kosten voor 
rekeningrijden zijn nu 
al gigantisch 
 
D66: 
� rekeningrijden maakt 
een verkeerd 
onderscheid; niet 
tussen noodzakelijk en 
niet-noodzakelijk 
verkeer, maar tussen 
degenen die het wel en 
zij die het niet kunnen 
betalen 
 
PvdA: 
� wij weten geen van 
allen hoe het moet 
 
RPF: 
� hogere mrb voor de 
tweede auto in het 
huishouden 
� verbieden van 
autobezit voor 
jongeren tot 21 jaar 
 
 

� tolheffing bij aanleg 
van tunnels is 
onaanvaardbaar 
� de VVD is 
“überhaupt” tegen 
tolheffing 
 
CDA: 
� Kamer moet bepalen 
of we met de 
ontwikkeling van 
rekeningrijden wel 
door kunnen en 
moeten gaan; 
wil absoluut nog geen 
stap verder zetten dan 
studiefase 
� behoudt zich het 
recht voor t.z.t. ten 
principale te oordelen 
over rekeningrijden 
D66: 
� voor afremmen 
autogebruik is 
variabilisatie niet 
voldoende; autorijden 
moet duurder worden 
 
PvdA: 
� rekeningrijden is 
vooral om te reguleren 
en is een alternatief 
voor variablisatie via 
de brandstofkosten 
 
GroenLinks: 
� voorstander van het 
spitsvignet als beter 
alternatief voor 
rekeningrijden 
 
SGP: 
� rekeningrijden is 
technisch onzeker en 
onvoorspelbaar duur 
� is voor variabilisatie 
van autokosten 
 
GPV: 
� rekeningrijden voor 
betere prijsverhouding 
tussen auto en 
openbaar vervoer 
 
RPF: 
� accijnsverhoging 
verdient verre de 
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voorkeur; rekening-
rijden wordt niet per 
definitie afgewezen 
 

Notities van de 
minister in mei 
1990 

 � gezien de 
weerstanden tegen het 
rekeningrijden kiest 
het kabinet voor meer 
traditionele vormen 
van tolheffing in 
combinatie met 
benzineaccijns en 
spitstoeslag 

�  rekeningrijden kan 
niet op politieke 
meerderheid rekenen; 
daarom moeten 
alternatieven worden 
onderzocht 
-spitstoeslag en mrb 
zijn geen onderdeel 
van collectieve 
lastendruk, want 
vermijdbare uitgaven 
 

� prijsmaatregelen: 
a. eenmalige ver-
hoging benzineaccijns 
met 8 ct.; 
b. zo snel mogelijk 
invoering fysieke én 
elektronische tol in de 
Randstad 
c. eventueel 
gedifferentieerde mrb 
(spitstoeslag) 
d. verder onderzoek 
naar rekeningrijden 
 

 
 
 
 
 

CDA: 
� spreekt zich uit tegen 
de aankondiging van 
het kabinet,dat de 
uitbouw van weg-
infrastructuur moet 
worden beperkt 
vanwege investeringen 
in ov 
 
D66: 
� vindt nieuw beleid 
onmiskenbare 
verbetering vanwege 
investeringen in 
openbaar vervoer 

VVD: 
� financieringsinstru-
menten niet verwarren 
met sturings-
instrumenten 
 
CDA: 
� mobiliteit wordt door 
groei schaars goed 
 
SGP: 
� het beleid loopt 
achter de feiten aan 

VVD: 
� tevreden over keuze 
kabinet voor 
traditionele tolheffing 
i.p.v. rekeningrijden 
 
CDA: 
� prijsverhoging 
mobiliteit verdedigbaar 
� spitsheffing en 
elektronische tol zijn 
aanvaardbaar 
� verstandig dat 
kabinet afziet van 
rekeningrijden 
 
D66: 
� regering ziet te snel 
af van rekeningrijden 
� bepleit voorzetting 
Europees overleg over 
variabilisatie 
 
PvdA: 
� variabilisatie is 
uitgangspunt voor 
beperking autoverkeer 
� geen voorstander 
spitstoeslag 
� rekeningrijden is niet 
de hoeksteen in het 
beleid; tolheffing 
wordt niet afgewezen 
 

De regerings-
beslissing over het 
SVV-2 
 
 

Kabinet: 
� de transport- en 
distributiefunctie van 
Nederland wordt 
bedreigd; die situatie is 

Kabinet: 
� beleid is gericht op 
ontmoedigen 
autogebruik, met name 
in stedelijke gebieden 

Kabinet: 
� met rekeningrijden 
kunnen de doelen van 
het SVV wat betreft 
regulering en 

Kabinet: 
� streven is in 
Europees verband 
variabele autokosten te 
verhogen 
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te vergelijken met een 
hartinfarct 
� Europese 
transportpolitiek is 
lange tijd gestagneerd 
door onwil van enkele 
landen 
 
 

� Nederland zal zelf  
– of in Benelux-
verband – maatregelen 
moeten nemen 
 

financiering gehaald 
worden 
� gezien weerstanden 
tegen rekeningrijden 
kiest het kabinet 
voorshands voor 
fysieke tol, 
gecombineerd met 
elektronische tol 
voorafgegaan door een 
tijdelijke spitstoeslag 
op de mrb 
� invoeren van tol 
vindt plaats in 1995 
� de auto heeft een 
sociaal-psychologische 
functie 
 

� invoeren van 
heffingen op het 
wegennet op bepaalde 
plaatsen en tijden 
� prijsverhouding 
openbaar vervoer en 
auto verbeteren  
 
NB. Vóór het debat in 
de Tweede Kamer 
wordt het spitsvignet 
door het kabinet 
afgevoerd. 

RPF: 
� de kern van het 
verkeers- en 
vervoersprobleem is in 
de kern een probleem 
van schaarste 
 
D66: 
� terwijl duurzame 
samenleving 
vermindering van 
autogebruik vereist, 
willen we met het oog 
op economische 
ontwikkeling bepaalde 
automobiliteit juist 
vergemakkelijken 

CDA: 
� kiest voor selectieve 
mobiliteit 
-onderscheid maken 
tussen productieve en 
consumptieve 
mobiliteit 
 
GroenLinks: 
� is voor werkelijke 
reductie van 
automobiliteit 
 
RPF: 
� mobiliteit moet met 
15%  krimpen t.o.v. 
niveau 1986 
 
SGP: 
� groei automobiliteit 
moet drastisch worden 
teruggebracht 
 
VVD: 
� beleid dient gericht 
te zijn op evenwichtige 
benadering van 
bereikbaarheid en 
leefbaarheid, met 
‘Nederland 
distributieland’ als 
motto 
� inhoud SVV-2 
onvoldoende om 
problemen aan te 
kunnen 
 
PvdA: 
� verhogen van de 

CDA: 
� prijsbeleid kan 
onrechtvaardig zijn 
i.v.m. gevoerd 
verstedelijkingsbeleid 
� laagste inkomens 
mogen niet worden 
uitgesloten van 
autogebruik 
 
SGP: 
� er is tijd verdaan met 
vrijblijvende discussies 
die tot niets hebben 
geleid 
 
D66: 
� de doelen van het 
SVV-2 worden niet 
gehaald omdat 
iedereen zijn best lijkt 
te doen om essentiële 
elementen om zeep te 
helpen 
 
VVD: 
� veel van de 
verkeersproblemen 
zijn veroorzaakt door 
het RO-beleid in de 
jaren zestig en 
zeventig 
� het vorige kabinet 
heeft het 
rekeningrijden 
uitgevonden; de VVD 
was er vanaf het begin 
niet voor 

CDA: 
� prijsbeleid heeft 
ondersteunende functie 
voor bevorderen 
gedragsverandering 
 
GroenLinks: 
� voor stelselmatige 
verhoging accijnzen 
� voor variabilisatie, 
niet in de zin van 
verlagen belastingen 
 
RPF: 
� accijnsverhoging is 
dringend geboden 
 
D66: 
� het uiterste doen om  
prijsmechanisme als 
reguleringsinstrument 
een rol te laten spelen 
� autogebruik zal ook 
duurder worden 
� tolheffing zo 
inrichten dat het 
maximaal effect heeft 
op terugdringen 
automobiliteit 
 
GPV: 
� prijs mobiliteit moet 
omhoog, met name van 
automobiliteit door 
verhoging van 
accijnzen 
 
VVD: 
� zal elk 
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autokosten is een 
middel om het hogere 
doel van duurzame 
ontwikkeling te 
bereiken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prijsinstrument 
beoordelen op 
doelmatigheid, 
effectiviteit en 
rechtvaardigheid 
� er is nog geen 
prijsinstrument aan de 
orde geweest dat 
rechtvaardig is 
� rekeningrijden is 
voor de VVD 
afgesloten 
� er is op de korte 
termijn geen 
aanvaardbaar 
prijsinstrument 
� is principieel niet 
tegen tolheffing (maar 
dan niet  via een 
systeem van 
rekeningrijden waarbij 
mensen geen 
alternatief hebben); 
� is voor tolheffing , 
als rechtstreeks 
financierings-
instrument 
� steunt variabilisatie 
i.c. accijnsverhoging 
met gelijktijdige 
verlaging mrb 
 
PvdA: 
� voorkeur voor 
maatregelen die 
autogebruik duurder 
maken i.p.v. bezit van 
de auto 
� voorkeur voor 
accijnsverhoging, snel 
gevolgd door 
tolheffing 
� prijsbeleid heeft drie 
doelen: 
a. algemeen 
reducerende werking 
b. gericht reducerende 
werking naar tijd en 
plaats 
c. financieringsfunctie 
 

De begroting 1991 
 
 

 
 
 

Kabinet: 
� prijsmaatregelen zijn 
essentieel om de groei 
van het autoverkeer af 
te remmen 
� de regering heeft 

Kabinet: 
� de trendwijzigingen 
in het SVV-2 vragen 
een mentaliteits- en 
cultuurverandering 
� het ministerie van 

Kabinet: 
� heeft het voornemen 
de benzineaccijns in de 
zomer van 1991 te 
verhogen met een 
kwartje (het kwartje 
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aangedrongen op 
fiscale harmonisatie 
inzake brandstoffen in 
Europa 
 

Verkeer en Waterstaat 
is niet te beroerd 
geweest om steeds 
opnieuw alternatieve 
oplossingen te 
bedenken 
 

van Kok) 
� de belangrijkste 
exponent van het 
terugdringen van 
mobiliteit is prijsbeleid 

 D66: 
� beleid SVV-2 heeft 
alleen kans van slagen 
als wij de Nederlandse 
bevolking daarvan 
overtuigen 
 
PvdA: 
� heeft twijfels over de 
doelstellingen van het 
SVV-2 
 

D66: 
� het instrument van 
tolheffing komt te laat 
en past niet op de 
Nederlandse wegen 
 
GroenLinks: 
� tolpleinen zijn een 
postmodern product 

VVD: 
� het prijsbeleid is nog 
steeds niet zodanig dat 
het goedkeuring krijgt 
-betreurt het 
vermengen van 
prijsbeleid met 
financiering 
CDA: 
� als tarieven ov 
stijgen, moeten auto-
kosten ook omhoog 
� een mix van 
verhoging van 
accijnzen en van mrb 
is denkbaar 
 

Gevolgen van 
financiële 
maatregelen van 
het Rijk voor 
verkeer en 
vervoer  
(de brief over de 
‘tussenbalans’) 
 
 
 

Kabinet: 
� het 
financieringstekort 
moet worden opgelost 

Kabinet: 
� forse stijging van 
fiscale lasten voor de 
automobilist 
� het streven blijft 
voor 1993 en 1994 het 
autolastenpakket 
zoveel mogelijk 
variabel in te vullen 

Kabinet: 
� de in het SVV 
opgenomen 
beleidsdoelstellingen 
kunnen worden 
verwezenlijkt 
� een grote afname 
van automobiliteit zal 
de problemen van 
Verkeer en Waterstaat 
verminderen en die 
van Financiën 
vergroten 
 

Kabinet: 
� verhoging van de 
accijnzen; verhoging 
mrb wordt achterwege 
gelaten (kleine rijder 
wordt ontzien) 
� variabilisatie is: 
een verschuiving in de 
verhouding tussen 
vaste en variabele 
kosten in de richting 
van de variabele 
kosten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CDA: 
� eventuele stijging 
van de collectieve 
lastendruk moet 
worden 
gecompenseerd 

CDA: 
� variabilisatie is: een 
overheveling van vaste 
kosten naar variabele 
kosten én een 
verhoging van de 
variabele heffingen 
 
VVD: 
� variabilisatie is: het 
vervangen van vaste 
kosten door variabele 
kosten 
 
SGP: 
� echte variabilisatie is 
als de mrb wordt 
verlaagd 
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D66: 
� steunt een maximaal 
mogelijke verhoging 
variabele autokosten 
 

Brieven van de 
minister: de 
aangepaste 
regerings-
beslissing SVV-2 
 

Kabinet: 
� keuze voor de 
duurzame samenleving 
als maatstaf voor het 
beleid 
 

Kabinet: 
� de uitwerking van 
tolheffing vindt weinig 
weerklank in de 
samenleving 
(sluipverkeer, 
stigmatiserende 
werking voor 
bedrijven) 
� van diverse zijden is 
er een voorkeur voor 
algemene maatregelen 
bv. accijnsverhoging 
� louter en alleen voor 
de bereikbaarheid is er 
de noodzaak de groei 
van het autoverkeer af 
te remmen 
 

Kabinet: 
� de huidige lage prijs 
van mobiliteit staat 
niet in verhouding tot 
de werkelijke kosten 

Kabinet: 
� meer algemene 
prijsmaatregelen 
lossen de problematiek 
in de Randstad niet op; 
daarom gaat kabinet 
verder met tolsysteem 
� het begrip ‘variabele 
kosten’ is verbreed tot 
‘gebruikskosten’ 
� de prijs van 
mobiliteit zal moeten 
worden verhoogd 
 

   VVD: 
� kan zich vinden in 
een aantal 
mobiliteitsbeperkende 
maatregelen, maar niet 
in betutteling en 
dogmatische 
bemoeizucht 
 

PvdA: 
� kan nog geen groen 
licht geven voor 
systeem van tolheffing 
(onvoldoende 
informatie over aantal 
zaken) 
 
SGP: 
� voelt niets voor 
fysieke tol 
 

De begroting 1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kabinet: 
� de automobiliteit 
groeit minder hard dan 
in voorgaande jaren 
 
 
 
 
 

Kabinet: 
� om doelstellingen  
SVV-2 te bereiken 
moet groei autoverkeer 
op korte termijn 
worden afgeremd 
� terugdringen van 
congestie om ruimte te 
geven aan economisch 
noodzakelijk verkeer 

 Kabinet: 
� de stijging van de 
accijnzen met resp. 8, 
22 en 31 cent is het 
eerste teken van 
prijsbeleid 
� ook is de mrb voor 
diesel en LPG 
verhoogd 
� totstandkoming van 
tol blijft belangrijk 
 
 

 RPF: 
� er is voldoende 
draagvlak om het 
autogebruik verder in 
te dammen 

PvdA: 
� stelt het doorprikken 
van ballonnen door de 
VVD en het CDA aan 
de orde 
 

VVD: 
� geld voor onderzoek 
naar systemen voor tol/ 
rekeningrijden zal 
weggegooid geld 
blijken 
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PvdA: 
� heeft nog steeds een 
voorkeur voor 
accijnsverhoging 
 

Brief van de 
minister over 
prijsbeleid  

Kabinet: 
� zonder integrale 
utvoering SVV-2 zal 
autogebruik sterk 
toenemen (met 70% tot 
2010) 
� gevaar van 
verkeersinfarct 

  Kabinet: 
� voert overleg over 
invoering 
elektronische tol 
� eerst wordt een 
spitsbijdrage in de 
Randstad ingevoerd 
(medio 1996) 
 

  CDA: 
� het is niet strikt 
noodzakelijk in deze 
kabinetsperiode een 
besluit te nemen over 
invoering spitsrijden 
 
D66: 
� doelstellingen SVV-
2 zijn achterhaald door 
financiële nood van de 
overheid 
 
 

PvdA: 
� is akkoord met 
spitsbijdrage 
 
CDA: 
� het is winst dat 
rekeningrijden en  
tolpleinen van de baan 
zijn 
� prijsbeleid is vooral 
voor financieren en 
reguleren i.p.v. voor 
terugdringen van 
automobiliteit 
� stemt in met 
bestudering van 
spitsrijden, waarbij de 
opbrengst benut wordt 
om mrb te verlagen 
 
GroenLinks: 
� akkoord met 
spitsheffing 
 
SGP: 
� spitsheffing moet 
worden ingezet voor 
regulering, niet voor 
financiering 
 

De begroting 1993 
 
 
 
 
 
 
 

Kabinet: 
� de economische 
schade van files in 
1991 bedraagt 1 mld. 
� creëren van 
draagvlak voor beleid 
is tijdrovend 
 

Kabinet: 
� vertraging in de 
uitvoering van de 
SVV-2 maatregelen 
heeft te maken met de 
grote cultuuromslag 
van “vraagvolgend” 
naar “mobiliteits-
geleidend” beleid 
 

Kabinet: 
� de campagnes die 
Nederlanders de 
noodzaak van 
verstandiger 
autogebruik bij willen 
brengen zijn succesvol 
� in Brussel is nog 
geen besluit genomen 
over mrb, tollen en 
eventuele vignetten 
 

Kabinet: 
� variabele kosten zijn: 
de kosten die 
afhankelijk zijn van de 
gebruiksintensiteit van 
de auto 
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SGP: 
� mobiliteitsbeleid 
komt niet goed van de 
grond 
 

 GroenLinks: 
� hoeveel auto’s kan 
men accepteren in een 
dichtbevolkt land? 

PvdA: 
� kosten openbaar 
vervoer stijgen sneller 
dan kosten benzineauto 

De begroting 1994 Kabinet: 
� het SVV-2 begint 
zijn eerste vruchten af 
te werpen; de groei van 
het aantal auto-
kilometers spoort met 
de voorziene groei 
� de fileproblematiek 
zal onvoldoende 
afnemen om de doelen 
van het SVV-2 te halen 

 Kabinet: 
� het Nederlandse 
verkeers- en vervoers-
beleid heeft grote kans 
van slagen om 
weerklank te vinden in 
Europa 
� het SVV-2 is een 
proces van 20 jaar  
� Nederland zit met 
het mobiliteitsbeleid 
klem 
� het project 
roadpricing heeft geen 
genade gevonden bij 
het parlement en wordt 
op Europees niveau 
uitgewerkt 
� mobiliteit is in zijn 
algemeenheid te 
goedkoop; in dat kader 
past lastenverzwaring 
via variabilisatie 
 

Kabinet: 
� de realiseerbaarheid 
van het voorgenomen 
prijsbeleid is sterk 
afhankelijk van de 
buurlanden en van het 
politieke en 
maatschappelijke 
draagvlak 
� brandstofaccijns is 
eerste pijler 
prijsbeleid; 
parkeertarieven zijn de 
tweede pijler 
� invoering 
spitsbijdrage is 
gepland voor 1996 

 VVD: 
� draagvlak voor 
beleid onder de 
bevolking kalft af 
 
CDA: 
� hoofddoel van  het 
terugdringen 
automobiliteit is 
bestrijding congestie 
 
D66: 
� een krachtige nieuwe 
impuls is nodig om de 
doelstellingen van het 
SVV-2 te halen 
 
PvdA: 
� het draagvlak voor 
de belangrijke trend-
breuk in mobiliteit is 
weggeëbd; veel 
mensen begrijpen het 
niet meer; het beleid 
functioneert niet meer 
 
GroenLinks: 
� de minister is er niet 

 VVD: 
� de minister 
introduceert elke keer 
instrumenten waaraan 
niet alleen de VVD 
maar de meerderheid 
van de Kamer geen 
behoefte heeft 
 
GroenLinks: 
� de VVD heeft ervoor 
gezorgd dat niets is 
gedaan met het 
draagvlak voor 
beperking 
automobiliteit 

D66: 
� aanvullend systeem 
van variabilisatie door 
spitsvignet of andere 
vormen onontkoom-
baar 
 
VVD: 
� als de minister nu 
eens aandacht besteedt 
aan variabilisatie in 
Europees verband 
� is voorstander van 
variabilisatie onder 
bepaalde voorwaarden 
(waaronder  Europese 
afspraken en geen 
macro lasten-
verzwaring) 
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Discoursmoment Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

in geslaagd de 
mobiliteitskeuze te 
beïnvloeden 
 

Het tweede 
Nationaal Milieu-
beleidsplan 

Kabinet: 
� draagvlak voor het  
rekeningrijden is 
onvoldoende, o.m. 
doordat autogebruikers 
moeilijk direct 
bereikbaar zijn door de 
overheid 

 Kabinet: 
� prijsmaatregelen 
hebben niet als doel tot 
lastenverzwaring te 
komen 

Kabinet: 
� prijsbeleid is ook 
voor het 
milieubeleidsplan een 
belangrijke pijler             
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1 
 
 
De nationale plaag van het ‘fileleed’ en de Wet op het 
rekeningrijden: 1994-1998 1 
 
 
1.1  De verkiezingen van 1994: een coalitie die kiest voor variabilisatie 
 
De verkiezingsprogramma’s van 1994 worden geschreven als de uitvoering van het Tweede 
Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-2) in volle gang is. Dat gegeven kleurt de teksten 
in 1994.2 
   Het CDA heeft in haar programma (“Wat echt telt”) aandacht voor de ontstane knelpunten 
in het wegennet:  
 

“De grootste knelpunten in de infrastructuur doen zich voor in de Randstad. Deze knelpunten 
moeten worden opgeheven. Vanuit het beginsel dat de gebruiker betaalt, wordt gezocht naar 
manieren om de financiering ook daar te leggen, bijvoorbeeld door een systeem van 
(spits)vignetten of een elektronische spitsbijdrage voor weggedeelten.” 3  

 
Naast deze knelpuntenaanpak houdt het CDA vast aan het terugdringen van de groei van de 
automobiliteit van 70% naar 35% in 2010,  overeenkomstig het SVV-2: “Daarvoor wordt een 
samenhangend beleid gevoerd dat is gericht op (...) ontmoediging van het autogebruik. Dit 
betekent (...) een effectief prijsbeleid ten aanzien van de auto.” Het CDA noemt de volgende 
te nemen maatregelen: “Naast afspraken met betrekking tot de motorrijtuigenbelasting en de 
accijnzen op motorbrandstoffen wordt de groei van de mobiliteit beperkt via (spits)vignetten 
en later in Europees verband via rekeningrijden.”4 
   De PvdA spreekt in haar verkiezingsprogramma (“Wat mensen bindt”) over “het verstopte 
autoverkeer” als voorbeeld van een “onhoudbare toestand” in de samenleving. Daarna volgt 
een geheel nieuwe kijk op het vraagstuk van de auto. De partij geeft aan dat “elke burger 
zelfstandig en materieel zo vrij mogelijk is om eigen keuzen te maken in de sfeer van arbeid, 
vrije tijd, besparing, investering, verzekering en consumptie”. De PvdA kiest voor een 
“bronnenbeleid”. Het accent ligt op “de elementaire hulpbronnen die nodig zijn om op eigen 
kracht waardevol te kunnen functioneren in de markteconomie”. Een voorbeeld daarvan is: 
 

“de toerekening van de sociale kosten van een economische vrijheid aan de betrokkene (zoals 
de automobilist)”; “De zelfstandige burger moet en wil zelf uitmaken – door eigen 
inspanningen, overeenkomsten, transacties en lidmaatschappen – wat zij of hij met de 
hulpbronnen doet.” 5 

                                                 
1 Zie voor een toelichting op het ‘format’ van de geschiedschrijving Deel II, hoofdstuk 1. 
2 Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van de publicatie “Verkiezingsprogramma’s  1994. Verkiezingen van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 3 mei 1994”, samengesteld door het Documentatiecentrum Nederlandse 
Politieke Partijen i.s.m. Prof.Dr. I. Lipschits, uitgegeven door Sdu Uitgeverij, 1994. In de voetnoten wordt 
verwezen naar de betreffende pagina’s  uit deze publicatie. 
3 Ibid.: 359. 
4 Ibid.: 359, 360. 
5 Ibid.: 11. 
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De partij stelt zich in het programma de volgende vraag: “Heeft het daarnaast nog zin dat de 
PvdA met het oog op het milieu een soberder leven in brede zin bepleit?” Het antwoord 
daarop luidt bevestigend, “want de partij is een van de cultuurdragers en heeft hier een 
traditie hoog te houden. Zij weet uit eigen ervaring – de oliecrisis van 1973 met de autoloze 
zondagen – dat een milieubeleid pas effectief is als het ook appelleert aan gezamenlijke 
identiteit en gemeenschapszin.”6 Deze stellingname van de PvdA mondt uit in een nieuwe 
positiebepaling ten aanzien van de auto:  
 

“Een modern stelsel van personenverkeer moet voldoen aan de eisen van beweeglijkheid, 
bereikbaarheid, veiligheid en minimaal ruimtebeslag. De PvdA kiest daarom niet voor het 
uitbannen van de auto maar voor het terugdringen van de overlast, het bieden van 
alternatieven, maar ook voor het beroep op mensen om waar mogelijk de auto te laten staan 
(de helft van de ritjes zijn minder dan 5 km).” 7  

 
Vervolgens zet de PvdA in op de kosten van de auto: “De automobilist draagt lang niet alle 
kosten zelf, maar laat ze door anderen voldoen (...). Autorijden wordt in feite dus 
gesubsidieerd.” De PvdA wil de concurrentiepositie van het openbaar vervoer ten opzichte 
van de auto verbeteren en stelt, dat een duurzaam verkeersstelsel een stelsel is waarin de auto 
zijn plaats heeft maar niet overheerst. Onder meer door een geleidelijke verhoging van vooral 
de variabele autokosten wil de partij de gewenste situatie tot stand brengen.8  
   Ook D66 besteedt in haar programma (“Ruimte voor de toekomst”) veel aandacht aan de 
auto. Het voornaamste doel van het mobiliteitsbeleid is voor D66 een verschuiving in de 
vervoerwijze. De partij streeft naar vermindering van milieuonvriendelijk autogebruik ten 
gunste van het openbaar vervoer en de fiets. D66 is van mening dat overheidsmaatregelen om 
de groei van het autoverkeer af te remmen onvermijdelijk zijn, want: “Anders ontstaat een 
onaanvaardbare aanslag op onze leefomgeving en raken economische centra onbereikbaar.” 
D66 neemt de doelstelling over de reductie van de groei van het autoverkeer van het SVV-2 
als uitgangspunt. De partij stelt dat een aanzienlijke vergroting van de inspanning nodig is: 
 

“Belangrijk aangrijpingspunt blijven de kosten van het autogebruik. Die zullen zoveel 
mogelijk variabel moeten worden gemaakt, zodat betaald wordt voor het gebruik van de auto 
en niet voor het bezit ervan. Een instrument daarvoor is de brandstofaccijns, die echter 
gebonden is aan Europese marges. Daarom zal moeten worden gezocht naar nieuwe 
instrumenten voor variabilisering van de autokosten, zoals elektronische tolheffing of 
spitsvignetten. Op den duur zullen de kosten van autogebruik stijgen, omdat de 
maatschappelijke kosten van milieu-aantasting en ruimtebeslag in de prijs moeten worden 
verdisconteerd.” 9  

 
De VVD zet in 1994 de lijn van 1989 voort. In haar verkiezingsprogramma (“Nederland moet 
weer aan de slag”) stelt de partij:  
 

“Door een beter openbaar vervoer moet aan de automobilist een serieus alternatief worden 
geboden. Voorts is het van belang de kosten van autogebruik zoveel mogelijk variabel, dus 
evenredig aan het weggebruik te maken.”  

 
Deze uitspraken worden gekoppeld aan een randvoorwaarde: “De auto pas extra belasten 
voor het gebruik van de weg in de regio als het openbaar vervoer een goed alternatief is.”  

                                                 
6 Ibid.: 12, 13. 
7 Ibid.: 31. 
8 Ibid.: 31, 32. 
9 Ibid.: 280. 
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Voor de VVD ligt er een voorwaarde bij de ‘buren', als de partij stelt: “Hierbij mag echter 
geen groot verschil ontstaan met de variabele autokosten in de buurlanden.”10  
   GroenLinks handhaaft ook – in zijn tweede verkiezingsprogramma (“GroenLinks of laten 
we het zo?”) – de lijn van 1989: “De mobiliteitscultuur moet worden omgebogen”; “Mensen 
gaan wonen waar ze werken of gaan werken waar ze wonen”, vindt  GroenLinks. Zowel 
autogebruik als autobezit zijn onderwerp van beleid voor deze partij, die zich ten doel stelt de 
automobiliteit “drastisch” terug te dringen door het treffen van de volgende maatregelen: de 
maatschappelijke kosten van autogebruik (onder andere onveiligheid, ruimtebeslag en 
luchtverontreiniging) worden doorberekend in de kosten van mobiliteit ( bijvoorbeeld in de 
benzineprijs); de motorrijtuigenbelasting wordt verhoogd; eens per maand komt er een 
autoloze zondag; en tot slot het invoeren van nader te bepalen vormen van “prijsrijden”. Ook 
voor GroenLinks moet het reiskostenforfait voor woon-werkverkeer per auto worden 
afgeschaft én de partij wil een verbod op nieuwe auto’s met een brandstofverbruik dat meer is 
dan 1:10.11  
   De GPV evalueert haar doelstelling over de beperking van de groei van het autogebruik uit 
1989 en constateert, dat de groei nog veel te hoog is. In haar verkiezingsprogramma van 1994 
(“Om een geloofwaardige overheid”) bepleit de GPV een beleid dat is gericht op beperking 
van het gebruik van de auto. Dat kan onder meer worden bereikt door “een aanzienlijke 
verhoging van de variabele autokosten”. De partij zet in op een forse toename van het aandeel 
openbaar vervoer en niet-gemotoriseerd verkeer in onze mobiliteit. Daarom zal verhoging van 
de tarieven van het openbaar vervoer moeten achterblijven bij de ontwikkeling van de 
variabele autokosten.12  
   Ook de RPF kiest in haar programma (“Verantwoord kiezen, rechtvaardig delen”) voor 
terugdringing van de automobiliteit, met name van het particuliere autogebruik. “Er zal voor 
een werkelijk verantwoord verkeers- en vervoersbeleid een en ander moeten veranderen in 
het menselijk handelen, in het persoonlijk keuzegedrag”, aldus de RPF. De partij is van 
mening dat tweede en derde auto’s in één huishouden zwaar moeten worden belast.13  
   De SGP bepleit de afremming van automobiliteit in haar programma (“Vast en zeker”): “In 
Europees verband dient gestreefd te worden naar een verhoging van de brandstofaccijns. Dit 
kan door een verlaging van de motorrijtuigenbelasting onder gelijktijdige variabilisatie van 
de autokosten.” De SGP noemt ook rekeningrijden, maar zegt daarbij: “De invoering van een 
technisch haalbaar systeem van rekening-rijden is slechts dan wenselijk, indien is aangetoond 
dat dit een wezenlijke bijdrage levert aan de afremming van het autogebruik. Zo’n systeem 
dient fraudebestendig te zijn.”14  
   De SP handhaaft in 1994 haar prioriteit voor het openbaar vervoer.  “Om het autoverkeer te 
beperken moet het openbaar vervoer extra gesubsidieerd worden”, stelt de partij. Daarbij 
kiest de SP voor variabilisatie van autokosten: “Indien er een fijnmazig, komfortabel en snel 
openbaar vervoernet is gerealiseerd, kan de motorrijtuigenbelasting worden afgeschaft. De 
inkomsten die daardoor worden gederfd, kunnen worden gecompenseerd  door verhoging van 
de brandstofkosten.”15  
 
De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op 3 mei 1994. Daarbij krijgt een tweetal 

                                                 
10 Ibid.: 398, 407. 
11 Ibid.: 156, 157, 174. 
12 Ibid.: 119, 120. 
13 Ibid.: 239. 
14 Ibid.: 79. 
15 Voor de SP is het originele verkiezingsprogramma van deze partij geraadpleegd, om dat het niet is opgenomen 
in de eerder genoemde publicatie: 8. 
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nieuwe partijen zetels in de Tweede Kamer.16 De verkiezingen zijn desastreus voor het CDA, 
de partij verliest 20 zetels. Ook de PvdA verliest fors (� 11 zetels). Grote winnaars zijn de 
VVD (+ 11 zetels)  en D66 (+ 12 zetels). De uitslag is als volgt: 
 
PvdA 37  RPF 3 
CDA 34  CD 3 
VVD 31  SGP 2 
D66 24  GPV 2 
AOV   6  SP 2 
GroenLinks   5  PU 55+ 1 
 
Op 22 augustus 1994 treedt het eerste paarse kabinet aan, het kabinet-Kok 1. In deze 
combinatie van de PvdA, de VVD en D66 is voormalig VVD-fractiewoordvoerder voor 
verkeer en vervoer, mw. A.Jorritsma-Lebbink, de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat.  
   Deze nieuwe coalitie biedt nieuws voor de automobilist. In het regeerakkoord wordt 
gesproken over ruimte voor specifieke lastenverlichtingen:  
 

“De accijnzen op benzine en diesel zullen in de komende periode reëel constant worden 
gehouden. De in het NMP-2 voorziene reële verhogingen van deze brandstofaccijnzen zullen 
worden doorgevoerd indien de ontwikkelingen in de buurlanden daartoe ruimte bieden. De 
hieraan verbonden opbrengsten zullen bij voorrang worden aangewend voor verlaging van de 
motorrijtuigenbelasting.” 17  

 
Zo zet het nieuwe kabinet een ontwikkeling naar variabilisatie in. Aan verkeer en vervoer is in 
het regeerakkoord geen aparte paragraaf gewijd.18 (Het regeerakkoord bevat dan ook geen 
tekst over rekeningrijden).  
   In de regeringsverklaring van 31 augustus 1994 spreekt minister-president Kok over 
mobiliteit: “Beheersing van de mobiliteit is een wezenlijk aspect van het milieubeleid. Aan het 
beleid om het openbaar vervoer kwalitatief te verbeteren, wordt vastgehouden.” De transport- 
en distributie-infrastructuur krijgen in de regeringsverklaring bijzondere aandacht, maar het 
autoverkeer komt ook hierin niet aan de orde.19 
 
 
1.2  Drie filebrieven: het vergaderjaar 1994-1995 
 
Box 1.2a  De prijs van mobiliteit  
In 1993 en 1994 verricht het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO) onderzoek naar 
de overheidsinkomsten en -uitgaven die verbonden zijn met verkeer en vervoer. De uitkomsten over 
1993 worden vergeleken met die uit 1990.20 Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het leidt tot interessante uitkomsten.  
   In 1993 zijn de overheidsuitgaven voor verkeer en vervoer ten opzichte van 1990 met meer dan twee 
miljard gulden afgenomen. Er is in 1993  f.1 mld. minder uitgegeven aan weginfrastructuur terwijl de 

                                                 
16 Dat zijn de AOV en de PU 55+ . Van deze politieke ‘eendagsvliegen’ is het programma niet opgenomen in het 
overzicht. 
17 TK vergaderjaar 1993-1994, 23715, nr.11: 20. 
18 Alleen infrastructuur wordt opgevoerd (als onderdeel van het hoofdstuk “Moderne economie, duurzame 
ecologie”). Het tekstblokje over infrastructuur opent met: “Een moderne, duurzame economie is ondenkbaar 
zonder een goede infrastructuur”. Maar het autoverkeer komt hier niet aan de orde. 
19 TK  vergaderjaar 1993-1994, 86e verg., 31 augustus 1994: 86-5813. 
20 IOO, “De prijs van mobiliteit in 1993”, Onderzoeksreeks nr. 75. 
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belastinginkomsten f. 5 mld. hoger waren. De personenauto levert anno 1993 de schatkist geld op: de 
overheidsuitgaven voor de personenauto bedragen in dat jaar f. 6 mld., de inkomsten f. 14, 5 mld.21 
   Dit onderzoek wordt jaren later gebruikt door de secretaris van de stichting BOVAG-RAI Mobiliteit, 
E.H. Glasius, om de vice-voorzitter van de programmacommissie van het CDA (Van Geel) aan te 
vallen op zijn stelling dat de automobilist nog steeds niet alle kosten vergoedt die hij maakt.22 
“Persoonlijk ben ik het eens met degenen die vinden dat zowel alle ecologische als alle 
maatschappelijke kosten die automobilisten veroorzaken, bij hen in rekening moeten worden gebracht, 
hoe moeilijk het ook zal zijn die kosten precies in beeld te brengen”, zegt Van Geel.23  
    
Het bovenstaande is een voorbeeld van de discussie ‘zonder’ einde over de kosten (uitgaven) en baten 
(inkomsten) bij automobiliteit. De definitie van de begrippen bepaalt de uitkomst. Het is wel een 
vaststaand gegeven, dat de toename van het aantal auto’s en de verhoging van de brandstofaccijns in 
de jaren ’90 zal leiden tot steeds meer opbrengst voor de schatkist. Dat wordt breed uitgemeten in 
bijvoorbeeld De Telegraaf, die in de editie van 29 juli 1995 citeert uit de RAI-publicatie Auto in cijfers 
1995: “Als rekening wordt gehouden met externe kosten van het autoverkeer dan verdient de 
Nederlandse samenleving zo’n 2 miljard gulden per jaar aan de auto, aldus de RAI, die vaststelt dat de 
belastingdruk in Nederland tot de hoogste in Europa behoort. 
   De substantiële toename van inkomsten uit automobiliteit gekoppeld aan de introductie van de 
‘schonere’ auto’s (met name door de katalysator) markeert een geleidelijke verandering in de ‘positie’ 
van de auto in de samenleving. De pleitbezorgers voor de auto krijgen sterke argumenten in handen 
om de kritiek op de auto te pareren.  
 
Box 1.2b  De vrachtwagen die kantelt: rekeningrijden moet weer op de agenda 
“In oktober 1994 kantelt een vrachtwagen bij Delft, met als gevolg dat de ochtendspits als vanzelf 
overloopt in de avondspits. Voor Rinnooy Kan (voorzitter van het VNO) is dit aanleiding een lobby te 
beginnen om rekeningrijden weer op de politieke agenda te krijgen. De lobby slaagt: de politiek dient 
een breed gedragen motie in om rekeningrijden zo spoedig mogelijk te gaan invoeren, dat wil zeggen 
voor de eeuwwisseling. Dat is niet haalbaar volgens de minister, maar zij gaat er wel mee aan de 
slag.”24 
 
�  De eerste ‘filebrief’ van de minister 
Kort voor de behandeling van de begroting 1995, op 28 oktober 1994, stuurt minister 
Jorritsma-Lebbink een brief aan de Tweede Kamer over de “mobiliteitsaanpak” die door het 
kabinet is toegezegd.25 De titel van de brief luidt Fileproblematiek en openbaar vervoer, later 
ook aan geduid als de eerste filebrief, want er zullen meerdere brieven volgen. Voor het 
kabinet-Kok 1 is de toenemende fileproblematiek plotseling tot een kernprobleem van het 
verkeer en vervoer geworden. De groei van de files hangt sterk samen met de groei van de 
economie en van de welvaart én met sociaal-culturele veranderingen, met name de toename 
van het autobezit: “het autobezit ‘individualiseert’ mee met de huishoudensverdunning en met 
de toename van het aantal werkenden per huishouden”, zo luidt de analyse.26 De minister 
streeft ernaar de schade die de files veroorzaken te beperken door enerzijds het voorkomen 
van files en anderzijds het reduceren van de nadelige gevolgen van files. Naast uitbreiding 
van het wegennet moet het ook beter worden benut.27 Het prijsmechanisme is dan 
onontbeerlijk: “Het beïnvloeden van de prijs van de mobiliteit is een wezenlijk onderdeel van 

                                                 
21 Ibid.: 55 e.v. 
22 Trouw, 3 september 1997. 
23 Trouw, 30-31 augustus 1997 (weekendeditie). 
24 Raad voor Verkeer en Waterstaat, “Innoveren, een kwestie van doen. Visie op de verschillende rollen van 
Verkeer en Waterstaat”, oktober 2005: 46. 
25 TK verg.jr. 1994-1995, 25958, nr. 1. 
26 Ibid.: 1. 
27 Ibid.: 3. 
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beleid om op langere termijn gedragsveranderingen te bewerkstelligen die leiden tot een 
beperking van de groei van het autoverkeer en een verminderde druk op het wegennet”, meldt 
de minister. Zij memoreert het bestaande beleid inzake variabilisatie van autokosten via de 
accijns op brandstof. In Europees verband pleit de Nederlandse regering voor een veel hoger 
minimumniveau voor de accijns op benzine. Wat betreft het idee van een spitsbijdrage heeft 
de minister een nieuwe boodschap:  
 

“Mijns inziens bestaat er thans onvoldoende politieke en maatschappelijke steun om over te 
gaan tot invoering van een systeem van spitsbijdrage. Rekening rijden biedt naar mijn mening 
een creatief perspectief voor het beïnvloeden van het verkeer. Om rond de eeuwwisseling 
gebruik te kunnen maken van dit instrument is het noodzakelijk om in internationaal verband 
de (technische) ontwikkeling nu te bespoedigen.” 28 

 
�  De begroting 1995: het probleem van de groeiende automobiliteit 
 
De Memorie van Toelichting. De problemen op de weg zijn het eerste onderwerp van de 
MvT. Aangegeven wordt, dat bereikbaarheid en leefbaarheid de uitgangspunten van het beleid 
blijven, “waarbij de betaalbaarheid niet uit het oog verloren mag worden. Dat zal het 
vertrekpunt zijn waarvandaan we problemen als de groei van de congestie op de weg zullen 
aanpakken”.29 Dit is dus een ander vertrekpunt dan bij het vorige kabinet, dat vond dat 
mobiliteit nog te goedkoop was.  
   De groei van de mobiliteit blijkt “nog steeds in lijn met de doelstellingen van het SVV-2”. 
De evaluatie van het SVV-beleid (die in 1993 is afgerond) “heeft uitgewezen dat de lijn die 
met het SVV-2 is ingezet met kracht moet worden voortgezet om de streefbeelden te halen”.30 
Over het onderwerp congestie vermeldt de MvT:  
 

“De groei van het autoverkeer vertoont een rechtstreekse samenhang met economie, 
werkgelegenheid en ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast is er een sterk verband met het 
autobezit. Het totale autobezit blijft groeien onder meer omdat de senioren van vandaag en in 
de toekomst veel meer auto’s tot hun beschikking hebben dan hun voorgangers.” 31  

 
De MvT meldt dat bij de SVV-evaluatie is gebleken, dat de files ondanks een betrekkelijk 
matige groei van het autogebruik sterker zullen groeien dan in het SVV is voorzien. Dat wordt 
verklaard uit het feit, dat het autoverkeer op de autosnelwegen sterker groeit dan de totale 
automobiliteit.32 Omdat in de meeste gevallen verdere vergroting van het bestaande wegennet 
ter plaatse niet meer mogelijk is, zet de minister in op “benuttingsmaatregelen” en op een 
verbetering van de alternatieven voor de auto voor de congestiebestrijding op kortere 
termijn.33 Bij de behandeling van de beleidslijn voor de komende vier jaar geeft de MvT aan 
dat wellicht niet alle in het SVV-2 opgenomen streefbeelden in 2010 haalbaar zijn. Dit is 
echter geen reden om het SVV-2 te herzien.34 Het prijsbeleid wordt door de nieuwe minister 
als volgt geformuleerd:  
 

“Prijsbeleid is een belangrijk flankerend instrument, dat benut zal worden om met name de 

                                                 
28 Ibid.: 4. 
29 TK verg. jr. 1994-1995, 23900 XII, nr.2: 3. 
30 Ibid.: 14. De groei  van de automobiliteit t.o.v. 1986 is op alle dagen gemiddeld 14% en op alleen werkdagen 
19%. 
31 Ibid. 
32 Ibid.: 15. 
33 Ibid. 
34 Ibid.: 17. 
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automobiliteit naar omvang, tijd, plaats en vervoerswijze te beïnvloeden. Prijsbeleid is een 
essentieel instrument bij de bestrijding van de congestieproblematiek en is onder meer gericht 
op het geleiden van de groei van de mobiliteit, betere benutting van infrastructuur, het 
bevorderen van carpoolen en het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer. Voor 
de langere termijn komt, mede op grond van Europese ontwikkeling rekeningrijden als 
verkeersgeleidingsinstrument in beeld. De regering maakt hierbij een strikt onderscheid tussen 
geleidingsinstrumenten en financieringsinstrumenten.” 35  

 
Is het prijsbeleid als financieringsinstrument (voor bijvoorbeeld tunnels) nu van de baan?36 
Dat is niet duidelijk. Opvallend is, dat de minister “de prioriteitsvraag” aan de orde stelt. Het 
is  een vraag die zich aandient op plaatsen waar files blijven ontstaan, ondanks maatregelen 
die moeten zorgen voor “verkeersbeheersing”, zoals toeritdosering en verkeerssignalering. 
“Gezien het economische belang van het goederenvervoer ligt het in de rede, aan 
vrachtauto’s een hoge prioriteit toe te kennen”, aldus de minister. Ook het openbaar vervoer 
en carpoolen kunnen op voorrang rekenen.37 
 
De vragen van de Vaste Commissie voor Verkeer en Vervoer. Door de Vaste Commissie 
worden veel vragen gesteld over de groei van de automobiliteit. Belangwekkend is het 
antwoord van de minister op een vraag over de groei van het autobezit onder senioren: “De 
toename van het autobezit is voor circa 24% toe te schrijven aan de leeftijdscategorie van 65 
en ouder. Het grootste gedeelte van de groei, 44%, van het autobezit komt voor rekening van 
de leeftijdscategorie van 45 tot 54 jaar.”.38  
   In antwoord op een vraag over instrumenten ter beperking van de groei van de 
automobiliteit antwoordt de minister, dat het instrument van de spitsbijdrage primair bedoeld 
is om de files te verminderen en niet om de groei van de automobiliteit te verminderen.39 Een 
belangrijke nuance. Op de vraag welk prijsbeleid de minister voor ogen heeft geeft zij aan, dat 
zij op korte termijn een brief aan de Kamer zal sturen die daar nader op ingaat. De rest van het 
antwoord dat zij nu geeft is in feite een herhaling van de tekst uit de MvT met één wezenlijk 
verschil, namelijk dat nu prijsbeleid ook dient voor “het verbeteren van de bereikbaarheid”.40  
   De minister meldt, dat voor de korte termijn onder meer gestreefd zal worden naar “een 
verhoging van de brandstofprijzen door het reëel constant houden van de accijnzen op 
motorbrandstoffen en een verdere verhoging van de accijnzen in combinatie met een 
verlaging van de motorrijtuigenbelasting (variabilisatie) voor zover dit in Europees verband 
mogelijk is”.41 (Dit is in feite de tekst van het regeerakkoord.) Voor de langere termijn denkt 
de minister aan het invoeren van een systeem van rekeningrijden. Zo’n systeem biedt volgens 
haar een “creatief perspectief voor het beïnvloeden van het verkeer op de langere termijn”.  
 
Als uitgangspunt bij het prijsbeleid geldt: 
 

“dat lastenverzwaring zoveel mogelijk beperkt dient te blijven en dat steeds een helder 
onderscheid gemaakt moet worden tussen maatregelen gericht op regulering en gericht op 
financiering. Ook zullen prijsmaatregelen steeds zoveel mogelijk worden toegesneden op 
reismotieven en doelgroepen.” 42  

                                                 
35 Ibid. 
36 Het prijsmechanisme was voor minister Smit-Kroes juist een financieringsinstrument. 
37 Ibid.: 18. 
38 TK 1994-1995, 23900 XII, nr.7: 8. 
39 Ibid.: 15. 
40 Ibid.: 15. 
41 Ibid. 
42 Ibid.. 
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Op de vraag of er een tijdsplanning is voor het rekeningrijden antwoordt de minister, dat die 
nog niet te geven is: “Het streven is erop gericht om rond de eeuwwisseling het systeem van 
rekeningrijden in te voeren.”43 
 
Het debat in de Tweede Kamer. Bij de begrotingsbehandeling in de Kamer op 8 november 
1994 noemt CDA-woordvoerder Reitsma het prijsbeleid van de minister “slechts een 
deeloplossing voor het mobiliteitsprobleem”. Hij mist een visie van de minister voor de lange 
termijn. In antwoord op een vraag van Van Gijzel (PvdA) naar de opvatting van de CDA-
fractie over het prijsbeleid zegt Reitsma:  
 

“Wat betreft het prijsbeleid volgen wij de toonzetting van de minister dat de nadruk moet 
liggen op variabilisatie. Wij zijn het met haar eens dat wij nu een beter onderscheid moeten 
maken tussen geleidings- en financieringsinstrumenten. Wij zijn het ook met haar eens dat het 
spitsvignet vergeten moet worden en dat in het kader van het prijsbeleid alle energie gericht 
moet worden op het in Europees verband zorgvuldig ontwikkelen van een systeem van 
rekeningrijden. Dat is echte variabilisatie.” 44  

 
Reitsma ziet niets in het spitsvignet, in accijnsverhoging ( terwijl dat in het buitenland niet 
gebeurt) en verhoging van de motorrijtuigenbelasting omdat het effect op de mobiliteit zeer 
mager zal zijn. In debat met Van Gijzel voegt Reitsma daar nog aan toe, dat zijn fractie 
voorstander is van: 
 

“maximale variabilisatie, maar niet alleen in Nederland, zoals op een eiland, maar in Europees 
verband. De opbrengst moet grotendeels (...) worden benut voor het verlagen van de 
motorrijtuigenbelasting. Dat is echte variabilisatie. De tweede lijn bestaat uit het ophouden 
met allerlei aardige ideetjes om voor het prijsbeleid verdere instrumenten te ontwikkelen, 
zoals een spitsvignet en dat soort dingen. (...) Wij zeggen: steek alle energie in een systeem 
van rekeningrijden. Als het technisch verantwoord is, mag dat wat ons betreft eerder dan het 
jaar 2000 worden ingevoerd. Dat jaar is voor ons niet heilig, maar wel de voorwaarden van de 
Europese aanpak en een verantwoord systeem. Die voorwaarden passen namelijk in de 
filosofie van variabilisatie.” 45 

 
De CDA-fractie is volgens Reitsma een bondgenoot van de minister waar het gaat om de 
toonzetting van het prijsbeleid. 
   Van Gijzel geeft een oordeel over vier jaar SVV-beleid. Van de in het SVV geformuleerde 
trendbreuk is volgens hem nog steeds geen sprake. “Toch zal deze in de komende jaren echt 
zichtbaar moeten worden, wil de zaak niet uit de hand lopen”, aldus Van Gijzel. Hij vervolgt: 
“Er moet geconstateerd worden dat het maatschappelijk draagvlak in de afgelopen jaren 
onvoldoende is geweest om tot die noodzakelijke wijzigingen en ingrepen te komen.” Van 
Gijzel spreekt over de machteloosheid van de vorige minister bij het verwerven van steun 
voor ingrijpende maatregelen, ook bij haar eigen fractie.46  
   In zijn analyse van de oorzaken van het beleidsfalen noemt hij een slechte presentatie, half 
uitgewerkte voorstellen en “een onderstroom die ervan uitging dat men de pijnlijke 
maatregelen nog wel even voor zich uit kon schuiven”.47 Een onderstroom die er volgens hem 
ook in de Kamer is. Hij adstrueert zijn analyse met een chronologische beschrijving van de 

                                                 
43 Ibid. Nog steeds worden er diverse varianten gebruikt voor het schrijven van het woord rekeningrijden ; in dit 
geval wordt in de Handelingen  rekeningrijden als één woord geschreven, soms als “Rekening Rijden”. 
44 TK verg.jr. 1994-1995, 19e verg. 8 november 1994: 19-1072. 
45 Ibid. 
46 Ibid.: 19-1074. 
47 Ibid.: 19-1075. 
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ontwikkeling van “het dossier van het rekeningrijden” vanaf 1987 met als conclusie: “na 
zeven jaar zijn wij dus terug bij de voorstellen van minister Smit-Kroes”, waar hij aan 
toevoegt: “Ook geloofwaardigheid is een onderdeel van bouwen aan een maatschappelijk 
draagvlak.”48.  
   In zijn betoog refereert Van Gijzel aan een rapport van McKinsey en Co., dat in de 
afgelopen week aan de Kamer is aangeboden. Daarin staat dat de spitsbijdrage de congestie 
met 25% tot 30% vermindert en de automobiliteit in de ochtendspits remt met 6%. “Een niet 
gering effect”, aldus Van Gijzel. Hij wil van de minister weten op welke wijze zij het 
wegvallen van de spitsbijdrage denkt te kunnen compenseren.49 In het verdere betoog 
benoemt Van Gijzel een pakket bestaande uit een achttal maatregelen voor de korte termijn, 
waaronder de uitbreiding van carpoolstroken en versterking van het parkeerbeleid.  
   Prijsbeleid ontbreekt in de opsomming van Van Gijzel; Reitsma vraagt daarnaar. Dat leidt 
tot een debat waarin Van Gijzel de volgende uitspraak doet: “Met betrekking tot de 
automobiliteit willen wij dat conform het NMP-2  uitvoering gegeven wordt aan een 
verhoging van de benzineaccijns en (...) dat die eventueel gecompenseerd kan worden in de 
motorrijtuigenbelasting.”50  
   GroenLinks-woordvoerder Rosenmöller mist in het debat het rekeningrijden. Hij vindt dat 
invoering van rekeningrijden zo snel mogelijk zou moeten plaatsvinden, maar voegt daar aan 
toe: “Maar het slechtste wat je kunt doen (...) is een slecht, niet goed ontwikkeld instrument 
invoeren (...).”51 Voor Rosenmöller is het zeer de vraag of de doelstellingen die in het SVV 
staan over de groei van de automobiliteit en de beperking daarvan gehaald zullen worden. 
Voor de fractie van GL is de conclusie, dat aanscherping van het beleid hard nodig is. Hij 
vraagt de minister om zich “intensief in te zetten voor het verhogen van het Europese 
minimum accijnsniveau voor motorbrandstoffen”. Volgens zijn fractie is er nog ruimte om de 
accijnzen te verhogen en GroenLinks heeft nog steeds de politieke wil om een vorm van 
rekeningrijden zo snel mogelijk te introduceren.  
   Het moet Rosenmöller van het hart “dat het gemak waarmee de minister dit vraagstuk 
verplaatst naar de eeuwwisseling of daarna, niet anders kan worden uitgelegd dan als een 
gebrek aan politieke wil”. Hij constateert op grond van het kamerdebat, “dat de meeste 
sprekers, die een meerderheid in de kamer vertegenwoordigen, een goed systeem van 
rekeningrijden versneld willen invoeren”.52 Het is Reitsma die Rosenmöller corrigeert: “Mijn 
fractie is bereid mee te denken indien het mogelijk is in technisch opzicht, wat betreft controle 
en handhaafbaarheid en binnen een Europese benadering.”53 Verwijzend naar de eerste 
filebrief van de minister zegt Rosenmöller, dat “de conclusie met betrekking tot het prijsbeleid 
is dat ik dat element in de brief van de minister zeer teleurstellend vindt. Het prijsbeleid lijkt 
niet echt te bestaan; het wordt vooral overgeleverd aan het volgende kabinet (…).”54  
 
VVD-woordvoerder Blauw vindt het “een goede zaak dat het spitsvignet weg is. Het was een 
van de vele slechte Maij-gedachten. Variabilisatie van autokosten, een oeroude wens van de 
VVD, staat nog steeds overeind. Daarom is het onderzoek naar rekeningrijden interessant, al 
wordt het dan waarschijnlijk deze kabinetsperiode niet gehaald.” 55 In debat met Rosenmöller 
geeft Blauw aan, dat hij niet gelooft in het sturen van de automobiliteit via 

                                                 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid.: 19-1077. 
51 Ibid.: 19-1078. 
52 Ibid.: 19-1082. 
53 Ibid.: 19-1083. 
54 Ibid. 
55 Ibid.: 19-1088. 



Deel IV – Hoofdstuk 1 

426  

accijnsverhogingen. Hij beschouwt accijnzen als “melkkoeien” in plaats van 
sturingsmiddelen.56  
   Voor de nieuwe D66-woordvoerder Van’t Riet is congestie op de weg nog het best te 
omschrijven als “een ongeluk bij een geluk”, want de groei van het autogebruik komt immers 
vooral door taakcombinatie en kleinere huishoudens. “Dat laatste is wat wij willen en waar 
wij over het algemeen blij mee zijn”.57 Zij stelt dat het SVV-2 “nooit in zijn geheel is 
uitgevoerd zoals het is bedoeld. Er zijn aanvullende maatregelen nodig.” Wat betreft het 
prijsbeleid vindt de D66-fractie de voorstellen van de minister mager. Van’t Riet vraagt 
waarom de minister het spitsvignet heeft “afgeschoten”.58  
   Voor de nieuwe woordvoerder van de RPF, Stellingwerf, staat betaalbare mobiliteit op 
gespannen voet met leefbaarheid en bereikbaarheid, want: “Betaalbare mobiliteit lokt 
namelijk mobiliteit uit en dat verkleint juist de bereikbaarheid en de leefbaarheid.”59 Hij 
schetst een somber perspectief van de grenzen van de groei van automobiliteit en betoogt:  
 

“Deze naar onze mening sombere stand van zaken heeft alles te maken met het feit, dat de 
individuele keuzevrijheid ook op het punt van de mobiliteit tot gelding is gebracht. Zo er hier 
geen sprake is van een nieuw dogma, dan toch zeker van een nieuw taboe. (...) Het huidige en 
voorgestelde beleid heeft een hoog gehalte van pappen en nat houden. Wij denken dat het 
mogelijk moet zijn om, met handhaving van de individuele keuzevrijheid, te komen tot de 
noodzakelijke aanscherpingen van het beleid.” 60  
 

Voor de RPF-fractie is de kern van de oplossing van de problemen met automobiliteit “dat 
deze de prijs zal moeten krijgen die nodig is om tot daadwerkelijke terugdringing van het 
gebruik te komen”. Die prijs hangt samen met die van het openbaar vervoer; “de prijs van het 
openbaar vervoer is ten opzichte van de prijs van de auto gewoon te hoog”, aldus 
Stellingwerf. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat vrijwel alle potentiële gebruikers van het 
openbaar vervoer – zij die de vaste kosten van de auto al betaald hebben – vaker en sneller 
voor het openbaar vervoer zouden kiezen als die vaste kosten zouden wegvallen. Hij wijst 
daarbij op het systeem van de auto op afroep, dat de ANWB heeft geïntroduceerd.61 Voor het 
beleid op de lange termijn zijn er wellicht “onorthodoxe” maatregelen nodig denkt 
Stellingwerf en komt met het idee van: 
 

“een stelsel van quotering van autokilometers. Iedere autobezitter zou daarbij een jaarlijks 
vastrecht toegewezen kunnen krijgen in de vorm van een bepaald aantal kilometers. Elke méér 
gereden kilometer zou progressief belast kunnen worden. Niet gereden kilometers zouden, 
inclusief afroming bij transacties, wellicht verhandelbaar kunnen worden gemaakt. Op die 
manier doe je enerzijds recht aan het aspect van keuzevrijheid, anderzijds geef je mobiliteit de 
prijs die zij eigenlijk moet hebben.” 62  

 
Stellingwerf stelt de minister de vraag of zij mogelijkheden ziet voor regionale differentiatie 
van de motorrijtuigenbelasting in verband met het wegvallen van openbaar vervoer op het 
platteland. De minister acht dit niet haalbaar en in de praktijk moeilijk uitvoerbaar.63  

                                                 
56 Ibid.: 19-1089. 
57 Ibid.: 19-1093. 
58 Ibid.: 19-1095.  Zij heeft vooral vragen aan de minister en is in haar betoog veel minder uitgesproken dan haar 
voorganger Wolffensperger. 
59 Ibid.: 19-1099. 
60 Ibid. 
61 Ibid.: 19-1100. 
62 Ibid. 
63 TK verg.jr. 1994-1995, 21e verg. 10 november 1994: 21-1203 (schriftelijke beantwoording van kamervragen). 
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   Voor GPV-woordvoerder Schutte oogt de begroting 1994 “tamelijk machteloos”. “Juist aan 
het begin van een kabinetsperiode had een duidelijke positiebepaling ten gunste van het 
openbaar vervoer voor de hand gelegen. Opnieuw wordt die omslag niet gemaakt”, aldus 
Schutte.64 Hij betwijfelt de voorgestane aanpak van de fileproblematiek en stelt:  
 

“De rechtsgrond voor de overheid om het autogebruik terug te dringen ligt allereerst op het 
vlak van de leefbaarheid, namelijk de veiligheid en het milieu. Ik vind het dan ook 
teleurstellend dat de minister weinig mogelijkheden ziet om een prijsbeleid te voeren. 
Daarmee zet zij zichzelf voor een groot deel feitelijk buitenspel.” 65  

 
Voor SP-woordvoerder Poppe ligt de oplossing van de mobiliteitsproblematiek in “degelijk, 
betaalbaar openbaar vervoer voor gewone mensen”. Zo’n openbaar vervoer is: 
 

“noodzakelijk voor het terugdringen van het autogebruik, zonder dat het recht om zich te 
verplaatsen daarmee wordt verminderd. Maatregelen als rekeningrijden en een hogere 
benzineaccijns treffen voornamelijk bepaalde inkomensgroepen. Die zijn de dupe van de nek-
aan-nekrace tussen prijsstijgingen voor de auto en voor het openbaar vervoer.” 66 

 
In haar repliek op de inbreng van de kamer bevestigt minister Jorritsma-Lebbink, dat het 
SVV-2 in deze periode richtinggevend blijft voor het beleid en dat bereikbaarheid en 
leefbaarheid de uitgangspunten blijven “waarbij natuurlijk betaalbaarheid niet uit het oog 
mag worden verloren”.67 Zij stelt dat “de essentie is dat wij echt niet de illusie moeten hebben 
dat wij de files in totaliteit kunnen oplossen, maar dat wij met vereende krachten moeten 
proberen het probleem beheersbaar te maken en dat wij er genuanceerd mee moeten 
omgaan”.  
   De minister geeft aan dat het beleid om de files te beperken langs drie sporen loopt, 
namelijk: het beperken van de groei van automobiliteit door het stimuleren van alternatieven 
voor “autosolisme” (de fiets, het openbaar vervoer en carpoolen) en parkeerbeleid; het 
optimaal gebruiken van de infrastructuur; en het wegwerken van knelpunten in de 
infrastructuur. De minister noemt hierbij dus niet het prijsbeleid.  
   Wat betreft betrokkenheid van andere ‘partijen’ bij het beleid stelt de minister: 
  

“Het gaat mij erom dat de betrokkenen de groeiende mobiliteit en de files ook gaan zien als 
hun probleem, als iets wat hen aangaat en dat zij niet zeggen dat de minister van Verkeer en 
Waterstaat de enige is die verantwoordelijk is voor het fileprobleem. Zolang men dat blijft 
zeggen is er onvoldoende draagvlak voor het beleid. (...) De verantwoordelijkheid voor het 
vinden van oplossingen moet daar liggen waar zij behoort te zijn en de aanpak van files moet 
sterk gericht worden op de situatie ter plekke, dus geen algemene maatregelen voor het hele 
land, maar oplossingen zoveel mogelijk afstemmen op de regio.” 68  

 
Over het rekeningrijden zegt de minister: “Naar mijn gevoel is de discussie rondom het 
rekeningrijden vervuild geraakt. Het is eigenlijk niet begonnen als een sturingsdiscussie, het 
begon als een verhaal over de financiering van infrastructuur.” Zij zegt er gelukkig mee te 
zijn dat dit nu twee aparte zaken zijn. Voor haar gaat het bij systemen die betrekking hebben 
op rekeningrijden om systemen “die werken als een regulerende heffing. Dit betekent dan 

                                                 
64 TK 19, 8-11-94: 19- 1102. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 TK verg.jr. 1994-1995, 20e verg. 9 november 1994: 20-1124. 
68 Ibid. Vergelijk deze benadering eens met haar kritiek als woordvoerder voor de VVD op minister Maij-
Weggen. 
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weer dat qua lastendruk een teruggave aan de burger dient te geschieden, hetgeen dan weer 
elders gecompenseerd moet worden. Hierdoor wordt de discussie rondom rekeningrijden 
zuiverder.”69  
   De minister zegt dat ook het kabinet meent dat voortvarend met rekeningrijden moet 
worden doorgegaan. Het kabinet streeft ernaar om aan te sluiten bij Europese ontwikkelingen 
op het gebied van het rekeningrijden.70 In debat met Reitsma geeft de minister aan, dat zij 
zich ”in een enkel geval [kan] voorstellen dat ten behoeve van infrastructuur tol wordt 
geheven”, het is dan echter de bedoeling dat “een volgens het Rijk niet prioritaire weg 
gefinancierd wordt”.71 In debat met Poppe zegt zij tegen doelheffingen te zijn, zoals een 
heffing bij automobiliteit ten gunste van het openbaar vervoer.72 Over de voortgang met het 
rekeningrijden geeft Jorritsma-Lebbink een waarschuwing. Zij “moet waarschuwen voor 
ondoordacht hiermee omgaan. Het is een technisch buitengewoon ingewikkeld systeem”. De 
minister wijst op het afbreukrisico als er niet voldoende aandacht is voor zorgvuldigheid bij 
invoering en noemt daarbij andere automatiseringsprojecten bij de rijksoverheid:  
 

“Ik wijs erop dat het project rekeningrijden wel honderd keer zo ingewikkeld en groot  is als 
het project gemeentelijke bevolkingsadministratie (...). Wij kunnen dit niet alleen in Nederland 
organiseren; er zullen grensoverschrijdende afspraken over moeten worden gemaakt, want wij 
hebben op ons wegennet nogal wat buitenlands verkeer. In het verleden gingen dingen vaak 
niet door, doordat wij alleen over een nationaal systeem dachten. Daarmee liepen wij stuk op 
een moment dat wij over de internationale kanten gingen praten. Dit wil ik dus niet meer doen. 
Daarom heb ik gezegd dat rekeningrijden, zoals het er nu naar uitziet, rond de eeuwwisseling 
wordt ingevoerd, maar dat ik niet op een jaartal wil worden vastgelegd. (...) Op ons ministerie 
zijn wij ervan overtuigd dat het rond de eeuwwisseling kan, maar ik durf op dit moment zeker 
niet mijn hand er voor in het vuur te steken dat dit werkelijk lukt.” 73  

 
Op een vraag van Rosenmöller of invoering niet sneller kan antwoordt de minister: “U zult 
nooit een deugdelijke invoering gerealiseerd krijgen in 1998.”74 Hij vraagt ook, of het niet 
een tekortkoming was dat er in de afgelopen periode “niet een principebesluit was genomen 
en dat dus niet naar een bepaalde periode werd toegewerkt”. Rosenmöller doet een suggestie: 
“combineer de technische problemen met politieke wil”. Het kabinet zou volgens hem nu een 
principebesluit moeten nemen. Het antwoord van de minister daarop is, dat zij het zal 
voorleggen aan haar Europese partners: “Ik herhaal nadrukkelijk dat wij dit in het Europese 
kader doen. Wij doen het niet in ons eentje”, waar zij later nog aan toevoegt: “Met politieke 
wil worden technische systemen niet beter.”75  
   Van’t Riet vraagt of vanwege de technische complicaties van het rekeningrijden, het 
spitsvignet voorloper kan zijn van rekeningrijden. De minister zegt dat het kabinet heeft 
besloten, af te zien van de invoering van een spitsvignet op grond van een paar belangrijke 
overwegingen.  Die overwegingen  betreffen het ontbreken van maatschappelijk draagvlak, de 
buitengewoon hoge perceptiekosten en de handhaafbaarheid die nog niet onder de knie is.76  
   Een bijkomend bezwaar is, dat als het spitsvignet een groot afbreukrisico heeft, ook de 
mogelijkheden voor rekeningrijden waarschijnlijk worden “verpest”, aldus de minister. Er 
ontstaat daarop een debat tussen Van Gijzel en de minister over de geloofwaardigheid van het 

                                                 
69 Ibid.: 20-1125. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid.: 20-1126. 
73 Ibid.: 20-1127. 
74 Ibid. 
75 Ibid.: 20-1128. 
76 Ibid. 
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beleid. Van Gijzel stelt dat men in het parlement al “zeven jaar aan het soebatten” is over 
allerlei systemen “van rekeningrijden tot weet ik veel wat”. Hij vervolgt:  
 

“Niemand gelooft er meer in. Als wij met elkaar denken een systeem te hebben gevonden in 
de vorm van rekeningrijden, dan moeten wij daar ook voor gaan. Hoewel ik de scepsis van de 
minister over de ingewikkeldheid begrijp, past het dan niet om allerlei vluchtheuvels op te 
werpen.” 77  
 

Van Gijzel vindt dat de minister afhoudend is, waarop zij antwoordt: “Als ik dat afhoudende 
beeld oproep, dan is dat niet terecht. Dat vind ik namelijk niet, dat is niet mijn mening. Het 
lijkt mij het beste dat wij met elkaar afspreken dat wij dit onderwerp vanaf nu regelmatig in 
de Kamer bespreken.”78  
   Het idee van Stellingwerf voor een quoteringsstelsel heeft niet de steun van de minister, zij 
ziet er niets in. Met name de fraudegevoeligheid ziet zij als een probleem: “Tot nu toe zijn er 
buitengewoon weinig quoteringssystemen die zonder fraude gehandhaafd kunnen worden.”79 
 
In de tweede termijn van het debat zegt Reitsma de aanpak van de minister te steunen: “De 
CDA-fractie meent dat er bij het prijsbeleid sprake moet zijn van een Europese aanpak en van 
variabilisatie.”80  
   Van Gijzel dient een motie in over rekeningrijden, nadat hij heeft geconstateerd “dat er in 
de Kamer een breed commitment voor een dergelijk systeem bestaat”. De regering wordt in de 
motie verzocht binnen een half jaar een invoeringsschema aan de Kamer voor te leggen, 
gericht “op zo spoedig mogelijke totstandkoming van een dergelijk systeem”.81 In de 
toelichting op de motie zegt Van Gijzel dat hij “het slecht zou vinden als wij dit debat zouden 
afronden zonder hierover helderheid te creëren”.82 Daarop wijst Van den Berg, woordvoerder 
voor de SGP-fractie, Van Gijzel op het feit, “dat er zeer veel modaliteiten zijn” van 
rekeningrijden; “Dan blijft er voor mij iets wringen”, aldus Van den Berg. Van Gijzel 
antwoordt, dat hij: 
 

“ten principale wil voorkomen dat wij elkaar voor de gek blijven houden. Dat ondergraaft de 
geloofwaardigheid van het parlement en van het beleid op den duur alleen maar verder. Het is 
heel belangrijk dat de Kamer zich uitspreekt over het traject dat zij wil gaan volgen.” 83  

 
Rosenmöller merkt op, dat Van Gijzel met zijn motie hem de kaas van het brood eet (want hij 
zou zelf met een motie zijn gekomen) en vraagt of Van Gijzel de stelling deelt “dat het 
kabinet alles op alles moet zetten om een deugdelijk systeem van rekeningrijden voor de 
eeuwwisseling in te voeren”. Van Gijzel antwoordt bevestigend maar voegt er aan toe dat het 
geen garantie inhoudt.84 (De motie van Van Gijzel zal op 13 december 1994 worden 
aangenomen met de stemmen van: PvdA, GL, D66, RPF, SGP, GPV, VVD, CDA, AOV en 
de Unie 55+.85) 
   Vervolgens debatteren beide woordvoerders over de inzet – technisch en politiek – om 
rekeningrijden in te voeren. In dat debat refereert Van Gijzel aan uitspraken van Rosenmöller 

                                                 
77 Ibid. 
78 Ibid.: 20-1129. 
79 Ibid. 
80 Ibid.: 20-1145. 
81 Ibid.: 20-1146.  
82 Ibid.: 20-1147. 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
85 TK verg.jr. 1994-1995, 34e verg. 13 december 1994: 34-2353. 



Deel IV – Hoofdstuk 1 

430  

in de media, waarbij hij het volgende gezegd zou hebben: ”Mijn inzet is dat wij per 1 januari 
1998 rekeningrijden als systeem hebben ingevoerd. Dat moet een uitspraak van de Kamer 
zijn. Dan moeten de techneuten (...) vervolgens maar uitzoeken of zij eruit komen.” De insteek 
van Van Gijzel is anders. Hij wil “een commitment van de Kamer op het systeem van 
elektronisch rekeningrijden” en vervolgt: “Dat is beter dan eerst een termijn vaststellen en 
vervolgens zien of er een parlementaire meerderheid voor te vinden is.” 86  
   Rosenmöller geeft als reactie dat hij wil zoeken “naar een meerderheid in de Kamer om zo 
snel mogelijk een deugdelijk systeem van rekeningrijden in te voeren”. Hij vindt dat beiden 
daarover niet van mening verschillen.  
   Van Gijzel gaat in zijn verdere tweede termijn nog in op het prijsbeleid en vraagt de 
minister (opnieuw) naar helderheid over de spitsheffing, met name wat betreft het effect 
ervan.87 Rosenmöller dient in zijn tweede termijn een motie in met als strekking dat het 
rekeningrijden nog vóór de eeuwwisseling geëffectueerd wordt (een motie die hij later weer 
intrekt). Hij dient de motie in omdat hij bij de minister “voorzichtigheid” bespeurt ten aanzien 
van het rekeningrijden en hij vindt dat aansporing nodig is. De minister ontraadt de motie, om 
“de doodeenvoudige reden” dat zij ervan overtuigd is dat “een deugdelijke invoering van dit 
systeem vóór de eeuwwisseling een contradictio in terminis is”.88  
   In haar antwoord aan de Kamer geeft de minister aan, dat in prognoses nogal wat verwacht 
werd van het spitsvignet maar dat ze soms aarzelt om te zeggen dat die prognoses realistisch 
waren: “Ze waren namelijk gebaseerd op een vrij beperkt onderzoek”, aldus de minister. 89 
Wat betreft het vraagstuk van draagvlak voor het beleid zegt zij:  
 

“Hoe krijgen we mensen zover – onszelf zover, zeg ik dan maar – dat zij waar mogelijk samen 
gaan rijden, op de fiets stappen in plaats van in de auto of het openbaar vervoer nemen. Wij 
moeten toch proberen, via overreding duidelijk te maken welke problemen er voortkomen uit 
het gebruik van de auto. Wij moeten proberen, het draagvlak bij gewone mensen te vergroten 
voor een beleid dat erop gericht is dat je natuurlijk af en toe in je auto mag stappen, maar dat 
dit wel met verstand moet gebeuren.” 90  

 
Over het ‘prijsbeleid’ ten aanzien van de automobiliteit luidt haar betoog: 
  

“Ik realiseer mij heel goed dat variabilisatie voor heel veel mensen onplezierig is, want het 
rijden wordt daardoor duurder. (...) Daardoor worden zij verder gestimuleerd om 
energiezuiniger auto’s te gebruiken en om een eerlijker afweging te maken tussen de auto en 
andere vormen van vervoer. Ik heb het gevoel dat er in deze Kamer ook geen discussie meer is 
over variabilisatie. Wij zijn het erover eens. (….) Ik zal mijn uiterste best doen om dit 
onderwerp ook in Europees kader te bevorderen, zoals mevrouw Van’t Riet heeft gevraagd. 
Het dossier berust officieel bij de ministers van Financiën.” 91  

 
In debat met van Gijzel over prijsbeleid ten aanzien van openbaar vervoer en de auto voegt de 
minister daar nog aan toe:  
 

“Via de accijnzen kunnen de kosten van de auto variabel worden gemaakt. (...) Het zou van 
mij veel verder mogen gaan. Dat moet dan wel in Europees verband gebeuren. Uiteindelijk is 
rekeningrijden ook een instrument ter variabilisatie. Dan moeten echter de vaste lasten 

                                                 
86 TK verg.jr. 1994-1995, 20e verg. 9 november 1994: 20-1147. 
87 Ibid.: 20-1147, 1148. Het begrip ‘prijsbeleid’ betreft ook de prijsverhouding tussen openbaar vervoer en de 
auto. 
88 Ibid.: 20-1150. 
89 Ibid.: 20-1155. 
90 Ibid.  
91 Ibid.: 20-1156. 
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tegelijkertijd worden verlaagd. Hoe minder het ding kost dat voor de deur staat (...) hoe meer 
men geneigd zal zijn om een bewuste keuze te maken. Dan is een instrument bereikt waardoor 
mensen selectiever de auto zullen gebruiken.” 92 

 
Box 1.2c  De mobiliteitsparadox 
In maart 1995 is het vaktijdschrift Geografie gewijd aan de mobiliteit in Nederland. Een centraal 
thema is de paradox van de mobiliteit in Nederland. Nederland moet minder mobiel worden én 
Nederland moet mobieler worden. Vanwege milieuvervuiling en congestie is minder mobiliteit 
noodzakelijk en daar is het beleid van de overheid op gericht. Echter de ontwikkelingen van 
individualisering, emancipatie, arbeidsparticipatie en de dreiging van maatschappelijke uitsluiting 
leiden ertoe dat Nederlanders steeds mobieler zullen en moeten worden, aldus de auteurs van het 
betreffende artikel. Ook wordt gesignaleerd, dat maatregelen die mobiliteit beperken, zoals 
telewerken, nieuwe mobiliteit oproepen omdat uitgespaarde tijd wordt gebruikt voor andere 
doeleinden zoals recreatieve of huishoudelijke verplaatsingen.93 
 
�  De tweede en derde filebrief 
Op 2 juni 1995 stuurt de minister een tweede brief over Fileproblematiek en openbaar 
vervoer aan de Tweede Kamer.94 De brief geeft een actueel beeld van de stand van zaken met 
de aanpak van de mobiliteit. In het kader van het perspectief voor de langere termijn (na 
2000) komt het rekeningrijden aan de orde. Tijdens de behandeling van de begroting 1995 
heeft de Tweede Kamer zich bij motie uitgesproken voor een zo spoedig mogelijke 
totstandkoming van een systeem van rekeningrijden en ook regionale bestuursorganen hebben 
de wens daartoe aangegeven (waarbij zij tevens opmerken dat moet worden voorkomen dat de 
vier (grote) stadsregio’s verschillend worden behandeld). De minister kondigt aan op korte 
termijn met een derde brief te komen over “de contouren en aanpak van het rekening 
rijden”.95  
 
Box 1.2d  Kamervragen over draagvlak voor rekeningrijden en de berichtgeving in de media 
Op 12 juni 1995 stelt Reitsma (CDA) een aantal schriftelijke vragen over rekeningrijden, naar 
aanleiding van berichten in het Algemeen Dagblad. Deze vragen worden op 19 juni beantwoord.96 
   Reitsma wil weten, wat minister Jorritsma-Lebbink vindt van de uitspraken van minister-president 
Kok “dat met het rekeningrijden niet gewacht moet worden tot er voldoende steun in de maatschappij 
is”. Hij wil ook weten wat de minister onder draagvlak verstaat, welke acties zij onderneemt om 
draagvlak te creëren en of zij de mening deelt van de PvdA-fractie “dat draagvlak geen criterium mag 
zijn voor de invoering van een systeem van rekeningrijden”.  
   De minister antwoordt, dat ook zij van mening is “dat de invoering van rekeningrijden niet volledig 
kan afhangen van de aanwezigheid van voldoende steun in de maatschappij”. Onder draagvlak verstaat 
zij “(enig)  begrip bij de samenleving voor de onontkoombaarheid van dit type maatregel om – ook op 
deze wijze – de toenemende congestie, die onze economie bedreigt, krachtig te lijf te aan”. Voor het 
creëren van draagvlak is zij onder meer “met diverse maatschappelijke groeperingen de discussie over 
dit onderwerp reeds aangegaan”. 
   Wat betreft de berichtgeving in de media valt overigens de rol van de minister-president op. Zo 
meldt dagblad Trouw op 3 juni 1995: “Kok zei gisteren dat rekeningrijden onvermijdelijk is. Volgens 
Kok is het hele kabinet het daarover eens. (…) Kok denkt dat het wel los zal lopen met het verzet. ‘Het 
staat nu al zó vast op de weg dat we meer tijd nodig hebben om uit te leggen waarom het zo lang duurt 
voor we er iets aan doen dan om te vertellen dat het nodig is’”.  

                                                 
92 Ibid.: 20-1157. 
93 Geografie, 2 maart 1995, jrg.4, nr. 2: 4. Het tijdschrift wordt uitgegeven door het Koninklijk Nederlands 
Aardrijkskundig Genootschap. 
94 TK verg.jr. 1994-1995, 23958, nr. 2. 
95 Ibid.: 6. 
96 TK verg.jr. 1994-1995, aanhangsel van de handelingen:  933. 
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   Minister Jorritsma daarentegen constateert dat er nog geen draagvlak is voor rekeningrijden, aldus 
Trouw. Anderhalf jaar later zal de minister in weekblad Elsevier melden, dat “nu iedereen overtuigd 
raakt van de wenselijkheid van rekeningrijden”. Zij voorziet zelfs een concurrentievoordeel door 
rekeningrijden: “Bedrijventerreinen gaan zichzelf straks presenteren met de juichkreet dat ze dankzij 
rekeningrijden óók in de spitsuren zonder files bereikbaar zijn”.97  
 
Die derde filebrief komt op 23 juni 1995.98 De minister gaat uitgebreid in op rekeningrijden. 
Zij hecht er aan eerst nog eens te schetsen: 
 

“hoe rekening rijden ons kan helpen de bereikbaarheid over het weggennet op peil te houden 
en de groei van de automobiliteit te beheersen. De gedachte achter het rekening rijden is dat 
het substantieel verhogen van de variabele autokosten, gedifferentieerd naar plaats en tijd, bij 
een deel van de automobilisten een ander verplaatsingsgedrag zal bewerkstelligen.” 

 
Het moment van betaling is daarbij van belang:  
 

“Naarmate de betaling directer gekoppeld is aan het moment van het gebruik van de weg mag 
meer effect worden verwacht. Deze gedachte leidt tot uitvoering via een systeem van directe 
automatische betalingen met ‘elektronisch geld’ vanuit de rijdende auto.”  

 
De minister noemt als doelstelling van rekeningrijden het verbeteren van de bereikbaarheid: 
“Rekening rijden kan op zichzelf (...) leiden tot meer dan een halvering van de congestie in de 
ochtendspits op het hoofdwegennet in de Randstad. Dit effect wordt bereikt door 
gedragsaanpassing van een klein percentage van de automobilisten.” 99  
   Rekeningrijden vervult geen financieringsfunctie, want de opbrengst zal worden 
“teruggegeven” in de vorm van een lastenverschuiving. Opvallend is, dat minister Jorritsma-
Lebbink aangeeft dat het kabinet zich realiseert “dat de invoering van rekening rijden niet 
past in haar streven naar deregulering”. Daar staat wel iets tegenover:  
 

“Als groot voordeel van sturing via het prijsmechanisme wordt gezien dat de eigen 
keuzevrijheid van de burger om wel of niet in de spits aan het autoverkeer deel te nemen 
onverminderd blijft bestaan. Het rekening rijden legt de burger steeds weer de vraag voor of 
het individuele autogebruik in het spitsuur wel zo noodzakelijk is.” 100  

 
De derde filebrief gaat uitvoerig in op de verschillende aspecten van een systeem van 
rekeningrijden, waaronder het draagvlak in de samenleving. “Bij een ingewikkeld technisch 
systeem als het onderhavige en gelet op de zeer grote aantallen transacties  ligt een majeur 
afbreukrisico in burgerlijke weerstand”, aldus de brief. Daarbij wordt gewezen op een rapport 
waarin wordt gesteld “dat burgers moeite hebben met heffingen op autoverkeer die alleen in 
de spits worden opgelegd”. Mensen blijken dat onrechtvaardig te vinden. “Voor breder 
ingezet prijsbeleid bestond echter aanzienlijke steun”, zo blijkt.101 Tot slot is een bijzonder 
element in de brief, dat de minister de Tweede Kamer oproept om de noodzaak tot het 
invoeren van rekeningrijden te benadrukken.102 
 
 

                                                 
97 Elsevier, 23 november 1996. 
98 TK verg.jr. 1994-1995, 23958, nr. 3. 
99 Ibid.:  2. 
100 Ibid.: 3. 
101 Ibid.: 5. 
102 Ibid.: 12. 
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1.3  Demasqué van het beleid om de groei van automobiliteit te beperken: het 
vergaderjaar 1995-1996 
 
�  De Vaste Commissie van Verkeer en Waterstaat en de filebrieven 
Op 26 september 1995 bespreekt de Vaste Commissie de filebrieven met de minister. Het 
verslag daarvan geeft een goed beeld van de actuele politieke situatie rond het 
prijsmechanisme, in het bijzonder het rekeningrijden.103  
   PvdA-woordvoerder Van Gijzel stelt dat “door gebrek aan politieke moed, zowel van de 
Kamer als op lagere niveaus en door gebrek aan maatschappelijk draagvlak” er nog geen 
begin is gemaakt met maatregelen voor de langere termijn, waaronder het rekeningrijden. Hij 
vergelijkt het mobiliteitsbeleid met een “boeggolf die steeds hoger is geworden en die veel 
vooruitschuift”, met als gevolg dat er noodverbanden moeten worden aangelegd in de vorm 
van korte termijnmaatregelen.104 De PvdA-fractie is “het politieke gedraai en gedraai inzake 
elektronische tolheffing of rekeningrijden zat”, zegt Van Gijzel. Hij memoreert de historie (in 
het kort) als volgt:  in 1987 introduceerde minister Smit-Kroes het rekeningrijden, in 1989 
werd dat vervangen door een spitstoeslag op de mrb, die moest in 1991 plaats maken voor 
tolpleinen in de Randstad, die werden in 1993 weer vervangen door elektronische 
spitsheffing, die in 1994 weer het veld moest ruimen voor rekeningrijden. Hij wijst erop, dat 
de Kamer in 1994 bij motie heeft gevraagd rekeningrijden zo snel mogelijk in te voeren. Voor 
de PvdA-fractie is rekeningrijden niet alleen een instrument om te reguleren, maar ook om te 
reduceren en het is voor deze fractie ook geen belastinginstrument.105 Aan het slot van zijn 
betoog stelt Van Gijzel er op te vertrouwen “dat er een maatschappelijk draagvlak komt voor 
rekeningrijden”.  
   VVD-woordvoerder Blauw zegt dat zijn partij variabilisatie van autokosten “al lang hoog in 
het vaandel ” heeft staan. De kosten van het autobezit moeten verschuiven van bezit naar 
gebruik en er moet worden gestreefd naar “een verantwoorde invoering van rekeningrijden”. 
Ook hij vindt dat rekeningrijden niet als belastinginstrument moet worden gehanteerd. Blauw 
is voorstander van “zo snel mogelijke invoering van het systeem van rekeningrijden, maar dan 
wel in Europees verband”.106  
   CDA-woordvoerder Reitsma stelt dat “een absolute voorwaarde” voor het invoeren van 
congestiemaatregelen voor de langere termijn is, dat “een hogere prioriteit wordt gegeven aan 
het ontwikkelen van een hoogwaardig openbaar-vervoerssysteem in de Randstad ”. Als dat er 
niet is zal volgens Reitsma een maatregel als rekeningrijden alleen als “autootje pesten” 
worden opgevat. Zijn fractie is voorstander van het introduceren van het systeem van 
rekeningrijden onder de voorwaarde “dat de mensen die men uit de auto wil halen, een goed 
hoogwaardig alternatief wordt geboden in dezelfde regio”.107 Een  volgende voorwaarde is, 
dat het rekeningrijden niet mag leiden tot lastenverhoging. Reitsma wil de toezegging dat de 
opbrengst van het rekeningrijden wordt gebruikt voor het verlagen van de mrb en de bpm 
“opdat de vaste fiscale heffingen op de auto niet nog verder gaan afwijken van die in 
omringende landen”.  
   Aan het slot van zijn betoog meldt Reitsma, dat uit een “uitgelekte concept-brief” blijkt dat 
de minister in eerste instantie een maatschappelijk draagvlak als belangrijke  voorwaarde voor 
het invoeren van rekeningrijden aanmerkte, terwijl in de brief van 23 juni wordt gesproken 

                                                 
103 TK verg.jr. 1995-1996, 23958, nr. 5. 
104 Ibid.: 1. 
105 Ibid.: 3. In de filebrief van de minister van 23 juni 1995 is vermeld, dat rekeningrijden de vorm moet krijgen 
van een regulerende heffing. Omdat er geen sprake is van een retributie gaat het bij rekeningrijden om een 
belasting, aldus de minister (blz.11). 
106 Ibid.: 4. 
107 Ibid.: 5, 6. 
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over een draagvlak onder bestuurders en maatschappelijke organen. De minister-president 
heeft gezegd dat het maatschappelijk draagvlak voor hem geen absolute voorwaarde is om het 
rekeningrijden in te voeren en Reitsma wil weten wat  nu de opstelling van de minister is.108 
   Voor Van’t Riet (D66) lijkt het creëren van draagvlak een taak voor de overheid en de 
politieke partijen. “Velen weten niet wat rekeningrijden inhoudt en hebben er de raarste 
ideeën over”. Ook D66 vindt dat de opbrengst van rekeningrijden moet worden teruggesluisd 
naar de burger. Wat Europa betreft zegt Van’t Riet dat Nederland zich moet inzetten voor 
“synchrone invoering van het rekeningrijden in Europees verband”.109  
   GroenLinks-woordvoerder Rosenmöller vindt de brief van de minister over het 
rekeningrijden “erg economisch getint” en verzoekt om bij de uitwerking van het systeem 
rekening te houden met de doelstelling van terugdringing van het autogebruik. Hij zegt dat 
met deze maatregel milieuwinst kan worden geboekt. Wat betreft het uitgangspunt van het 
terugsluizen van de opbrengst van rekeningrijden via verlaging van de mrb merkt 
Rosenmöller op, dat dit betekent dat het autorijden voor mensen die niet rekeningrijden 
goedkoper wordt en dat acht hij “ongewenst”.  
   Dat is aanleiding voor VVD-woordvoerder Blauw om de vraag te stellen: 
 

“of het eerlijk is om mensen die wonen in dunbevolkte gebieden met een beperkter openbaar 
vervoeraanbod en die derhalve meer gebruik moeten maken van de auto, voor de auto 
hetzelfde te laten betalen als mensen die in de Randstad wonen die wel een hoogwaardig 
openbaar vervoer kent.”  

 
Rosenmöller vindt dat dan het openbaar vervoer op het platteland op peil gehouden moet 
worden. Hij stelt de vraag of, gezien de nadruk op regionale aspecten in het beleid, Nederland 
al niet kan beginnen met rekeningrijden als het in Europa nog niet gebeurt.110  
 
Gelet op de vragen en opmerkingen van commissieleden is de beantwoording van minister 
Jorritma-Lebbink zeer algemeen. Zij wil nog geen uitspraken doen over het terugsluizen van 
de inkomsten van het rekeningrijden. De minister ontkent dat er een concept-brief bestaat 
waar Reitsma over sprak. Zij geeft aan, dat het het mooist zou zijn als er in héél Europa één 
systeem kan worden ingevoerd. Als dat niet kan, moet er in ieder geval worden gezorgd voor 
“compatibele systemen”. De minister heeft “goede hoop dat Nederland, Duitsland, België en 
Frankrijk” er wel uit zullen komen. Aan het slot van haar beantwoording stelt de minister dat 
zij ervan overtuigd is, “dat rekeningrijden niet kan worden gemist als regulerend 
instrument”.111 
 
�   De begroting 1996 
 
De Memorie van Toelichting. De MvT bij de begroting 1996 vangt aan met zorgen:  
 

“De ontwikkelingen op het terrein van Verkeer en Waterstaat laten enkele zorgelijke kanten 
zien. De congestie neemt toe; de aderen van Nederland als distributieland afknellend. De druk 
van de steeds maar toenemende mobiliteit op ons beperkte vervoersnet moet afgewend 
worden. Daarom gaan we op alle fronten strijd leveren. Dat betekent zowel de financiële als 
de infrastructurele en vervoersmiddelen optimaal benutten.” 

 
De minister maakt daarbij de volgende kanttekening:  
                                                 
108 Ibid.: 6. 
109 Ibid.: 8. 
110 Ibid.: 9, 10. 
111 Ibid.: 11, 12. 
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“Bij alle beslissingen is het draagvlak van groot belang. U en ik weten dat in onze complexe 
samenleving beleid in de praktijk slechts tot volle wasdom kan komen als het breed gedragen 
wordt.” 112  

 
Over de ontwikkeling van de automobiliteit meldt de minister, dat die nog steeds in lijn is met 
de doelstellingen van het SVV-2; gemeten over alle dagen bedraagt de groei van de 
automobiliteit in 1994 16% ten opzichte van 1986.113 Over de bereikbaarheid merkt zij op, dat 
naar verwachting de filevorming rond de grote stadsgewesten “veel sneller zal stijgen dan het 
algemeen landelijke beeld”.114 Het eerste speerpunt van het beleid is dan ook het verminderen 
van de omvang van de filelast. De minister doet de volgende voorspelling: “Ook op de 
middellange termijn (na 2000) zullen de files rond de steden nog forse overlast blijven 
veroorzaken, omdat dan het wegsysteem de grenzen van zijn capaciteit langzamerhand heeft 
bereikt.” De minister wijst op “de dan zeer beperkte mogelijkheden om door middel van 
uitbreiding van wegcapaciteit de problemen op te lossen”.115 Dat vraagt maatregelen op het 
gebied van de ruimtelijke ordening, het openbaar vervoer en maatregelen gericht op “de 
selectieve bereikbaarheid voor het economisch belangrijke verkeer in combinatie met de 
verdere uitwerking van rekeningrijden”, aldus de minister. Zij verwijst naar een nota die de 
Kamer voor het zomerreces heeft ontvangen over de inspanningen die worden verricht voor 
het rekeningrijden.116 Overeenkomstig het SVV-2 blijft het streven er (onverminderd) op 
gericht de groei van de automobiliteit te beperken, ondanks het feit dat “de tendensen tot 
verdere groei onmiskenbaar aanwezig [zijn]”.117 
 
Box 1.3a  Veranderende tijdgeest en de auto 
Weekblad HP/De Tijd besteedt in november 1995 ruim aandacht aan de band tussen mens en auto. 
“Niemand zal ontkennen dat de auto nog als verwerpelijk statussymbool gekwalificeerd kan worden. 
Alleen vindt niemand dat nog erg. En terecht. Auto’s worden schoner (1 op 30!) en zijn straks vrijwel 
geheel recyclebaar. Ze passen beter bij de toenemende flexibiliteit en individualiteit van de moderne 
samenleving dan de trein, en, eerlijk is eerlijk, autorijden is lekker.”118 
 
In andersoortige bewoordingen laat ANWB-hoofddirecteur Nouwen in de Kampioen van november 
1995 eenzelfde geluid horen. “De ANWB is van mening dat prijsmaatregelen door de bank genomen 
maar een zeer gering effect hebben op de keuze of men wel of niet de auto neemt. Dit maakt ons zeer 
terughoudend bij de nieuwe plannen met rekening rijden.” De ANWB staat anno 1995 op het 
standpunt dat rekeningrijden “niet gewenst en niet rechtvaardig is”. 
 
Het debat in de Tweede Kamer. Bij de voorbereiding van de begrotingsbehandeling vraagt 
de Vaste Commissie naar beleidsafspraken met stadsgewesten. De minister meldt, dat zij “in 
overleg met de stadsregio’s wil (...) komen tot een beeld van de aanpak op langere termijn”,  
met daarin ingrediënten als het selectief gebruiken van de snelwegen rond de steden in de 
spits en het rekeningrijden.119  
   De commissie vraagt ook naar de invloed van rekeningrijden op de omvang van de filelast 
na het jaar 2001. De minister antwoordt dat die invloed afhankelijk is van de wijze waarop het 
                                                 
112 TK verg.jr. 1995-1996, 24400 XII, nr.2: 3. 
113 Ibid.: 15. 
114 Ibid.: 18. 
115 Ibid.: 19. 
116 Nota Contouren invoering rekeningrijden (TK verg.jr. 1994-1995, 23958, nr.3) 
117 Ibid.: 19. Opvallend is, dat Nederland in vergelijking met Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en 
België de laagste groei in voertuigkilometers kent in de periode 1985-1992 en de grootste toename in 
reizigerskilometers per spoor! 
118 HP/De Tijd, 3 november 1995, week 44: 33 (e.v.). 
119 TK verg.jr. 1995-1996, 24400 XII, nr.9: 14. 
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instrument wordt ingezet in combinatie met de verbetering van alternatieven voor de auto. Zij 
refereert aan een berekening van McKinsey en Co., waarin de filelast in de Randstad 
gehalveerd is.120  
   In het kamerdebat komt CDA-woordvoerder Leers met een stevige opening in zijn betoog: 
“Nederland slibt dicht, niet langzaam of in de volgende eeuw, maar nu en in een 
angstaanjagend tempo.” Hij is niet gerust op de aanpak van het kabinet: “Wij krijgen de 
indruk dat, zeker bij delen van het kabinet, een berustende houding heeft postgevat en men de 
files maar voor lief neemt.” Leers verwijst naar de investeringen in het rijkswegennet, die 
voor 1996 200 mln. lager zullen uitkomen dan het afgelopen jaar. Hij betoogt dat zijn fractie 
niet wil berusten in het vervoersprobleem waarmee Nederland wordt geconfronteerd en ook 
niet de ogen sluit voor de maatschappelijke realiteit: “Die realiteit is dat de (auto)mobiliteit 
de komende jaren verder zal groeien, ondanks de – ook door ons krachtig ondersteunde – 
pogingen om de automobiliteit te beperken en de wervingskracht van het openbaar vervoer zo 
groot mogelijk te maken.”121  
   De CDA-fractie is van mening dat “er nieuwe investeringen in de weginfrastructuur 
noodzakelijk zijn. Daarbij moet met name gedacht worden aan infrastructuur voor het 
zakelijke verkeer, de zogenaamde doelgroepenstroken.”122 Leers vervolgt met een uitleg van 
de aanpak die het CDA voorstaat bij de fileproblematiek en die de fractie heeft neergelegd in 
een plan. Op termijn zal er, aldus Leers: 

 
“zelfs een scheiding tussen het zakelijke en niet-zakelijke verkeer door rekeningrijden moeten 
plaatsvinden. Experimenten op dit punt moeten we niet uit de weg gaan. De burger moet 
echter wel een alternatief worden geboden, want anders wordt stilstaan belast en komen we 
niet verder dan autootje pesten.” 123  

 
Rosenmöller vraagt aan Leers, of hij vindt dat de Kamer nog steeds moet vasthouden aan de 
doelstelling van het SVV-2 om de groei van de automobiliteit in 2010 ten opzichte van 1986 
te beperken tot 35%. Leers antwoordt, dat zijn fractie een “wat ander” accent legt:  
 

“Wij kijken met name naar de economische betekenis van mobiliteit of de groei daarvan. Dan 
komen wij tot de conclusie dat je realistisch moet zijn en moet vaststellen dat substitutie, de 
verplaatsing van de ene naar de andere vervoersvorm, niet reëel is. Daarom komen wij met 
een plan dat verschillende sporen heeft, zoals ik net probeer uit te leggen.” 124  

 
In het verdere debat tussen beide woordvoerders blijkt, dat het CDA de uitvoering van 
bestaande plannen tot uitbreiding van infrastructuur wil versnellen en dat er in feite geen 
sprake is van andere doelstellingen. Het CDA wil “proberen alleen een versnelling te krijgen 
in het aanleggen van de derde strook. Het doel daarvan is om de scheiding te kunnen maken 
tussen het woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer”. Rosenmöller stelt dat het CDA met zijn 
aanpak de trendbreuk zoals beoogd met het SVV-2 niet zal realiseren.125 
 
Van Gijzel opent zijn betoog met een beeld van de resultaten van het SVV-2 tot nu toe. “Vele 
maatregelen zoals in het SVV bedacht, zijn vastgelopen, uitgesteld of niet eens ter hand 
genomen. Toch wil de minister ons doen geloven dat de huidige ontwikkeling nog steeds in 
lijn is met de doelstelling van het SVV ”, aldus Van Gijzel. Hij bestrijdt het groeipercentage 
                                                 
120 Ibid.: 20, 21. 
121 TK verg.jr. 1995-1996, 25e verg. 14 november 1995: 25-1742. 
122 Ibid.: 25-1745. 
123 Ibid. Leers geeft hiermee een voorloper van de slogan ‘betaald in de file staan’, van de ANWB in 1999. 
124 Ibid.; 25-1745. 
125 Ibid.: 25-1751. 
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van de automobiliteit dat is opgenomen in de MvT.126 Leers vraagt naar een specificatie van 
zaken die niet zijn uitgevoerd. Van Gijzel noemt als eerste punt een voorstel van zijn kant om 
het parkeren op eigen terrein aan banden te leggen: “Dat stond in het SVV. U was daarvoor, 
mijnheer Leers. Maar toen puntje bij paaltje kwam liet u het afweten.” Hij voegt daar een 
aantal voorbeelden aan toe, waaronder het prijsbeleid. Van Gijzel stelt dat: 
 

“de meeste betrokkenen nog weinig fiducie (hebben) in de uitvoering van het mooie plan. Of 
je nu met vertegenwoordigers uit de transport- of de OV-wereld spreekt, met mensen van de 
ANWB, ROVER of de Voetgangersvereniging, met gemeentebestuurders of ambtenaren, het 
geloof in de uitvoering gaat vaak niet veel verder dan het papier waarop het SVV gedrukt is.” 
127  

Van Gijzel noemt daarbij het feit dat korte termijn maatregelen precies tegenovergesteld 
werken aan de lange termijn doelstellingen, zoals de doelstelling van het kabinet om meer 
mensen in het openbaar vervoer te krijgen terwijl er steeds verdere bezuinigingen 
plaatsvinden op de exploitatie van het stads- en streekvervoer. Hij stelt dat: 
 

“sommige partijen, en niet de minste, stellen dat ingrijpende maatregelen met betrekking tot 
de mobiliteit eerst pas dan te realiseren zijn wanneer het openbaar vervoer  als volwaardig 
alternatief is ontwikkeld. Zolang dat niet het geval is, dient de groei van de automobiliteit niet 
te veel door allerlei overheidsmaatregelen geremd te worden. Het gevolg is dat de 
fileproblematiek slechts toeneemt en daarmee de druk op het toch weer tot stand brengen van 
forse weguitbreidingen.” 128  

 
Van Gijzel komt in zijn betoog tot een ontluisterend beeld van het mobiliteitsbeleid: “Het 
mobiliteitsbeleid werd en wordt gekenmerkt door veel gehannes en gedoe dat met mobiliteit 
als zodanig niks van doen heeft. (...) Het huidige mobiliteitsbeleid lijkt zo langzamerhand het 
karakter te krijgen van het verplaatsen van dekstoelen op de Titanic.” 129 Hij citeert ANWB-
voorzitter Nouwen met zijn uitspraak: “Ik vraag mij af of mevrouw Jorritsma meer ruimte 
krijgt dan haar voorgangster om problemen op te lossen. Zij slaagt er althans niet in het 
gevoel bij de burgers weg te nemen dat het verkeer en vervoer steeds verder vastloopt.”130  
   Van Gijzel vindt dat generieke maatregelen onvoldoende recht doen aan het te 
onderscheiden maatschappelijk belang en het karakter van het economisch, sociaal-recreatief 
en woon-werkverkeer. Hij wil inzicht krijgen in de fiscale mogelijkheden om dat onderscheid 
te maken.131 Hij laat niet na wat betreft het rekeningrijden aan het slot van zijn betoog aan te 
geven, dat partijen afhaken bij de concrete vertaling van datgene wat is afgesproken. Hij 
verwijt vooral het CDA bij te hebben gedragen aan de actuele situatie: “U hebt er de 
afgelopen twintig jaar met grote regeringsverantwoordelijkheid als geen andere partij toe 
bijgedragen dat Nederland er voor staat, zoals het er nu voor staat. U hebt er dus voor 
gezorgd dat met name de weg van de wegmobiliteit een doodlopende weg geworden is.”132  
 
Voor Rosenmöller is het mobiliteitsbeleid het beleidsterrein “waar alle seinen op rood staan”. 
Want of het nu gaat om milieu, leefbaarheid of verkeersveiligheid, overal loopt het volgens 
hem spaak. Hij wijst op het aantal files, dat is gestegen van 6000 in 1990 naar 14.000 in 1994. 

                                                 
126 Ibid. 
127 Ibid. 
128 Ibid.: 25-1752. NB. Van Gijzel wijst ook op tegenstrijdige zaken, zoals de verbetering van de vermogens-
positie van het streekvervoer onder gelijktijdige krimp van de reizigerskilometers. 
129 Ibid.: 25-1753. 
130 Ibid. 
131 Ibid.: 25-1754. 
132 Ibid.: 25-1757. 
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Ook hij vindt dat van de beoogde trendbreuk niets terecht komt en “had eigenlijk gewild dat 
de minister met een aanvalsplan was gekomen”. Rosenmöller vindt het “buitengewoon treurig 
dat in de begroting geen heldere visie staat op waar het met dat volstrekt mis lopende 
mobiliteitsbeleid naartoe moet”.133 Hij illustreert zijn betoog over het falen van het beleid met 
citaten uit de MvT met betrekking tot de prijsverhouding tussen openbaar vervoer en de auto, 
die sinds 1992 is verslechterd. Hij komt met een zestal beleidsvoorstellen, waaronder “een 
zodanig prijsbeleid in deze kabinetsperiode, dat daarin de kosten van het autoverkeer sterker 
stijgen dan de tarieven van het openbaar vervoer”.134  
 
De VVD heeft een nieuwe woordvoerder, Hofstra. Hij vindt dat de minister een goede start 
heeft gemaakt met de aanpak van de files via de filebrief. Hij valt Van Gijzel bij wat betreft 
zijn kritiek op het groeipercentage van de automobiliteit dat de minister heeft opgenomen in 
de MvT. Waar de minister spreekt van 16% over de periode 1986-1994 noemt het CBS 28% 
gemiddeld en op de snelwegen 54%, aldus Hofstra. Volgens hem is er “inderdaad enige 
bijstelling nodig” van het SVV. Hij maakt daarbij de kanttekening “dat de VVD-fractie van 
mening is dat de auto een dominant aandeel heeft en zal houden in de totale vervoersstroom. 
Wij houden onszelf voor de gek als wij denken dat vanaf nu het autoverkeer in absolute zin zal 
afnemen”.135 De VVD-fractie “staat ervoor dat mensen vrij kunnen kiezen in hun 
vervoerswijze. Wij voelen er dus ook niet voor dat de overheid degenen die met de auto willen 
reizen nadrukkelijke beperkingen oplegt”, aldus Hofstra.  
   Daarop vraagt Rosenmöller of hij vindt “dat er geen enkele grens gesteld mag worden” aan 
die vrijheid. Het antwoord van Hofstra is: “Nee, zij het dat het een volstrekt legitieme 
overheidstaak is om prikkels te geven waardoor mensen op een gegeven moment misschien 
een andere keuze doen. Wij kiezen ook voor variabilisatie en voor rekeningrijden. Dat zijn 
legitieme middelen.”136 In het verdere debat met Rosenmöller geeft Hofstra aan: “Wegruimte 
is zo langzamerhand een schaars goed, dus mogen daar de wetten van de economie worden 
toegelaten, net zo goed als nu het water duurder is en wij allemaal watermeters in huis 
hebben.” De VVD-fractie is voorstander van “het verschuiven van de autokosten van het bezit 
naar het gebruik”. Dat betekent, “dat de motorrijtuigenbelasting en de BPM, die wat vreemde 
luxe-belasting op personenauto’s die wij in Nederland kennen, naar beneden moet en op 
termijn moet worden afgeschaft”. 137  
 
Van’t Riet (D66) stelt in haar betoog dat “de problematiek groter [is] dan wij een jaar 
geleden verwachtten”. “Bij de komende discussie over het flankerend beleid moeten wij het 
echter niet alleen hebben over het parkeerbeleid en de ruimtelijke ontwikkelingen, maar ook 
over de accijnzen en met name de variabilisatie van de autokosten”, aldus Van’t Riet. Dat is 
voor Leers aanleiding om de vraag te stellen, of het voor de D66-fractie “acceptabel is, dat 
Nederland een eigenstandig beleid voert met betrekking tot de accijnsverhogingen om 
daarmee de mobiliteit te beperken”.138 Haar antwoord luidt, dat er “zoveel mogelijk in 
Europees perspectief” moet worden gehandeld, doch zij voegt daaraan toe dat dit niet 
wegneemt “dat een land een voortrekkersrol kan vervullen”.139 De D66-fractie is van mening 
dat de minister te weinig doet aan de variabilisatie van autokosten, terwijl daarover in het 
regeerakkoord een afspraak is opgenomen. “Om de strijd aan te gaan met de groei van de 
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automobiliteit en de daaraan verbonden filevorming zal op een andere manier met mobiliteit 
moeten worden omgegaan”, zegt Van’t Riet. Zij vindt de invoering van rekeningrijden de 
andere manier om de automobiliteit terug te dringen, maar heeft de indruk “dat de minister 
helemaal niet zo gecharmeerd is van elektronische systemen”.140  
 
RPF-woordvoerder Stellingwerf vindt dat de regering het zichzelf erg moeilijk gemaakt heeft 
door in het regeerakkoord “de mogelijkheid van verhoging van de variabele kosten, met name 
de accijnzen, dicht te timmeren en vooral te relateren aan internationale ontwikkelingen”. 
Wat betreft het terugdringen van de automobiliteit heeft de overheid “de uiterst belangrijke 
taak om de mentaliteit onder de bevolking in positieve zin te beïnvloeden”, vindt Stellingwerf. 
Hij is van mening dat er nog teveel auto’s nagenoeg leeg rondrijden.141  
   Schutte (GPV) vraagt de minister een “meer toegespitst meerjarenprogramma 
automobiliteit” te ontwikkelen. De kernvraag is voor hem, “hoe een wezenlijke 
gedragsverandering kan worden gerealiseerd”. Voor Schutte heeft de overheid in het belang 
van de leefbaarheid “een rechtsgrond” om te sturen in het autogebruik: “Concreet vergt dat 
een verdergaande variabilisatie van de autokosten, het stimuleren en desnoods afdwingen van 
vervoersmanagement en het creëren van een afgewogen OV-systeem.”142  
 
In haar antwoord aan de Tweede Kamer concludeert de minister dat het strategische 
beleidskader van het SVV-2 door een flink deel van de Kamer nog steeds als een goed 
uitgangspunt wordt gezien. Zij deelt de zorg van de Kamer over de ontwikkeling van de 
automobiliteit. Vervoersmanagement noemt zij als (nieuwe) maatregel die – “bovenop de al 
in voorbereiding zijnde maatregelen” – een verkeersinfarct kan voorkomen.143 
 
In de tweede termijn van het debat dient Van Gijzel c.s. een motie in, waarin de regering 
wordt verzocht inzicht te geven in de mogelijkheden om een verdergaand onderscheid aan te 
brengen in de fiscale behandeling binnen en tussen de diverse soorten verkeer, doelend op 
economisch, sociaal-recreatief en woon-werkverkeer.144 De motie zal worden aangenomen.145 
   Er wordt ook gedebatteerd over groeicijfers van de automobiliteit. Hofstra adviseert de 
minister voortaan CBS-cijfers te gebruiken. Hij herhaalt dat zijn fractie “op een aantal 
voorwaarden” akkoord gaat met variabilisering van de autokosten. “En dat geldt ook voor het 
rekeningrijden”, voegt hij er aan toe. Hofstra stelt opnieuw dat de VVD de mrb en de bpm op 
termijn wil afschaffen, “maar de minister zegt dat dit helemaal niet kan. Dan zou ik haar toch 
willen vragen, hoe zij dat geld gaat teruggeven.”146 
   Van’t Riet brengt naar voren, dat in 1987 de toenmalige minister het rekeningrijden al op de 
agenda heeft gezet en dat toen al is aangegeven dat de automobiliteit moest worden afgeremd. 
“Het lijkt erop dat wij nog geen stap verder zijn”, verzucht zij, en voegt daar later aan toe:  
 

“Het lijkt erop alsof er na de enorme files van gisteren een roep uit de samenleving komt om 
meer wegen. Met name het VNO maakt zich daar sterk voor (...).”; “Wij vinden het zo 
langzamerhand onacceptabel worden dat de minister het rekeningrijden zo ver voor zich 
uitschuift. De discussie is al in 1987 begonnen.” 147 

                                                 
140 Ibid.: 25-1770, 1771. 
141 Ibid.: 25-1775. 
142 Ibid.: 25-1778, 1779. 
143 TK verg.jr. 1995-1996, 27e verg. 16 november 1995: 25-1904. 
144 Ibid.: 27-1935. 
145 TK verg.jr. 1995-1996, 33e verg. 30 november 1995: 33-2599. 
146 TK verg.jr. 1995-1996, 27e verg. 16 november 1995 27-1936, 1937. 
147 Ibid.: 27-1939 resp. 27-1941. Overigens dateert het begin van de parlementaire discussie van 1968, aan-
gezwengeld door haar partij. 
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  Rosenmöller dient een motie in, die gericht is op “een zodanig prijsbeleid, dat de auto 
minder wordt bevoordeeld dan het openbaar vervoer”.148 Deze motie zal worden 
verworpen.149 
   Minister Jorritsma-Lebbink komt in haar tweede termijn met een ‘mea culpa’, zoals zij het 
zelf noemt. Als kamerlid was zij namens de VVD-fractie tegen (elektronische) 
heffingsystemen:  
 

“Dit was echter niet vanwege het systeem op zichzelf, zoals in de Handelingen valt na te 
lezen. De VVD-fractie was niet principieel tegen rekeningrijden maar was ertegen dat het 
werd gebruikt als extra inkomstenbron van de rijksoverheid; daar heb ik mij altijd tegen 
verzet. Wij hebben altijd gezegd dat sturing en financiering niet door elkaar gehaald moeten 
worden. Toen ik minister werd, heb ik die twee dan ook meteen uit elkaar gehaald.” 150  
 

In de schriftelijke beantwoording van in het debat gestelde vragen van kamerleden 
beantwoordt de minister een stellingname (het is géén vraag) van Hofstra ten aanzien van de 
inzet van het prijsmechanisme en variabilisatie. De minister houdt op papier het volgende 
betoog: 

“Ik onderschrijf het uitgangspunt dat bij schaarste (aan infrastructuur) het prijsmechanisme 
sterker ingezet moet worden. Ook onderschrijf ik dat zoveel mogelijk gekomen moet worden 
tot variabilisatie van de autokosten, i.c. het verschuiven van de kosten van het bezit naar het 
gebruik. (...) Zoals ik in de brief aan de Kamer heb aangekondigd, zal de opbrengst van het 
Rekening Rijden via een lastenverlichting worden teruggeven, waardoor er ook hier sprake is 
van variabilisatie. Een zodanig vergaande variabilisatie van de autokosten (door verhoging van 
accijnzen of rekening rijden) dat de motorrijtuigenbelasting (en/of de BPM) geheel afgeschaft 
kunnen worden, is – mede gelet op de internationale context – voor de voorziene toekomst niet 
realistisch. Het verminderen of afschaffen van de BPM lijkt mij overigens minder in de rede te 
liggen, omdat hierdoor het aantal auto’s en de keuze voor grotere en zwaardere auto’s naar 
verwachting zal groeien door verlaging van de aanschafdrempel.” 151 

 
Box 1.3b  Een economisch proefschrift over de regulering van de ongeprijsde, ‘externe effecten’ 
van wegverkeer 
In maart 1996 verschijnt het proefschrift van de econoom Verhoef. Net als de econoom Oort in de 
jaren ’60 gaat Verhoef uit van een “welvaarts-economische” optiek bij het aanpakken van de 
problematiek die het autoverkeer veroorzaakt. Hij geeft blijk van een optimistische kijk op de 
haalbaarheid van rekeningrijden, getuige het volgende citaat:  
 “Hoewel rekeningrijden waarschijnlijk nooit een populair beleidsinstrument onder weggebruikers zal 
worden, kan toch een aantal bemoedigende resultaten met betrekking tot de maatschappelijke 
haalbaarheid worden gemeld. Ten eerste blijkt deze haalbaarheid toe te nemen met de ernst van de 
congestie die men ondervindt, hetgeen aangeeft dat rekeningrijden meer acceptabel wordt naarmate 
het meer nodig is. Daarnaast heeft rekeningrijden een grotere kans om de democratische test te 
doorstaan indien het wordt ingebed in een duidelijk pakket van beleidsmaatregelen, waarbij het 
gebruik van heffingsopbrengsten voor aanbodgeoriënteerd beleid ter bestrijding van congestie en 
verlagingen van de motorrijtuigenbelasting (MRB) gebruikt kunnen worden om de scepsis van 
weggebruikers omtrent regulerende heffingen weg te nemen, of in ieder geval te verminderen. Hierbij 
kunnen additionele maatregelen genomen worden om het regressieve karakter van rekeningrijden te 
verminderen. Bijvoorbeeld, de MRB zou relatief sterker verlaagd kunnen worden voor goedkopere en 
kleinere auto’s, zodat lagere inkomensgroepen de mogelijkheid behouden om autobezitter te blijven. 
Op de langere termijn zou hiervan ook een gunstig effect op het gemiddelde brandstofgebruik van het 
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149 TK verg.jr. 1995-1996, 33e verg. 30 november 1995: 33-2599. 
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weg door een bedrijf voor zijn werknemers bij invoering van rekeningrijden (27-2047). 
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wagenpark kunnen uitgaan, aangezien de aanschaf van lichtere auto’s wordt gestimuleerd. Uiteraard 
zou het daarnaast verstandig kunnen zijn om verlagingen in de MRB aan te grijpen om extra reducties 
te geven voor relatief schone, zuinige, en stille auto’s op zich.”152  
   Reden om deze conclusie van Verhoef integraal weer te geven is, dat ruim een decennium later in 
het kader van de ‘vergroening’ van het belastingstelsel rond de auto de adviezen van Verhoef over 
‘aanvullende’ maatregelen zijn doorgevoerd, terwijl het rekeningrijden achter de politieke horizon is 
verdwenen. Vanaf  januari 2010 zijn auto’s met een zeer lage CO2-uitstoot zelfs ‘belastingvrij’ (géén 
mrb en géén bpm). 
 
�  Nieuwe berichten over het rekeningrijden 
In de reeks filebrieven stuurt de minister op 26 april 1996 een rapportage aan de Tweede 
Kamer over “de voortgang van de activiteiten die moeten leiden tot een zo spoedig mogelijke 
totstandkoming van een systeem van rekening rijden in Nederland”. In de rapportage komt de 
ontwikkeling van maatschappelijk draagvlak aan de orde.  
   Sinds een eerdere brief van 23 juni 1995 zijn de resultaten van twee opinie-onderzoeken 
beschikbaar gekomen. Ca. 50% van de automobilisten vindt rekeningrijden onaanvaardbaar 
en ca. 25% vindt het aanvaardbaar. Toch is minister Jorritsma-Lebbink van mening dat het 
maatschappelijk draagvlak voor het rekeningrijden “op dit moment boven verwachting is”.    
Daarbij verwijst zij naar de opinie in Oslo, waar tweederde van de bevolking eerst tégen 
tolheffing was.153  
   Op 11 juni 1996 stuurt de minister de laatste filebrief aan de Tweede Kamer.154 Zij kondigt 
onder meer aan te werken aan een nota over bereikbaarheid, die zo spoedig mogelijk wordt 
gepresenteerd. In de brief noemt de minister het belang van samenwerking met en actieve 
steun van andere partijen voor het realiseren van haar beleid, met name gemeenten, het 
bedrijfsleven én maatschappelijke organisaties. 
 
Box 1.3c  Kamervragen over een vergunningstelsel voor auto’s 
Op 31 mei 1996 stelt Remkes (VVD) een aantal schriftelijke vragen naar aanleiding van uitspraken 
van de minister van Economische Zaken (Weijers, D66) dat met de automobiliteit grenzen 
overschreden zijn en dat het kabinet overweegt het autobezit aan een vergunningstelsel te willen 
binden.155  
   Minister Weijers geeft in zijn antwoord aan, dat het in ieders belang is dat zonder taboes alle 
mogelijkheden worden verkend om de fileproblemen aan te pakken. Weijers deelt mee, dat het 
Kabinet niet overweegt het autobezit aan een vergunningstelsel te binden. “Het Kabinet wil wel een 
brede analyse maken van alle mogelijkheden om de mobiliteit te beheersen. Naast onderzoek naar de 
effecten van andere fiscale prikkels en mogelijke vormen van rekeningrijden, sluit ik niet uit dat 
daarbij ook onderzocht kan worden wat de mogelijkheden van een vergunningstelsel zijn”, aldus 
minister Weijers. 
 
 
1.4  Samenwerken aan bereikbaarheid: het vergaderjaar 1996-1997 
 
Box 1.4a  Vervoerseconomen en rekeningrijden 
Een drietal vervoerseconomen, Verhoef, Rietveld en Nijkamp (VU Amsterdam), presenteren in 1996 
een rapport met betrekking tot het vraagstuk van de maatschappelijke haalbaarheid van 

                                                 
152 Erik Verhoef, “Economic efficiency and social feasability in the regulation of road transport exterrnalities”, 
1996: 238-239. 
153 TK verg.jr. 1995-1996, 23958, nr. 6: 7. 
154 TK verg.jr. 1995-1996, 23958, nr. 7. 
155 TK verg.jr. 1995-1996, aanhangsel van de handelingen: 1353. 
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rekeningrijden.156  
   Er is een enquête gehouden onder weggebruikers in de ochtendspits in de Randstad met als doel de 
maatschappelijke haalbaarheid van rekeningrijden te onderzoeken. De uitkomst is dat “er in principe 
maatschappelijk draagvlak bestaat voor rekeningrijden aangezien de weggebruikers inderdaad bereid 
zijn te betalen voor tijdwinsten (gemiddeld bijna f. 11,- per uur)”. De betalingsbereidheid varieert wel 
over de verschillende groepen en neemt toe met de stijging van het inkomen.  
   Een andere bevinding is, dat “geuite zorg omtrent de effectiviteit van rekeningrijden als 
sturingsmechanisme – vanwege de inelasticiteit van de vraag naar weggebruik in de ochtendspits – in 
de praktijk mee zal kunnen vallen”, want minder dan één derde van de respondenten ziet geen 
alternatief voor hun huidige weggebruik. Ook blijkt de maatschappelijke haalbaarheid toe te nemen 
met de ernst van de fileproblematiek. Maar het “regressieve welvaartseffect” van rekeningrijden voor 
de lagere inkomensgroepen is een duidelijk nadeel.  
   De diverse bevindingen in het onderzoek leiden de economen tot de conclusie, dat het een sterke 
voorkeur lijkt te verdienen om tegelijkertijd met de invoering van het rekeningrijden de mrb te 
verlagen en een ander deel van de opbrengsten te gebruiken om knelpunten in het wegennet aan te 
pakken. “Dergelijke variabilisatie kent een relatief groot draagvlak onder de weggebruikers”, aldus de 
economen. 
 
�  Nieuw beleid: Samen werken aan bereikbaarheid (SWAB) 
 
De inhoud van de nota. In september 1996 presenteert minister Jorritsma-Lebbink de nota 
Samen werken aan bereikbaarheid.157 De Tweede Kamer ontvangt de nota als bijlage bij de 
begroting van het ministerie. Met de nota wordt beoogd een extra impuls te geven om het 
SVV-2 sneller en beter uit te voeren. Het intro van de nota luidt:  
 

“Nederland dreigt dicht te slibben. Files ontstaan steeds vaker, worden langer en hardnekkiger. 
Onze belangrijke economische centra blijken steeds moeilijker bereikbaar (...). En intussen 
loopt de economische schade door files en langzaam rijdend autoverkeer steeds verder op, tot 
anderhalf miljard gulden in 1995.” 158  

 
De uitvoering van het SVV-2 heeft een achterstand opgelopen, toch is er veel bereikt volgens 
de nota. Zo is de capaciteit van het hoofdwegennet in de afgelopen twee decennia 
verdubbeld.159 Het doel is nu de uitvoering van het SVV-2 te versnellen met een 
samenhangend pakket van maatregelen, gericht op de vraag naar en op het aanbod van 
mobiliteit. Eén van de doelen is, de vraag naar automobiliteit, met name in de spits, fors terug 
te dringen. Daarvoor wordt “zwaar” ingezet op onder meer prijsmaatregelen. Ook 
doelgroepstroken, speciaal bedoeld voor vrachtverkeer en collectief personenvervoer, worden 
genoemd als maatregel aan de aanbodzijde.160 Het kabinet handhaaft de strategie van het 
SVV-2, “die onverkort moet worden doorgezet”. Dus blijft het doel rekeningrijden in te 
voeren:  
 

“Steeds duidelijker wordt dat het in en rond de drukke stadsgewesten niet langer mogelijk zal 
zijn, en overigens ook niet gewenst, om alle automobilisten onbeperkte toegang tot het 
hoofdwegennet te geven. Selectief gebruik van de auto en een selectieve toegang tot dit net zal 
dan ook onvermijdelijk zijn.” 161   

                                                 
156 Erik Verhoef e.a., (Serie research memoranda) “De maatschappelijke haalbaarheid van rekeningrijden: een 
survey onder spitsautomobilisten in de Randstad”, Research memorandum 1996-8. 
157 TK verg.jr. 1996-1997, 25022, nr. 1. 
158 Ibid.: 5. 
159 Ibid. 
160 Ibid. 
161 Ibid.: 18. 
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Rekeningrijden is het meest effectieve instrument om deze selectiviteit te bereiken, aldus de 
nota. Het doel van rekeningrijden is om de bereikbaarheid van de stadsgewesten te 
verbeteren: “Het is geen financieringsinstrument. De opbrengsten zullen dan ook primair 
worden teruggesluisd.” Daarbij wordt vermeld, dat eerder met de Tweede Kamer is 
afgesproken het rekeningrijden in 2001 in te voeren en dat samen met verschillende regio’s 
wordt bezien waar met het rekeningrijden een start kan worden gemaakt.162  
   Het jaar 2001 is nog ver. Het gebruik van de auto, met name in de spits, moet ook op de 
korte termijn worden teruggedrongen dus “is het zaak op de kortst mogelijke termijn zwaar in 
te zetten op variabilisatie van de autokosten. Uit mobiliteitoverwegingen is een 
accijnsverhoging van benzine van circa 25 cent gewenst.” Die accijnsverhoging zal - 
vanwege verschillen met de benzineprijs in omringende landen - niet in één keer kunnen 
worden doorgevoerd. De opbrengst van die accijnsverhoging komt volledig in mindering  van 
de mrb want: “Het doel is immers niet om de lasten voor automobilisten te verzwaren, maar 
om te bevorderen dat zij hun voertuig minder vaak en zuiniger gebruiken.” En verhoging van 
variabele autokosten leidt tot “versterking van de concurrentie-positie van het openbaar 
vervoer”.163 
 
Vragen van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. Wat betreft het rekening-
rijden vraagt de commissie naar de wijze van terugsluizen van de opbrengst.164 De minister 
beantwoordt deze vraag met de mededeling van de opbrengst wordt “teruggeven in de vorm 
van een lastenverschuiving”. Zij deelt mee: “Ik streef er naar bij de vormgeving van de 
lastenverschuiving zo veel als mogelijk rekening te houden met de financiële gevolgen van de 
heffing voor de categorieën weggebruikers die het rekening rijden zullen betalen (…).”165  
   Een andere vraag betreft de passsage in de SWAB-nota, waarin staat dat variabilisatie een 
voorloper is van rekeningrijden. De commissie stelt dat het verschillende instrumenten zijn; 
de ene werkt specifiek voor bepaalde weggedeelten, de ander werkt algemeen voor alle 
automobilisten. Het antwoord van de minister is, dat beide door middel van het 
prijsmechanisme “een bewuster verplaatsingsgedrag” stimuleren. Rekeningrijden doet dat 
gedifferentieerd naar tijd en plaats. “Het is dus een meer op congestie toegesneden vorm van 
variabilisatie van de autokosten en in die zin is de voorgenomen combinatie van 
accijnsverhoging en motorrijtuigenbelasting [sic] te zien als voorloper van rekening rijden”, 
aldus de minister.166  
   In het antwoord op een vraag over de effecten van variabilisatie wordt gesteld, dat “een 
hogere brandstofprijs leidt tot minder automobiliteit, tot zuiniger rijgedrag en op termijn tot 
een zuiniger wagenpark”. 167  
   In de vragen en antwoorden komt Europa uitgebreid aan de orde. De Europese Commissie 
heeft een Groenboek gepresenteerd met de titel: Naar een eerlijke en doelmatige prijsstelling 
in het verkeer en vervoer. Europa stelt (steeds meer) kaders die bepalend zijn voor de 
strekking van te nemen maatregelen; een verdere variabilisatie na 1 juli is mede afhankelijk 
van de ontwikkelingen in buurlanden. Het kabinet zal in Europees verband streven naar een 
substantiële verhoging van de EU-minimumaccijnzen en naar het loslaten van de EU-

                                                 
162 Ibid. 
163 Ibid.: 19. 
164 Deze vraag is, met wat andere bewoordingen,  een jaar eerder door de commissie gesteld bij de behandeling 
van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 1996-2000. Het antwoord van de minister is identiek. 
(TK verg.jr. 1995-1996, 24403, nr.2: 16). 
165 TK verg.jr. 1996-1997, 25022, nr. 3: 8. 
166 Ibid.: 9. In de tekst van het citaat ontbreekt het voorvoegsel “verlaging” bij motorrijtuigenbelasting. 
167 Ibid.: 18.  In retrospectief kan worden opgemerkt dat een hogere brandstofprijs een veel beperkter effect heeft 
dan het in politieke zin is toebedeeld. 
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minimumtarieven voor de mrb voor zware vrachtwagens.168 
 
1.4b  Accijnsverhoging 
Medio jaren ’90 komt het idee van accijnsverhoging als middel om het autogebruik te beteugelen 
centraal te staan in het Europese discours over automobiliteit. De OESO (de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling) presenteert op 7 april 1995 een studie, waarin een 
verviervoudiging van de benzineprijs wordt voorgesteld om de toenemende verkeersdrukte te 
verminderen. (De OESO stelt daarnaast tolheffingen voor en speciale heffingen voor dichtbevolkte 
gebieden.)169 Het CPB (Centraal Planbureau) presenteert in februari 1996 het rapport Economie en 
milieu, op zoek naar duurzaamheid, waarin wordt gesteld dat een Europese verhoging van de accijns 
op benzine tot twee gulden per liter zal leiden tot een afname van het autogebruik met 40 procent (en 
tot een vermindering van het gebruik van brandstof met 61 procent). Volgens het CPB zijn “prijs- en 
gedragsprikkels de enige weg om aan groeiende onduurzaamheid een halt toe te roepen”.170  
   In augustus 1996 komen de berichten, dat het kabinet de benzineprijs per 1 juli 1997 met 15 cent wil 
verhogen (en ook twee miljard gulden wil investeren om de files te bestrijden). De 
motorrijtuigenbelasting171 zal daarbij worden verlaagd.172. CDA’er Reitsma wijst deze 
accijnsverhoging als “dom en onverstandig” van de hand. “Het is gewoon autootje pesten”, aldus 
Reitsma.173 Het voornemen van het kabinet leidt tot veel commotie, maar het kabinet houdt voet bij 
stuk.  
   De Tweede Kamer wil uitstel van het besluit van het kabinet tot accijnsverhoging, maar dat wil 
premier Kok niet voor zijn rekening nemen. “Kok benadrukt dat het duurder maken van het autorijden 
een ‘onlosmakelijk’ onderdeel is van het plan om de files in ons land aan te pakken. De verhoging van 
de brandstofaccijnzen krijgt de autorijder terug in de vorm van een verlaging van de bpm”, aldus De 
Telegraaf.174 
   In het beleid dat het kabinet voorstaat, met name wat betreft de beoogde investeringen in de 
infrastructuur, ontbreekt een politieke visie, aldus Femke Halsema en Maarten Hajer. In het NRC 
Handelsblad van 15 februari 1997 geven zij een analyse van de “ruimtelijke politiek” van het kabinet-
Kok. Zij stellen: “De aanhoudende dominantie van de auto is echter niet alleen een aanslag op het 
milieu maar heeft bovendien een negatief effect op de sociale en culturele bevolkingssamenstelling 
van de oude steden èn de groeikernen. Met de auto is het namelijk mogelijk selectief gebruik te maken 
van de ruimte, waarbij contact met vreemden wordt vermeden.” Zij stellen dat deze 
“vermijdingsmobiliteit” is toegenomen. Zij bepleiten een alternatief vervoerssysteem, waarin 
alternatieve, goedkope transportwijzen de concurrentie met de auto aankunnen.  
Halsema en Hajer roepen politieke partijen op niet alleen economische, maar ook ecologische en 
culturele doelstellingen te koppelen aan investeringen in infrastructuur en aan ruimtelijk beleid. 
 
�  De begroting 1997: het rekeningrijden in de hoofdrol 
 
De Memorie van Toelichting. De MvT opent met de volgende, veelzeggende zin:  
 

“De toekomst van de B.V. Nederland wordt bedreigd door de files. De krachten achter de files 
– toenemende automobiliteit en de liefde voor de eigen auto – zijn immens. En dat terwijl de 
oplossingen schaars en kostbaar zijn door de beperkte ruimte en de complexe omgeving.” 175  

                                                 
168 Ibid.: 11. 
169 De Telegraaf, 8 april 1995. 
170 De Volkskrant, 17 februari 1996. Een opinieonderzoek van het bureau Inter/View in 1998 wijst uit, dat alleen 
bij een forse verhoging van de benzineprijs naar 5 gulden 51% van de automobilisten de auto zal laten staan ten 
gunste van het openbaar vervoer (bron: Trouw, 17 april 1998). Daaruit blijkt dat de auto en het openbaar vervoer  
normaliter geen ‘communicerende vaten’ zijn. 
171 Anno 1996 nog “houderschapsbelasting’ genoemd. 
172 Zodat sprake is van ‘variabilisatie’ van autokosten. 
173 Trouw, 28 augustus 1996. 
174 De Telegraaf, 2 november 1996. 
175 TK verg.jr. 1996-1997, 25000 XII, nr.2: 3. 



De nationale plaag van het ‘fileleed’ en de Wet op het rekeningrijden: 1994-1998 

 445

De minister stelt, dat fileproblematiek vraagt “dat we zoveel mogelijk projecten versnellen en 
dat we onze file-aanpak intensiveren. Dat vraagt om flinke extra investeringen (...)”.   
   Schaarse middelen weerhouden het ministerie van Verkeer en Waterstaat er niet van om 
“het gevecht met de congestie” aan te gaan, aldus de minister. In de begroting “is een aantal 
accentverschuivingen aangebracht, gericht op het verminderen van de fileproblematiek”. Op 
korte en middellange termijn bleek extra inzet van maatregelen en middelen noodzakelijk. 
Deze maatregelen en middelen zijn verwoord in de nota’s Samen werken aan bereikbaarheid 
en Transport in balans. 
   De minister kan melden dat het met de economie goed gaat, maar: “Nederland mag, zeker 
als transportland, de aansluiting met de rest van Europa niet verliezen.”176 Ten opzichte van 
het uitgangsjaar 1986 bedraagt de groei van de automobiliteit in 1995 24% en daarmee is de 
ontwikkeling tot dan toe in lijn met de doelstellingen van het SVV-2.177 Nog steeds blijft de 
beleidslijn van het SVV-2 het uitgangspunt, te weten het verbeteren van de bereikbaarheid 
binnen de randvoorwaarden die uit een oogpunt van leefbaarheid worden gesteld. Volgens de 
minister voldoet het SVV-2 nog steeds als strategisch kader.178  
   Eén van de belangrijke beleidsaccenten voor de komende vier jaar is de versterking van de 
concurrentiepositie van Nederland. Dat betekent specifieke aandacht voor de aanpak van files 
in de Randstad.179 De minister zegt dat “een uiterste inspanning” zal moeten worden geleverd 
om de zorgelijke ontwikkelingen rond files en bereikbaarheid een halt toe te roepen. Zij 
benoemt haar “drie-sporen” beleid: selectieve uitbreiding van het wegennet, betere benutting 
van de bestaande capaciteit en het verbeteren en stimuleren van alternatieven voor de 
personenauto, vooral in de spits”. Spitsstroken maken inmiddels – naast busbanen – onderdeel 
uit van het maatregelenpakket. In samenwerking met de andere overheden en het 
bedrijfsleven wil het Rijk zich inspannen om de stijging van de fileproblematiek een halt toe 
te roepen.180 Wat betreft het bestrijden van de files in de Randstad zal op drukke tijden “de 
schaarse capaciteit veel verstandiger – dat wil zeggen selectief – moeten worden gebruikt”, 
aldus de minister. Waar instrumenten van verkeersregulering en capaciteitsuitbreiding in de 
stedelijke gebieden hun beperkingen hebben, is er in deze gebieden dan ook meer heil te 
verwachten van de invoering van het rekeningrijden, het aanpassen van het OV en 
maatregelen in de sfeer van de ruimtelijke inrichting.181 
 
Het debat in de Tweede Kamer. Tijdens de kamerbehandeling presenteert Reitsma (CDA) 
ter gelegenheid van de derde begroting van minister Jorritsma-Lebbink een tussenbalans: “Uit 
onze tussenbalans ontstaat niet het beeld van een actief verkeers- en vervoersbeleid. 
Integendeel, bij ons ontstaat steeds meer het beeld van traagheid, uitstel en files.”182 Reitsma 
noemt een drietal uitgangspunten die voorop moeten staan in een beleid, dat de “enorme 
mobiliteitsproblematiek” moet oplossen: de overstap van auto naar openbaar vervoer, 
duurzaamheid als vast onderdeel bij aanleg van infrastructuur en vermindering van de 
emissies van schadelijke stoffen. Reitsma geeft aan, dat elk procent economische groei 1,4% 
toename van mobiliteit met zich meebrengt en dat vertragingen in het verkeer leiden tot een 
forse economische schadepost.183 Wat betreft de nota Samen werken aan bereikbaarheid vindt 
                                                 
176 Ibid. 
177 Ibid.: 18. Opvallend, dat deze groei “in lijn is” met het SVV-2 en dan toch zoveel problemen veroorzaakt. 
178 Ibid. 
179 Ibid.: 19. 
180 Ibid.: 20. 
181 Ibid.: 21. NB. Inmiddels is  “OV’ de gebruikelijke afkorting voor openbaar vervoer in beleidsteksten en 
handelingen van de TK. 
182 TK verg.jr. 1996-1997, 36e verg. 10 december 1996: 36-2932. Reitsma komt met een actieplan van 10 punten 
dat de CDA-fractie heeft opgesteld (27-2933). 
183 Ibid.: 36- 2933. 
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Reitsma het pakket maatregelen niet zo samenhangend:  
 

“Een van de maatregelen is de variabilisering. De CDA-fractie heeft nooit afwijzend gestaan 
tegenover variabilisering van de autokosten. We hebben wel steeds gezegd dat de verhoging 
van de accijnzen alleen mogelijk is indien dit samen met de ons omringende landen gebeurt. 
De plannen van het kabinet zijn daarmee in strijd, evenals het regeerakkoord.” 184  

 
Reitsma verwijt de VVD buiten het parlement te zeggen dat de VVD-fractie tegen verhoging 
van de benzineaccijns is, maar geen actie onderneemt om het betreffende belastingplan te 
wijzigen. VVD-woordvoerder Blauw pareert, dat bij de accijnsverhoging nu een vorm van 
variabilisatie is toegepast. Daardoor “is het een redelijke neutrale operatie voor de 
benzineautomobilist”, waarop Reitsma stelt: “Over de variabilisatie en de compensatie geef ik 
u gelijk, maar het kabinet wil dit doen om minder files op de weg te krijgen. U zult het met mij 
eens zijn dat deze verhoging niet leidt tot substantieel minder files. Daar hoef je het dus niet 
voor te doen.”185  
   In een debat tussen Reitsma, Blauw en Van Gijzel (PvdA)  komt ook het “kwartje van Kok” 
aan de orde. Men neemt elkaar de maat als het gaat om politieke consistentie.186 Reitsma zegt 
dat de CDA-fractie het merkwaardig blijft vinden: 
 

“dat er nu al prijsmaatregelen worden ingezet, terwijl er voor de burgers geen adequaat 
alternatief in het openbaar vervoer voorhanden is. Zo laten automobilisten hun auto echt niet 
staan. (…) Prijsbeleid zonder dat er waardige alternatieven voorhanden zijn, lost naar ons 
oordeel de fileproblematiek niet op.” 

 
Reitsma geeft verder in zijn betoog aan: 
 

“dat het rekeningrijden ingevoerd kan worden op het moment dat burgers een daadwerkelijke 
keuze voorgelegd kan worden. De opbrengst van het rekeningrijden in zijn algemeenheid zal 
teruggesluisd moeten worden naar de automobilist, bij voorkeur door een verlaging van de 
motorrijtuigenbelasting. Daarnaast is mijn fractie meer en meer geporteerd geraakt van het 
selectsysteem. Dat is een systeem van rekeningrijden waarbij de automobilist de keuze heeft 
tussen openbaar vervoer, een dure rijbaan – maar dan moet hij daar wel voor betalen – en de 
kans om in de file te belanden. (...) De opbrengst van het selectsysteem kan worden ingezet 
voor de verdere verbetering en uitbreiding van de weginfrastructuur. Rekeningrijden zonder 
extra infrastructuur wordt als latenverzwarend ervaren en creëert geen draagvlak.” 187  

 
Reitsma roept het kabinet op om “de optie van het selectsysteem” serieus te bestuderen.188 In 
debat met Van’t Riet komt Reitsma tot de uitspraak: “De minister heeft steeds gezegd dat zij 
in vier à vijf jaar in staat is om het systeem van rekeningrijden verantwoord in te voeren. Wij 
delen die conclusie van de minister.” Ook is Reitsma van mening, dat: “Als het algemeen 
rekeningrijden is, dan moet je in feite de lastenverzwaring die je als reguleringsinstrument 
wilt gebruiken, terugbrengen bij de automobilisten in  de vorm van een verlaging van de 
motorrijtuigenbelasting.”189 De voorkeur van het CDA ligt evenwel bij het selectsysteem.  
   In verder debat met Van’t Riet zegt Reitsma dat de CDA-fractie meer ziet in rekeningrijden 
als reguleringsinstrument dan in het doorgaan met accijnsverhogingen.190 En in debat met 
                                                 
184 Ibid. 
185 Ibid.: 36-2934. 
186 Ibid. 
187 Ibid.: 36-2934, 2935. 
188 Ibid.: 36- 2935. Deze optie is ook wel aangeduid als ‘het Rotterdamse model’. 
189 Ibid. 
190 Ibid.: 36-2936. 
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Van Gijzel komt Reitsma nog met de volgende uitspraak over rekeningrijden:  
 

“Mijn fractie heeft steeds gezegd dat de invoering van rekeningrijden in plusminus het jaar 
2000 akkoord is. Het moet dan wel een verantwoord systeem zijn, en ook moet de voorwaarde 
gelden dat de komende vier, vijf jaren echt benut worden om een hoogwaardig OV-systeem te 
realiseren.” 191  

 
Van Gijzel spreekt in zijn betoog over het dringende verzoek van onder meer zijn fractie om 
het SVV te “revitaliseren”. Hij zegt dat de nota Samenwerken aan bereikbaarheid aan dat 
verzoek inhoud probeert te geven.192 Van Gijzel schetst in zijn betoog de trend van de 
afgelopen jaren:  
 

“Het aantal auto’s in ons land stijgt jaarlijks sneller dan de bevolking en sinds 1986, het ijkjaar 
van het SVV, met zo’n 1 mln. motorvoertuigen. Dat is 20% meer. (...) Het aantal woon-
werkkilometers is in de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Daar staat tegenover dat in het 
afgelopen jaar 0,5 mld. kilometer minder per openbaar vervoer werd gereisd en dat 100.000 
kilometer minder werd gelopen. (...) Men hoeft geen helderziende te zijn om vast te stellen dat 
men op deze wijze onmogelijk door kan gaan.” 193  

 
Van Gijzel verwijst naar de Raad voor Verkeer en Waterstaat die stelt dat er “ingrijpende 
keuzes moeten worden gemaakt”. Hij berekent, dat het opvangen van de te verwachten groei 
van automobiliteit die uitstijgt boven de norm van het SVV-2, met het openbaar vervoer 
helemaal niet kan, want het zou een vervijf- à zesvoudiging betekenen.194 Van Gijzel geeft 
daarmee aan, dat Reitsma met zijn standpunt ten aanzien van het openbaar vervoer als 
alternatief geen oplossing biedt. “De heer Reitsma probeert de prijsprikkel alleen maar in te 
zetten voor de overstap naar het openbaar vervoer en gooit daarmee een heleboel andere 
maatregelen weg”, is zijn mening.195  
   Het antwoord van Reitsma is: “Als je een zeer zwaar prijsbeleid wilt voeren, hetgeen met 
rekeningrijden zou kunnen, dan mag je in de huid van de automobilist kruipen en een echt 
alternatief eisen.” In verder debat met onder anderen Poppe (SP) stelt Van Gijzel:  
 

“Wij proberen onder meer het openbaar vervoer te versterken. Tegelijkertijd proberen wij 
allerlei prikkels in te bouwen, waardoor mensen selectiever met hun auto omgaan. Dat kan 
door de ruimtelijke ordening, dat kan door carpooling en dat kan met andere maatregelen. Als 
wij de redenering van de heer Reitsma volgen, dan gooien wij alle andere instrumenten weg.” 
196  
 

Reitsma reageert daarop met: “De ervaring met het kwartje van Kok heeft toch geleerd dat 
fors flankerend beleid in wezen niets helpt, omdat de mensen geen alternatief hebben.” Van 
Gijzel vindt dat Reitsma alle cijfers die door het kabinet worden verstrekt ontkent. Hij geeft 
een voorbeeld hoe (groei) cijfers rond automobiliteit verdraaid worden door Shell.197     

                                                 
191 Ibid. 
192 Ibid.: 36-2940. Van Gijzel refereert hierbij aan de oproep van Rinnooy Kan aan de regering – vanuit de auto 
in de file in Rotterdam – om overleg te plegen met werkgevers over de bereikbaarheidsproblematiek. 
193 Ibid. 
194 Ibid. Hij gaat uit van een groei van automobiliteit van 170% t.o.v. 1986 i.p.v. de norm uit het SVV-2 van 
135%. 
195 Ibid.: 36-2941. Hij doelt op maatregelen die ook wel “flankerend beleid” worden genoemd, zoals carpoolen, 
bedrijfsvervoer e.d. 
196 Ibid. Van Gijzel voegt daar nog aan toe: “Het kabinet zegt van de prijsprikkel dat hij leidt tot 9% minder 
congestie en 2,5% minder automobiliteit”. 
197 Ibid.: 36-2942, 2943. 



Deel IV – Hoofdstuk 1 

448  

   Rosenmöller (GroenLinks) vindt, dat wie niet wil berusten in “de exorbitante groei van de 
automobiliteit en de terugloop van het openbaar vervoer” het over een andere boeg moet 
gooien: 

“Stap af van de variabilisatie, is mijn stelling. Het kabinet wil via de variabilisatie het gebruik 
van de auto ontmoedigen, maar dat gebeurt maar zeer ten dele. Maar als wij het rijden duurder 
maken en de vaste kosten in ieder geval gelijk houden? Dan ontmoedig je deels ook het 
autobezit. (...) Mijn fractie durft die discussie zeker aan. Het zal buitengewoon lastig worden, 
als het gaat om het autobezit, om dat om te buigen.” 198  
 

VVD-woordvoerder Blauw is niet somber. Hij stelt dat de Nederlandse samenleving een hoge 
graad van mobiliteit kent, die verder zal toenemen. Hij noemt onder meer de vergrijzing van 
de bevolking, wat betekent dat de toekomstige ouderen mobiel zullen zijn. De kern van zijn 
betoog is, dat “de mens van de 21e eeuw  een veelvormig en individueel levenspatroon [heeft]”  
en dat snellere verplaatsingsmogelijkheden die mobiliteit nog zullen vergroten.199 Hij is 
praktisch als het gaat om het SVV-2. De uitvoering van het SVV-2 heeft vertraging 
opgelopen, waardoor de bereikbaarheid van de economische centra en de wooncentra in de 
knel komt. Die achterstand moet worden ingelopen, voordat congestie “een wurggreep” 
wordt. Blauw wil die achterstand inhalen door extra investeringen.200  
 
Voor Van’t Riet (D66) gaat de invoering van het rekeningrijden te traag:  
 

“Het SVV-II ging nog uit van invoering van rekeningrijden in 1995. Nu wordt het 
doorgeschoven naar 2001. D66 vraagt de minister een uiterste krachtsinspanning te leveren 
om de invoeringstermijn maximaal te bekorten. Wij denken dat het mogelijk is dat in 1998 een 
start gemaakt kan worden, met name rond de steden Amsterdam en Rotterdam. Wij verzoeken 
de minister ervoor zorg te dragen dat het wetgevingstraject bij de volgende 
begrotingsbehandeling afgerond is. (...) Rotterdam wil het selectsysteem snel invoeren.” 201  

 
Stellingwerf (RPF) constateert dat er sprake is van een opvallende koerswijziging. Tot nu toe 
stonden aandacht voor duurzaamheid en terugdringen van mobiliteit voorop. Het gevolg van 
de huidige aandacht voor bereikbaarheid is, dat het pakket aan voorgestelde maatregelen 
vooral is gericht op het wegnemen van knelpunten in de automobiliteit. Dat verontrust de 
RPF-fractie.202 Stellingwerf illustreert dit met de zinsnede in de nota, “dat voor verplaat-
singen over grotere afstand de auto het aangewezen vervoermiddel is”.203 Hij vraagt of het 
mogelijk is de introductie van het rekeningrijden naar voren te halen en of 1998 technisch 
haalbaar is. 
 
Minister Jorritsma-Lebbink geeft in haar beantwoording aan, dat het huidige kabinet en ook 
volgende kabinetten voor de grote uitdaging staan “om te zorgen voor voldoende 
werkgelegenheid”. Vanwege de nog steeds groeiende beroepsbevolking is daarvoor idealiter 
een jaarlijkse economische groei van 3% nodig. Bereikbaarheid is noodzakelijk voor 
economische groei. “Uitgangspunt van het verkeers- en vervoersbeleid is en blijft het beleid 
uit het tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer, het tweede Nationaal Milieubeleidsplan 
en ook de Vierde nota voor de ruimtelijke ordening extra”, aldus de minister.204  

                                                 
198 Ibid.: 36-2948. 
199 Ibid.: 36-2952. 
200 Ibid. 
201 Ibid.: 36-2958. 
202 Ibid.: 36-2965. 
203 Ibid.: 36-2966. 
204 TK verg.jr. 1996-1997, 37e verg. 11 december 1996: 37-2980. 
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   Zij zegt de zorg over het in voldoende mate terugdringen van de automobiliteit te delen. 
Wat betreft het beleid ten aanzien van de autokosten geeft zij aan, dat “variabilisatie van de 
autokosten door een verhoging van de brandstofprijzen met terugsluizing via de MRB” een 
integraal onderdeel is van het maatregelenpakket van SWAB.205 De minister benadrukt dat 
deze variabilisatie budgettair neutraal verloopt.206  
   VVD-woordvoerder Blauw stelt in reactie op het betoog van de minister dat de automobilist 
in gebieden met weinig openbaar vervoer meer kilometers moet maken en dus duurder uit is. 
Reitsma valt hem bij. Hij vindt daarom tijd- en plaatsgebonden rekeningrijden “een eerlijker 
en rechtvaardiger systeem”.207  
   De minister betoogt dat juist de variabilisatie die zij voorstaat ervoor zorgt, dat buiten de 
gebieden waar “rekeninggereden” wordt er nog enige invloed is op het keuzegedrag van de 
automobilist. Voor haar is variabilisatie nog steeds “het beste middel om mensen bewust 
gebruik te laten  maken van de auto”.208  
   Van Gijzel valt haar bij en houdt Blauw voor, dat: 
 

“de vorige fractie van de VVD de grote verdediger was van variabilisatie. (...) Nu dat 
instrument uitgevoerd wordt, is de VVD weer de eerste die daarvoor wegloopt. Ik heb daar 
een beetje de balen van, want dat is ook bij het CDA het geval. Ze roepen dat er variabilisatie 
moet komen, maar als die er komt, zeggen ze weer dat het niet kan.” 209  

 
Reitsma zegt daarop:  
 

“als je doorgaat met een versterkte variabilisering in de toekomst, zul je een onderscheid 
moeten maken tussen de ontwikkeling in stedelijke gebieden en die in plattelandsgebieden. 
Daarom heb ik gezegd dat als je rekeningrijden verantwoord in kunt voeren – daar zijn wij ook 
voor – dat een rechtvaardiger systeem is.” 210  

 
Later in het debat wijst Van Gijzel erop, dat het rekeningrijden niet voor het jaar 2000 
geïntroduceerd zal kunnen worden. Daarom vindt hij dat in afwachting van de invoering van 
rekeningrijden variabilisatie als instrument gebruikt moet worden.211 Voor Van’t Riet is het 
niet of/of maar en/en. Zij wijst erop dat het volgens de nota SWAB de bedoeling is dat “zowel 
variabilisering van de autokosten als rekeningrijden aan de orde zijn”. Voor haar fractie is 
variabilisering ook compensatie via de motorrijtuigenbelasting, “terwijl rekeningrijden 
gewoon het ontmoedigen van ongewenst gedrag is en voor ons niet hoeft te worden 
gecompenseerd”.212 
 
Minister Jorritsma-Lebbink geeft de Kamer nog een reactie op het debat over het 
rekeningrijden:  
 

“Dan is er nog een hardnekkig misverstand over rekeningrijden (...), namelijk dat 
rekeningrijden zou leiden tot een lastenverzwaring. De discussie daarover hebben wij afgerond 
in de vorige periode. Ik heb (…) duidelijk aangegeven dat rekeningrijden geen 
financieringsdoelstelling heeft. De opbrengst zal dus worden teruggeven in de vorm van een 
lastenverschuiving. De praktische invulling daarvan moet nog plaatsvinden. Een van de 

                                                 
205 Ibid.: 37-2995. SWAB is de gebruikelijke afkorting voor de nota  Samen werken aan bereikbaarheid. 
206 Ibid.: 37-2996. 
207 Ibid.: 37-2997. 
208 Ibid. 
209 Ibid. 
210 Ibid. 
211 Ibid. 
212 Ibid.: 37-2998. 
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alternatieven zou een verlaging van de motorrijtuigenbelasting kunnen zijn, maar ook andere 
zijn denkbaar. Ik vind het namelijk niet zo eerlijk om als rekeningrijden wordt ingevoerd in 
het stadsgewest Amsterdam, in heel Nederland de motorrijtuigenbelasting te verlagen.” 213  

 
De minister zegt dat zij, voordat de volgende begroting zal worden behandeld, met een 
wetsvoorstel zal komen. Wat betreft de vraag naar het bekorten van de invoeringstermijn van 
het rekeningrijden zegt de minister:  
 

“Op dit moment wordt, samen met de verschillende regio’s, bezien waar met rekeningrijden 
een start kan worden gemaakt. Amsterdam heeft gezegd mee te willen doen aan een spoedige 
invoering en daarnaast proberen wij het wetgevingstraject zo snel mogelijk te realiseren.” 

 
De minister heeft een onafhankelijke audit bij het project rekeningrijden laten uitvoeren. Want 
zij “wilde gewoon eens weten of wij op het ministerie te moeilijk doen en het inderdaad 
sneller kan”. De uitkomst van het onderzoek is, “dat een versnelde invoering van 
rekeningrijden niet mogelijk wordt geacht”.214 Zij is van plan daarover verder te discussiëren. 
In het betreffende onderzoek worden ook “nogal wat risico’s” aangegeven en dat baart de 
minister zorg. “Ik wil die risico’s niet”, zegt Jorritsma-Lebbink.    
   Wat betreft het Rotterdamse selectsysteem zegt de minister dat het hier gaat om “een 
compleet systeem”, dat grotendeels parallel loopt met de nota Samenwerken aan 
bereikbaarheid. Zij staat achter de Rotterdamse aanpak om de doelstelling van het SVV 
binnen bereik te brengen, maar wijst erop dat het betaalmechanisme van het Rotterdamse 
systeem anders werkt dan bij rekeningrijden. Het gaat namelijk om betaalstroken. Het 
systeem kan worden gezien als een “veelbelovend initiatief”, maar de minister vraagt zich af 
of het aanleggen van betaalstroken wel haalbaar is.215 Ook de handhaving van de betaalstrook 
blijkt een probleem en – aldus de minister – heeft Siemens gevraagd een “foutpercentage van 
20” te verwachten.  
   Wat betreft de fraudegevoeligheid zegt de minister dat dit “een van de moeilijkste 
onderwerpen is”, maar die problemen zijn voor haar oplosbaar: “Ik geloof wat dat betreft 
heilig in de techniek. Als wij mensen naar de maan kunnen sturen, moeten wij toch ook een 
roadpricingsysteem kunnen ontwerpen dat niet fraudegevoelig is.”216  
 
Een motie van Reitsma c.s. over het oormerken van het “project Selectsysteem” als project dat 
voor versnelde invoering in aanmerking komt wordt door de Kamer aangenomen.217 
 
Box 1.4c  Oud-minister Maij-Weggen over haar opvolger 
Het standpunt van minister Jorritsma-Lebbink over het rekeningrijden ontlokt oud-minister Maij-
Weggen de volgende terugblik: “Een maatregel die tot een geweldige regulering van de files had 
kunnen leiden, was ‘road-pricing’ ofwel ‘rekeningrijden’. Dat plan werd echter geblokkeerd door een 
veto in de Tweede Kamer. Zelfs de onderzoeksgelden  voor ‘road-pricing’ werden uit mijn begroting 
gehaald. Ik beschouw dat als een grote blunder van de Kamer en ik heb dat ook gezegd. Dat we nu met 
enorme files zitten, is mede hieraan te danken. Overigens leidde mevrouw Jorritsma de oppositie tegen 
het ‘rekeningrijden’. Nu zij als minister zelf moet vechten tegen de voordurend groeiende files, zit zij 
dus een beetje op haar eigen blaren. Wel heb ik vastgesteld dat ze wat het ‘rekeningrijden’ betreft 

                                                 
213 Ibid.: 37-2999. 
214 Ibid. 
215 Ibid. 
216 Ibid.: 37-3000. 
217 TK verg.jr. 1996-1997, 38e verg. 17 december 1996: 38-3201. De ondertekenaars van de motie zijn Reitsma, 
Van Gijzel, Blauw en Van’t Riet. 
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inmiddels bekeerd is.”218    
   Er zijn ook andere reacties te vernemen op het beleid van de minister.  Oud-premier Zijlstra geeft in 
een interview met NRC Handelsblad zijn kijk op het beïnvloeden van het autogebruik. Hij signaleert 
dat in termen van reëel besteedbaar inkomen de auto in de loop van enkele decennia alleen maar 
goedkoper is geworden en zegt vervolgens: “Ik ben bang dat bijna elk effect van het duurder maken 
van de auto wegvalt tegen die vooruitgang. Je moet de auto dus echt heel, heel veel duurder maken, 
wil het effect sorteren. Daarvoor krijg je geen politieke meerderheid. Je kunt hoogstens proberen 
instrumenten als roadpricing in te voeren. Toch geldt ook daarvoor dat je die echt heel duur moet 
maken, wil het werkelijk effect sorteren.”219  
   Pim Fortuyn is dezelfde mening toegedaan, en voegt daar een belangrijke consequentie aan toe: “Als 
het rekeningrijden iets gaat voorstellen, dus als het flink geld gaat kosten, dan zal dat tot gevolg 
hebben dat met name de middenklasse de steden meer gaat mijden. Dat zal grote gevolgen hebben 
voor de economische structuur van de steden.”220  
 
 
1.5  Eindelijk de Wet op het rekeningrijden: het vergaderjaar 1997-1998 
 
Box 1.5a  Kabinet ziet af van verdere accijnsverhoging 
De forse accijnsverhoging op brandstof van 1 juli 1997 heeft grote problemen veroorzaakt voor 
benzinepomphouders in de grensgebieden. Daarom ziet het kabinet onder druk van de Tweede Kamer 
in oktober 1997 af van een geplande verhoging van de benzineaccijns per 1 januari 1998 met 2,5 cent 
per liter. In plaats daarvan wordt de motorrijtuigenbelasting verhoogd voor auto’s zwaarder dan 800 
kg. De verhoging bedraagt 7 procent. “Premier Kok maakte gisteren duidelijk dat hij de 
motorrijtuigenbelasting met tegenzin verhoogt, omdat dit tegen het kabinetsstreven in gaat om de 
variabele kosten te verhogen”, meldt De Telegraaf op 11 oktober 1997.  
   Het besluit van het kabinet ontlokt een reactie van de zijde van de ANWB. De verhoging van de 
motorrijtuigenbelasting “doet afbreuk aan de eerlijker verdeling van de lasten via variabilisatie, die 
juist is begonnen” aldus het hoofd van de Afdeling Ledenbelang van de ANWB.221 In april 1997 was 
ANWB-hoofddirecteur Nouwen nog hoopvol gestemd. In een interview met de Volkskrant zegt hij 
over de regering: “Eindelijk begint men in te zien dat het alleen maar straffen de automobilist kwaad 
en narrig maakt. We hebben altijd gezegd: je krijgt hem uit de auto door hem te belonen. Zo zit de 
mens nu eenmaal in elkaar. Psychologie is zo belangrijk.”222 
 
�  Nieuws over de aanpak van de bereikbaarheid in Nederland 
Kort voor de behandeling van de begroting 1998 – op 27 oktober 1997 – stuurt minister 
Jorritsma-Lebbink een brief aan de Tweede Kamer, waarmee zij de Kamer op de hoogte 
brengt van de uitvoering van de in december 1996 goedgekeurde nota’s  Samen werken aan 
bereikbaarheid en Transport in balans.223 Er zijn resultaten te melden Zo blijkt de filelast 
rond Rotterdam te zijn omgebogen van een stijging met 10% (zonder SWAB)  naar een daling 
met 7 %.224 De aanleg van spitsstroken op snelwegen heeft ook resultaat. Op de A27 en A28 
“zijn de files opgelost”, zo meldt de minister.225 Zij geeft een vooruitblik van wat in 1998 aan 
de orde komt en meldt dat er een “praktijkproef” met het rekeningrijden wordt gehouden. 
 
                                                 
218 Gesprek met oud-minister Maij-Weggen, zoals opgenomen in: Hans Boom en Marcel Metze, “Slag om de 
Betuweroute. Het spel langs de lijn”, 1997: 186, 187. 
219 NRC Handelsblad, 6 september 1997. 
220 Elsevier, 8 november 1997. 
221 Trouw, 26 november 1997. 
222 De Volkskrant, 5 april 1997. Pas in 2008 is er het eerste voorbeeld van belonen met het project 
“Spitsmijden”. 
223 TK verg.jr. 1997-1998, 25022, nr. 11. 
224 Ibid.: 2. 
225 Ibid.: 5. 
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�  De begroting 1998: een fundamenteel debat over prijsbeleid, het CDA in een hoofdrol 
 
De Memorie van Toelichting. “De Nederlandse economie draait op volle toeren” schrijft de 
minister in de MvT bij de begroting 1998, en voegt daar aan toe: “De bestaande problemen 
van bereikbaarheid en leefbaarheid worden er echter door versterkt. (...) De ruimte in ons 
dichtbevolkte land is schaars. Dat maakt het bestrijden van files tot een kostbare en complexe 
taak.”226 
   De minister deelt mee dat de geldigheidstermijn van het SVV-2 in 1996 met 3 jaar is 
verlengd.227 Zij noemt (nog eens) de “beleidsaccenten” van het kabinet in het SVV-2 beleid. 
Het gaat om “versterking van de concurrentiepositie van Nederland” (met name de 
bereikbaarheid), “bescherming en veiligheid” en “regionale versterking en decentralisatie”.228 
   Het SVV is inmiddels aangevuld met de vorig jaar gepresenteerde nota’s Samen werken aan 
bereikbaarheid en Transport in balans. De eerstgenoemde nota is in december 1996 door de 
Tweede Kamer aanvaard en dient om de achterstand die is opgelopen bij de uitvoering van het 
SVV-2 in te lopen. Het verminderen van de groei van de automobiliteit is hierbij een centraal 
punt, waarbij de minister erop wijst dat tegelijkertijd ook het aanbod (van wegen en de 
infrastructuur van het openbaar vervoer) waar dat nuttig en nodig is versneld verbeterd moet 
worden. Dan volgt een interessante passage:  
 

“Bij dit alles is het goed te beseffen dat een goede bereikbaarheid op stadsgewestelijk niveau 
niet gelijk staat met filevrije wegen. Vraag en aanbod zullen in de stadsgewesten ook nooit 
volledig op elkaar afgestemd zijn. Schaarste blijft op bepaalde tijdstippen en op bepaalde 
plekken. Anders gezegd: er zullen rond de stadsgewesten structurele files blijven bestaan 
tijdens de ochtend- en avondspits, hoewel door de invoering van rekening rijden de overlast 
hiervan flink zal worden teruggedrongen. Vrachtverkeer, openbaar vervoer en eventueel 
carpoolers kunnen vrij doorrijden, waar doelgroepstroken in gebruik genomen worden. 
Gestreefd wordt naar een personen- en goederenvervoersysteem met betrouwbare reistijden. 
Het streven is om in 2005 een corridorsgewijze verbetering van het openbaar vervoer (OV) te 
hebben gerealiseerd.” 229 

 
Dit is een actuele definiëring van bereikbaarheid en de acceptatie van het verschijnsel ‘file’. 
Over het prijsbeleid meldt de minister dat, nu op 1 juli 1997 de eerste fase van de 
variabilisatie van de autokosten is doorgevoerd, in de komende jaren het vervolgtraject nader 
zal worden uitgewerkt. Ten aanzien van rekeningrijden zullen “de inspanningen 
onverminderd gericht zijn op een zo spoedig mogelijke invoering van dit systeem. Volgens 
modelberekeningen vormt dit onontbeerlijke systeem het belangrijkste instrument om de 
bereikbaarheid van de vier grote stadsgewesten te verbeteren”, aldus de minister.230 
 
Het debat in de Tweede Kamer. In het kamerdebat over de begroting 1998 stelt Reitsma 
(CDA) vast dat na drie jaar paars het fileprobleem nog steeds levengroot aanwezig is. Ook de 
gestelde doelen in de twee aanvullende nota’s blijken bij lange na niet haalbaar vindt hij.231 
   Blauw (VVD) houdt hem voor, dat de minister juist vanmorgen een brief bij de Kamer heeft 
aangeleverd over hetgeen bereikt is met de twee nota’s.232 Hij trekt de conclusie dat de 
achterstand bij de uitvoering van het verkeer -en vervoerbeleid niet is ingelopen. “Het lijkt 

                                                 
226 TK 97-98, 25600 XII, nr.2: 2. 
227 In een brief van 15 januari 1996 meldt zij, dat de geldigheidsduur is verlengd tot 17 januari 2002. 
228 Ibid.: 9. 
229 Ibid.: 12. De cursivering is van de onderzoeker. (Let op de schrijfwijze van rekeningrijden.) 
230 Ibid.: 14. 
231 TK verg.jr. 1997-1998, 17e verg. 29 oktober 1997: 17-1183. 
232 Ibid.: 17-1184. 
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erop dat alleen de zure maatregelen, zoals rekeningrijden, accijnsverhoging en 
prijsverhoging van treinkaartjes in de spits, worden ingevoerd terwijl daar niets tegenover 
staat”, aldus Blauw. 
   Reitsma houdt een pleidooi voor de inschakeling van private partijen bij de financiering van 
infrastructuur:  
 

“Naar mijn mening kan in eerste instantie de private financier conform het Franse model 
worden ingeschakeld bij de extra aanleg van nieuwe wegen (….) via de instrumenten van 
betaalstroken en het selectsysteem. Ik vind dat dit een belangrijke bijdrage levert aan het 
oplossen van het mobiliteitsprobleem.”  
 

Hij voegt daar later in zijn betoog aan toe:  
 

“Wij moeten echter de patstelling doorbreken dat er schijnbaar te weinig rijksmiddelen zijn. 
Daarom wil ik op een creatieve manier de private financiers inschakelen, en als dat gebeurt, 
moeten zij ook de verantwoordelijkheid voor beheer en exploitatie krijgen. Ik zie dan 
mogelijkheden voor betaalstroken, want automobilisten zijn best bereid om reistijd te kopen 
als zij anders een uur in de file staan. (...) De financier financiert de infrastructuur, exploiteert 
deze en bepaalt de hoogte van de tol op de betaalstroken.” 233  

 
Van Gijzel (PvdA) reageert daarop:  
 

“Nu pleit het CDA bij het rekeningrijden voor een snelle introductie van betaalstroken. (...) De 
heer Reitsma wil dat doen met betaalstroken die hij privaat wil financieren. Dan ontstaat er al 
meteen een tegenstelling, want een private financierder vindt dat alleen interessant om te doen 
als er zoveel mogelijk passages komen, terwijl wij rekeningrijden en betaalstroken willen om 
te reguleren en te reduceren.” 234  

 
Dat leidt tot de volgende reactie van Reitsma: “Dan geef je een stukje vrijheid uit handen 
maar de prijs die je ervoor krijgt, is dat er wel infrastructuur wordt aangelegd, want anders 
gebeurt er geen barst.”235 Evenals vorig jaar stelt Reitsma dat het beperken van het 
autoverkeer alleen serieus wordt genomen wanneer er voldoende investeringen in het 
openbaar vervoer worden gedaan; met name in congestiegebieden moeten automobilisten een 
volwaardig alternatief hebben, aldus Reitsma. Hij vindt onderzoek naar een structurele aanpak 
voor de hele Randstad met betaalstrooksystemen prima, maar wil ook dat met een paar 
projecten wordt gestart.236 
   Stellingwerf (RPF) constateert dat de CDA-fractie “massief” inzet op investeren in 
infrastructuur; hij vraagt of de CDA-fractie er nog wel aan toekomt om de automobiliteit in te 
perken.237 Voor Reitsma is een van de belangrijke instrumenten voor het geleiden van 
mobiliteit, dat er in de congestiegebieden een hoogwaardig systeem van openbaar vervoer is. 
Hij zegt: “Wij moeten af van de vanzelfsprekende keuze voor de auto door te zorgen voor 
aantrekkelijke alternatieven.”238 De CDA-fractie heeft: 
 

“grote twijfels over de effectiviteit van het instrument generiek rekeningrijden zoals de 
minister dat wil invoeren. Zolang er geen adequate alternatieven tegenover staan, zal de 
reistijdwinst die misschien even optreedt, snel weer nul zijn. Zo blijf je de automobilisten geld 
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uit de zak kloppen zonder dat er iets tegenover staat en de files worden daarmee niet 
opgelost.” 239  

 
Reitsma vindt dat andere initiatieven te snel opzij gezet worden en vraagt naar de stand van 
zaken met de uitvoering van zijn motie van vorig jaar over onderzoek naar het Rotterdamse 
selectsysteem. Hij brengt naar voren, dat zijn fractie een systeem van rekeningrijden bepleit 
waarin automobilisten een keuze kunnen maken: “Dat betekent dat een sneltram-, metro- of 
lightrailverbinding geboden moet worden naast filevrije betaalstroken en de gratis bestaande 
rijstroken die mogelijk opgevuld worden met files.” Reitsma stelt, dat “belangrijke 
organisaties” ook op deze lijn zitten en dat er dus draagvlak voor is.240 Op een vraag van 
Van’t Riet (D66) geeft Reitsma aan, dat hij de proef met rekeningrijden die de minister 
voorbereidt dom vindt, want zij zet alleen in op het generieke rekeningrijden. Hij kiest voor 
een proef die wordt geënt op twee instrumenten, “het generieke instrument en het 
betaalstrookinstrument”.241 
   Daarop volgt een debat waarin de minister en Rosenmöller (GroenLinks) reageren op het 
betoog van Reitsma. Op de vraag van Rosenmöller of “de CDA-fractie vooral op papier voor 
rekeningrijden is en dat zij, gezien de voorwaarden die zij daaraan verbindt, eigenlijk al bezig 
is met het voorbereiden van een stemverklaring waaruit blijkt dat het project rekeningrijden 
niet de steun van de CDA-fractie zal krijgen” antwoordt Reitsma: 
 

“De CDA-fractie zal pas haar eindoordeel geven als concrete voorstellen zijn ingediend. Ik 
heb nadrukkelijk gezegd dat de CDA-fractie echt voor rekeningrijden is. Wij zien dit als enige 
manier om in de congestiegebieden het bereikbaarheidsprobleem op te lossen. De vraag is op 
welke manier het instrument wordt ingevoerd. Ik heb geschetst dat twee instrumenten 
voorhanden zijn, het generieke instrument en het betaalstrookinstrument. Mijn fractie kiest op 
dit moment voor rekeningrijden in de zin van betaalstroken.” 242  

 
Reitsma stelt ten aanzien van de accijnzen vast, dat men “wat dit betreft geen eenzijdige 
maatregelen [kan] treffen, zodat er forse beperkingen gelden met betrekking tot het 
prijsbeleid” en vervolgt:  
 

“Wij vinden het rekeningrijden in de Randstad een belangrijk punt, mede omdat daarmee een 
onderscheid kan worden gemaakt tussen Randstad en gebieden waar minder congestie is. Wij 
zijn ervan overtuigd dat men met het idee van de betaalstroken – wij noemen dat rekening-
rijden – een positieve bijdrage kan leveren aan de filebestrijding.” 243  
 

Rosenmöller reageert daarop met de kritiek, dat Reitsma zelf weet “dat men niet zomaar 
betaalstroken kan verbinden met het plan voor het rekeningrijden”. Reitsma persisteert bij 
zijn argument, dat als er gekozen wordt voor het nieuwe instrument rekeningrijden, men 
ervoor moet zorgen dat de burger keuzemogelijkheden heeft: “ofwel een hoogwaardig 
openbaar vervoer, ofwel een filevrije strook, ofwel blijven rommelen op de bestaande 
infrastructuur waarbij men gedurende de ochtend en de avond een uur in de file staat”.244    
   Van Gijzel ziet de opstelling van Reitsma als een “escape” en zegt: “Ik zit nu bijna negen 
jaar in de Kamer en iedere keer als wij dichter bij het moment komen van introductie van 
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rekeningrijden, weet hij een escape te bedenken”.245 Reitsma reageert met de volgende 
woorden: “Ik denk dat de mensen die nu roepen dat er sprake moet zijn van rekeningrijden 
zonder meer – en dan behoeft er ook geen nieuwe infrastructuur te komen – uiteindelijk 
bedrogen uitkomen. Die optie zal tijdelijk wat mensen van de weg halen; dat zijn dan de 
mensen met de smalle portemonnee (...).”246  
 
In het verdere debat met Van Gijzel zegt Reitsma dat hij ook vindt dat het prijsmechanisme 
moet worden benut, maar dat er meer keuzemogelijkheden moeten zijn. Hij herhaalt zijn 
uitspraak dat hij een systeem van rekeningrijden met betaalstroken voorstaat. “Dan koopt men 
reistijd ”, aldus Reitsma. Als Van Gijzel cijfers over de reductie van files door rekeningrijden 
voorlegt aan Reitsma en vraagt naar een cijfermatige onderbouwing van het effect van 
betaalstroken, blijkt dat Reitsma die niet heeft. Van Gijzel constateert dat Reitsma “een grote 
draai maakt” om onder eerder gemaakte afspraken, namelijk het ondersteunen van een motie 
van Van Gijzel over de introductie van rekeningrijden voor 2000, uit te komen.247. 
 
Van Gijzel begint zijn betoog met een beeld van de resultaten van minister Jorritsma-Lebbink. 
Zij heeft een aantal verslechteringen in het openbaar vervoer tegengehouden vindt hij en ook 
de indexering van de benzineaccijns is een positieve zaak. Want voor Van Gijzel is een 
logische consequentie van de keuze, om de concurrentieverhouding tussen auto en openbaar 
vervoer ten gunste van het openbaar vervoer te veranderen, dat als er jaarlijkse tariefstijgingen 
zijn in het openbaar vervoer, óók een indexering van de benzineaccijns plaatsvindt. Hij vindt 
het zonde, dat daar vervolgens door CDA en VVD “een stokje voor gestoken is”.  
   Wat betreft de variabilisatie van de autokosten vindt Van Gijzel dat de minister een slag 
meer heeft gemaakt. Per 1 juli is de aanzienlijke verhoging van de benzineaccijns 
doorgevoerd, waarbij de “kleine rijder” is ontzien. Van Gijzel zegt vervolgens:  
 

“Het betekent immers dat de  grootverbruikers relatief meer bijdragen. Op basis van de 
voorstellen van CDA en VVD gebeurt nu het omgekeerde. Als variabilisatie in de verhoging 
van de accijns onder gelijktijdige verlaging van de motorrijtuigenbelasting een hulp is voor de 
kleine rijder, is het omdraaien daarvan natuurlijk nadelig voor diezelfde kleine rijder.” 248  
 

Daarop ontstaat een debat over benzineaccijns tussen Van Gijzel en Reitsma. Voor Reitsma is 
de internationale context (met name Duitsland) van belang bij accijnsverhoging. Van Gijzel 
houdt Reitsma voor, dat de antwoorden van de minister aangeven, dat een prijsverschil met 
Duitsland en België helemaal niet zo’n effect heeft op toename van automobiliteit door reizen 
naar het buitenland, zoals Reitsma veronderstelt.249  
   Wat betreft het SVV-2 vindt Van Gijzel dat de ambitie is verschraald en dat “de 
noodverbanden” van de twee aanvullende nota’s maar moeilijk van de grond komen. Het gaat 
niet goed met de doelstellingen van de leefbaarheid en de bereikbaarheid, is zijn conclusie: 
“Het beleid is te veel probleemdempend in plaats van oplossingbiedend (...).”250 Van Gijzel 
zegt, dat het uitgangspunt van zijn fractie is dat het mobiliteitsprobleem oplosbaar is. Hij 
betoogt dat er meer visie en meer keuzes gevraagd worden:  
 

“Wij moeten een beleid krijgen dat naar buiten is gericht en mensen moet stimuleren het 
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openbaar vervoer te nemen. (...) Wij moeten een positief gevoel krijgen bij het gebruik van het 
openbaar vervoer (...). Kinderen zijn in de afgelopen tien jaar voor de helft minder buiten gaan 
spelen in de grote steden. Daarvan is 15% te verklaren door zaken als video, computer en tv. 
De rest komt alleen maar omdat de auto de speelruimte voor de kinderen heeft opgesoupeerd. 
(...) Het kiezen voor de auto blijft te vanzelfsprekend. Niet kiezen maakt de auto steeds 
belangrijker.” 251  

 
Rosenmöller heeft kritiek op het departement van Verkeer en Waterstaat: “Je vraagt je af 
waarom zo’n extraverte baas de introverte cultuur van dit departement niet heeft kunnen 
veranderen.” Hij stelt dat de doelen van (onder meer) het SVV-2 niet worden gehaald door 
“en-en-beleid” en vraagt waarom er geen “scherpere keuzen” gemaakt worden. Hij presen-
teert een aantal beleidsvoorstellen voor beter, sneller en goedkoper openbaar vervoer. 252 Eén 
van die voorstellen gaat over het tarievenbeleid, “dat het hart raakt van het mobiliteitsbeleid”, 
aldus Rosenmöller: “In dezelfde week dat hier de accijnsverhoging op benzine wordt 
weggestemd, komt de NS wel met een tariefverhoging. Wranger kan het bijna niet ! (...) Maar 
het is duidelijk dat je via die weg mensen eerder in dan uit de auto krijgt.”253  
   Van’t Riet (D66) stelt het rekeningrijden aan de orde. Zij vraagt “wat er moet gebeuren met 
de opbrengst van het rekeningrijden; wordt deze teruggeven, in welke vorm dan ook, of 
niet?”254 Ook vraagt zij of de minister aan het selectsysteem werkt.  
 
Stellingwerf (RPF) vindt dat het mobiliteitsprobleem en de terugdringing daarvan de 
volgende kabinetsperiode prioriteit nummer 1 voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
moet blijven. Hij pleit voor een “duurzaam en rechtvaardig mobiliteitsbeleid”. Speerpunt van 
het SVV-2, het verminderen van de groei van de automobiliteit, kan hij moeilijk rijmen met 
de voorgenomen versnelling van de verbreding van snelwegen. Want elk aanbod schept zijn 
eigen vraag, waardoor een vicieuze cirkel in stand wordt gehouden. De RPF-fractie ziet het 
rekeningrijden “toch niet als de definitieve oplossing” voor de reductie van automobiliteit: 
“Velen zullen nauwelijks worden gehinderd door het rekeningrijden”, aldus Stellingwerf. Zijn 
fractie vindt “dat het denken over nieuwe toekomstgerichte systemen om tot een beperking 
van de huidige hypermobiliteit te komen, niet stil moeten blijven staan”.255 Zijn fractie 
verwacht “dat een bijdrage aan een noodzakelijke trendbreuk” kan worden geleverd wanneer 
een radicale verandering wordt doorgevoerd in de grondslag van de motorrijtuigenbelasting:  
 

“Tot op heden vormt het gewicht van de auto de heffingsgrondslag. (…) Wij pleiten ervoor dit 
te veranderen in een vast bedrag, gerelateerd aan het brandstofgebruik van de auto, verhoogd 
met een variabel bedrag dat afhankelijk is van het jaarlijks aantal verreden kilometers. Het 
totaal hiervan zou dan fiscaal kunnen worden verrekend. Dat is variabilisatie van autokosten in 
optima forma.” 256  
 

Afhankelijk van de mate van beschikbaarheid van openbaar vervoer is regionale differentiatie 
denkbaar, aldus Stellingwerf. Tegenover introductie van zo’n systeem kan zelfs een verlaging 
van de brandstofaccijnzen te overwegen zijn, stelt hij. 
   SGP-woordvoerder Van den Berg heeft een voorkeur voor een “heffing per gereden 
kilometer”. Zijn fractie steunt rekeningrijden “zolang effectievere varianten technisch niet 
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haalbaar zijn”. Hij doet nog de suggestie, rekeningrijden te combineren met “het sparen van 
punten die recht geven op kortingen op OV, de zogenaamde ‘weg-van-de-wegmiles’ ”.257 
 
Minister Jorritsma-Lebbink geeft in haar beantwoording aan, dat per 1 juli jl. met de 
verhoging van de brandstofaccijns “een eerste stap” is gezet met de variabilisatie van de 
autokosten, waarbij zij teleurgesteld opmerkt: “In de publiciteit wordt helaas de verhoging 
van de brandstofprijzen nog vaak genoemd zonder dat de gelijktijdige verlaging van de 
houderschapsbelasting wordt vermeld.”258 Over rekeningrijden zegt de minister:  
 

“Rekeningrijden is in onze ogen een instrument dat macro niet leidt tot lastenverzwaringen. 
Het is een sturingsinstrument en geen financieringsinstrument. De invoering van 
rekeningrijden staat gepland voor 2001. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het 
wetsvoorstel (...).” 259  

 
Betaalstroken hebben volgens de minister geen regulerend, maar slechts een faciliterend 
karakter. Zij meldt dat Rijkswaterstaat en de Stadsregio Rotterdam aan de slag zijn met een 
studie naar de mogelijkheden van rekeningrijden, betaalstroken en een combinatie daarvan in 
de regio Rotterdam.260 De minister geeft aan, dat afhankelijk van de resultaten van enkele 
studies bezien kan worden “of naast rekeningrijden op termijn ook andere vormen van 
betaald rijden, zoals betaalstroken, mogelijk zijn”. Zij zegt niet tegen betaalstroken te zijn, 
maar houdt de Kamer voor: “Voordat wij daar echt iets zinvols over kunnen zeggen, moet 
echter onderzocht worden wat de effecten van de betaalstroken voor de bereikbaarheid zullen 
zijn.” In debat met Van Gijzel zegt de minister: “Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat wij 
weten dat er bij rekeningrijden op zichzelf geen grote reductie van het verkeer plaatsvindt. De 
belangrijkste reden waarom dit werkt, is dat het verkeer naar andere tijdstippen wordt 
verplaatst.” Daarop stelt Van Gijzel, dat als het rekeningrijden over de hele dag wordt 
toegepast, er wel degelijk een regulerende werking in kan zitten. De minister geeft daarop 
aan, dat in het wetsvoorstel dat de Kamer nog ontvangt sprake is van heffing in een 
spitsperiode.261  
   Dat leidt tot de opmerking van Van’t Riet, dat het hier gaat om een principiële keuze tussen 
rekeningrijden en het selectsysteem. Jorritsma-Lebbink zegt dat onderzocht moet worden of 
die systemen naast elkaar kunnen worden ingevoerd en stelt:  
 

“Als je een betaalstrook aanlegt, vind ik dat je het geld dat hiermee gegenereerd wordt, moet 
benutten voor infrastructuur of andere dingen. Bij rekeningrijden vind ik dat het geld 
teruggeven moet worden. Daar zitten dus tamelijk principiële verschillen tussen omdat er dan 
een keuzevrijheid is.” 262  
 

Hierop volgt een debat tussen de minister en Van’t Riet over de fiscale aspecten. De minister 
betoogt, dat het selectsysteem tol is, want: “Het is geen regulerende heffing, maar een 
retributieheffing.”263  
   Reitsma stelt het draagvlak voor rekeningrijden en betaalstroken aan de orde en zegt dat 
“onder meer TLN en VNO-NCW zeggen: als generiek rekeningrijden zonder uitzondering 
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wordt geïntroduceerd, kiezen we voor betaalstroken”. De minister bestrijdt dit. Volgens haar 
is “de grootste angst” bij de genoemde organisaties dat het rekeningrijden niet reguleert en zij 
maakt duidelijk waar zij staat: “Laat er geen misverstand over bestaan: als het niet reguleert 
moeten wij het niet invoeren, want wij doen het om te reguleren.” Het CPB hoopt tegen het 
eind van het jaar daarover een “risicoanalyse” gereed te hebben, aldus de minister. “Voor 
VNO-NCW en een aantal andere maatschappelijke organisaties is de vraag bepalend of 
rekeningrijden werkelijk de oplossing biedt. Ik vind dat een rechtmatige en voor mij ook heel 
belangrijke vraag.”264  
   De minister ziet geen mogelijkheid voor een proef met de betaalstrook, omdat het een 
retributie is en voorts kan zij geen plek bedenken om een proef te doen.265 Reitsma stelt dat de 
Rotterdamse wethouder wèl mogelijkheden ziet. De minister wacht eerst onderzoek af.   
   Wat betreft het testen van het systeem van rekeningrijden zegt Jorritsma-Lebbink: “Wij 
kunnen ons op dit punt geen mislukkingen permitteren. Het mag natuurlijk niet zo zijn, dat 
straks de helft van de automobilisten geen rekening krijgt of dat er zeer grote foutenmarges 
zijn.”266  
 
Reitsma en Van den Berg dienen een motie in, waarin de regering wordt verzocht bij de 
voorbereiding van het wetgevingstraject rekeningrijden het juridisch kader voor betaalstroken 
vorm te geven. De minister ontraadt de motie, die geen steun vindt bij een meerderheid van de 
Kamer.267  
   Stellingwerf en Van den Berg dienen een motie in waarin de regering wordt verzocht 
onderzoek te doen naar een gebruikersheffing per verreden kilometer. De minister vindt die 
motie overbodig: “Wij hebben al afgesproken dit soort regelingen verder te zullen 
ontwikkelen. Het zal nog een groot aantal jaren duren voordat het een realistische optie is”, 
aldus de minister.268 In debat met Stellingswerf zegt de minister dat zijn voorstel “een van de 
onderdelen” is die aan de orde zijn geweest in de “werkgroep vergroening”. Men is aan het 
kijken hoe het kan, aldus de minister. Zij is “zeer voor systemen van variabilisatie”, maar het 
is “iets te opgewekt om te denken dat het binnen een paar jaar kan”.269 Stellingwerf past de 
motie aan en plaatst het onderzoek naar de gebruikersheffing in het kader van het op te stellen 
SVV-3. De motie wordt echter verworpen.270 
 
Het debat in de Eerste Kamer. In de Eerste Kamer refereert CDA-woordvoerder Eversdijk 
aan de uitspraak van de minister bij haar aantreden, “dat zij de geschiedenis wilde ingaan als 
de minister die de files zou indammen”. Hij vervolgt: “Niets is minder waar gebleken. De files 
zijn langer dan ooit en de minister gaat nu de geschiedenis in als – ik citeer nu de NRC – ‘de 
minister van stilstaan’.”271 Wat het rekeningrijden betreft pleit Eversdijk voor een systeem 
met een keuzemogelijkheid, zoals Reitsma eerder heeft bepleit in de Tweede Kamer.  
   GroenLinks-woordvoerder Pitstra is ook kritisch:  
 

“Er wordt voortgemodderd op de doodlopende weg van Nederland distributieland en de 
economische doelstellingen om via Verkeer en Waterstaat de mainports te bedienen staan 
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centraal. Eigenlijk is Verkeer en Waterstaat een soort dienstmaagd voor gevestigde 
economische belangen.” 272  
 

Pitstra refereert aan zijn inbreng in eerdere debatten waarin hij oplossingen van GroenLinks 
heeft aangedragen, zoals “het systeem van verhandelbare quota voor autokilometers”. Hij 
verwijt de minister gebrek aan politieke moed en wil om met een krachtig en sturend beleid 
het sociaal dilemma rond individuele voordelen en maatschappelijke nadelen te 
doorbreken.273  
   De minister geeft in haar beantwoording aan, dat de invoering van rekeningrijden (nog 
steeds) gepland is voor 2001. Het ministerie heeft samen met VNO en NCW “een onderzoek 
gedaan naar betaalstroken en naar de mogelijkheden of onmogelijkheden van een combinatie 
van rekeningrijken en betaalstroken”. Voorts worden mogelijkheden voor een pilot met 
betaalstroken in de Rotterdamse regio onderzocht èn wordt gewerkt aan “een soort projectwet 
betaalstroken”, aldus de minister. Na de “implementatiewet rekeningrijden” zal er een 
“invoeringswet” komen waarin de betaalstroken zijn opgenomen.274  
   Jorritsma-Lebbink zegt dat in haar periode als minister de accijns niet is verhoogd zonder de 
motorrijtuigenbelasting te verlagen. Als men een gemiddeld aantal kilometers rijdt wordt men 
er dus niet slechter van is haar mening.275 Opvallend is haar uitspraak in debat met Eversdijk 
(CDA) over de gevolgen van prijsbeleid voor het platteland: “Juist een maatregel als 
rekeningrijden wordt niet op het platteland ingevoerd. Die is nu juist bedoeld om de 
stadsgewesten bereikbaar te houden en het verkeer in de Randstad te reguleren.”276 
 
�  De indiening van de Wet op het rekeningrijden 
Het wetsvoorstel met als inhoud “regels inzake een regulerende heffing op het gebruik van 
wegen in  de Randstad tijdens de spitsuren”, kort aangeduid als de Wet op het rekeningrijden, 
wordt op 16 december 1997 ingediend bij de Tweede Kamer.277 De definitie van 
rekeningrijden luidt: “een belasting (...) ter zake van het tijdens spitsuren met een motorrijtuig 
rijden op de weg door een betaalpoort in de Randstad”.  
   Het passeren van een betaalpoort kost f. 7 , als de belasting op elektronische wijze wordt 
geheven is het bedrag f. 5. Het wetsvoorstel “is gebaseerd op de door onderzoek en ervaring 
gevoede verwachting dat het substantieel verhogen van de variabele autokosten, 
gedifferentieerd naar tijd en plaats, bij een deel van de automobilisten leidt tot een ander 
verplaatsingsgedrag”.  
   De verwachting is dat de verkeersintensiteit zal verminderen met 10 tot 15% en in het 
verlengde daarvan zal het aantal file-uren dalen met 30 tot 40%. De regering vindt het 
rekeningrijden daarom voor de bereikbaarheid van de centra in de Randstad en voor de 
nationale economie ”van wezenlijk belang”.278 Voor het autoverkeer in de spits zullen dan 
wel alternatieven beschikbaar moeten zijn, zoals telewerken, carpoolen en overstappunten 
naar het openbaar vervoer (transferia). Met nadruk wordt in de Memorie van Toelichting 
vermeld, dat het rekeningrijden “slechts één doelstelling heeft”, namelijk het verbeteren van 
de bereikbaarheid: “De opbrengst zal worden teruggeven in de vorm van een 
lastenverschuiving.”279 Met het wetsvoorstel geeft de regering gehoor “aan de wens van de 

                                                 
272 Ibid.: 17-768. 
273 Ibid. 
274 Ibid.: 17-781. 
275 Ibid.: 17-784. 
276 Ibid. 
277 TK verg.jr. 1997-1998, 25816, nrs. 1-2, 3. 
278 Ibid.: nr. 3: 2. 
279 Ibid.: 4. 
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Tweede Kamer om zo spoedig mogelijk met wetgeving te komen”.280  
   Naast het rekeningrijden vindt het kabinet “op termijn in principe andere vormen van 
betaald rijden, zoals betaalstroken, voorstelbaar”.281 Wat betreft de juridisch-fiscale status 
van rekeningrijden stelt de regering, dat voor rekeningrijden geen vergoeding van de 
weggebruiker wordt gevraagd “ter vergoeding van de kosten verbonden aan een hem door het 
rijk verrichte dienst. De heffing is derhalve aan te merken als een belasting. Deze belasting 
strekt tot het reguleren van het verkeer.”282 
 
Box 1.5b  Het politieke risico van een hoge benzineprijs en het nut van een ‘autopartij’ 
In maart 1998 ontgaat het de Nederlandse media niet, wat er met de Duitse politieke partij de Groenen 
is gebeurd bij de gemeenteraadsverkiezingen, na haar voorstel om de prijs van benzine binnen tien jaar 
te verhogen tot vijf D-mark per liter. De partij ziet zijn aanhang met een derde slinken. Hier blijkt de 
harde politieke realiteit, dat het (extreem) verhogen van de kosten van het autogebruik tot politieke 
zelfmoord kan leiden.283 
   De stichting Pro Auto die al in 1990 van zich liet horen komt eind 1997 met de melding, dat zij 
(opnieuw) de stap maakt naar de politiek. De partij -  Nederland Mobiel - wil het opnemen tegen het 
“auto-onvriendelijke beleid” van de regering. De stichting probeert samen met de ANWB actie te 
voeren, maar deze houdt de boot af.284  
   Begin februari 1998 wordt het verkiezingsprogramma gepresenteerd. De partij doet mee aan de 
gemeenteraadsverkiezingen en aan de landelijke verkiezingen van 1998.285 De partij krijgt één zetel in 
Zoetermeer en Beverwijk en twee zetels in Spijkenisse. Maar de landelijke verkiezingen blijken niet 
succesvol. Het feit dat de partij fel tégen het rekeningrijden is en fors wil investeren in wegen, slaat 
dus niet aan bij de miljoenen automobilisten. De auto laat zich niet zomaar vertalen in Tweede 
Kamerzetels.286 
 
Box 1.5c  De reactie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op de Wet       
rekeningrijden en het uitstel van behandeling in de Tweede Kamer 
De VNG is niet betrokken bij de totstandkoming van de Wet op het rekeningrijden en dat verbaast de 
VNG zeer, zo blijkt uit een brief van 22 april 1998 van deze vereniging aan de Tweede Kamer. Op 
grond van een convenant met het rijk over samenwerking tussen de overheden287 én op grond van de 
Planwet verkeer en vervoer is volgens de VNG de afspraak, dat het verkeer- en vervoerbeleid zoveel 
mogelijk gezamenlijk tot stand moet komen. De VNG pleit in haar reactie voor investeren in 
alternatieve vervoerswijzen, want invoering van rekeningrijden is voor haar “onlosmakelijk verbonden 
met kwalitatief hoogwaardige alternatieven voor de weggebruikers”. De VNG wijst de Tweede Kamer 
op een aantal mogelijke neveneffecten van rekeningrijden. Ten eerste het mogelijk effect dat burgers 
en bedrijven verhuizen naar gebieden waar rekeningrijden niet bestaat, hetgeen weer kan leiden tot 
méér (auto)mobiliteit. Ten tweede, dat het voorspelbaar is dat vakbonden een stijging van de kosten 
van woon-werkverkeer zullen meenemen in loononderhandelingen. En ten derde, dat daardoor 
werkgevers de stijging van de lasten van hun personeel zullen doorberekenen in producten en 
diensten. Kortom, concludeert de VNG, in de praktijk verandert er niets in het weggebruik en wordt 
alleen het leven duurder. 
 
 “Het wetsvoorstel van Jorritsma om in 2001 rekeningrijden in te voeren, ligt al klaar voor 

                                                 
280 Ibid.: 5. 
281 Ibid.: 7. 
282 Ibid.: 5. 
283 Bron: Trouw, respectievelijk 9 maart 1998 en 25 maart 1998. 
284 Trouw, 13-14 december 1997 (weekendeditie). Zie ook De Telegraaf van 13 december 1997 over de ANWB 
en de stichting Pro Mobiel. 
285 Nederland Mobiel werkt daarbij samen met de Amsterdamse partij Mokum Mobiel. 
286 De nieuwe partij krijgt ruim aandacht in diverse media, ook in het periodiek van de brancheorganisatie van 
wegenbouwers, “Over Wegen”, 21e jrg. nr. 1, april 1998. 
287 Het zogenoemde “VERDI” convenant. 
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behandeling in de Kamer. Het wordt echter de komende weken niet besproken, omdat de VVD het 
‘controversieel’ heeft verklaard”, aldus een bericht in het dagblad Trouw van 6 juni 1998. De minister 
wil de opbrengst van het rekeningrijden terugsluizen naar de automobilist, maar dat is in het 
wetsontwerp nog niet geregeld. De VVD-fractie wil dat het nu al in de wet wordt vastgelegd dat het 
geld wordt teruggesluisd. Zo wordt de behandeling van de Wet op het rekeningrijden uitgesteld tot ná 
de verkiezingen van 6 mei 1999. Maar naar verluidt voelde de VVD er eigenlijk weinig voor de 
automobilist op deze manier tot een ander rijgedrag te bewegen.” 288 
 
�  Op weg naar een nieuw beleidsplan:  de Perspectievennota 
In een brief van 6 april 1998 bericht de (demissionaire) minister Jorritsma-Lebbink de 
Tweede Kamer over de voorbereiding van het SVV-3. Met de ontwikkeling van een 
Perspectievennota geeft zij uitvoering aan een motie van Van Gijzel c.s. over scenario-
studies.289 
 
 
1.6 Nabeschouwing en samenvatting van het discours in de periode van het 

kabinet-Kok 1 
 
De periode van het eerste paarse kabinet laat geen nieuwe beleidsontwikkelingen zien. 
Belangrijke feiten zijn de indiening van het wetsvoorstel inzake het rekeningrijden in 1997 en 
de nota Samenwerken aan bereikbaarheid in 1996. Beide zijn verbonden met het Tweede 
Structuurschema Verkeer en Vervoer.  
  De periode van het eerste paarse kabinet is wél de aanloop naar een indringend politiek 
discours over rekeningrijden. Het idee van rekeningrijden krijgt in deze periode een ‘hybride’ 
inhoud. Een verscheidenheid aan nieuwe elementen wordt in het discours gebracht. Een 
selectie van deze elementen is: generiek rekeningrijden en rekeningrijden voor alleen de 
spitsuren; de regulerende en de reducerende functie van rekeningrijden; rekeningrijden 
gekoppeld aan lastenverschuiving; rekeningrijden om de automobiliteit terug te dringen; 
rekeningrijden in relatie tot de stad en het platteland.  
   Zo krijgt rekeningrijden alle ‘smaken’ die politiek te bedenken zijn. Tijdens het kabinet-
Kok 1 wordt in 1997 het idee van het betalen per kilometer ingebracht door de SGP en de 
RPF (hoewel de laatstgenoemde dit punt koppelt aan een meervoudig betaalsysteem met een 
basis quotum). Hoewel een motie over zo’n nieuw betaalsysteem wordt verworpen, is het 
rekeningrijden hiermee in feite al achterhaald voordat het desbetreffende wetsvoorstel aan de 
Tweede Kamer wordt aangeboden. 
 
De voorspoedige ontwikkeling van de Nederlandse economie in de jaren ’90 doet de 
mobiliteit fors groeien. Schonere motoren en katalysatoren doen het imago van de auto als 
milieuvervuiler langzamerhand verdwijnen uit het politiek discours. Het gaat nu om het 
garanderen van het functioneren van de ‘BV Nederland’: de logistieke en de distributiefunctie 
van Nederland staan hoog op de agenda. De centrale punten in het mobiliteitsbeleid worden 
bereikbaarheid en betrouwbaarheid van reistijd. 
   Hoewel de doelstellingen van het SVV-2 nog worden beleden (met name het terugdringen 
van de groei van automobiliteit) is de ‘mainstream’ in de politiek al gericht op het accepteren 
van die groei. Het zijn vooral de kleine partijen – GroenLinks, RPF, SGP, GPV – die zich 
                                                 
288 Parlementair verslaggeefster Maaike van Houten in Trouw, 21 januari 1999. Overigens bereiken ook 
‘bijzondere’ argumenten tegen het rekeningrijden de pers. Zo meldt Trouw op 26 februari 1998, dat Veilig 
Verkeer Nederland een brief aan de minister heeft geschreven, waarin wordt gesteld dat de invoering van 
rekeningrijden op snelwegen jaarlijks tot 60 extra verkeersdoden zal leiden, als gevolg van het uitwijken naar 
provinciale wegen. 
289 TK verg.jr. 1997-1998, 25600 XII, nr. 36. 
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sterk maken voor het aankaarten van zaken als ‘hypermobiliteit’ en terugdringen van 
autobezit. Maar dat blijken politieke taboes, net als het ‘onthaasten’ dat is geweest eind jaren 
’80/ begin jaren ’90.  
 
Al met al is in de vier eerste jaren van paars geen wezenlijke vordering gemaakt met het idee 
van toepassing van het prijsmechanisme. Vroegere ideeën om al in 1996 rekeningrijden te 
hebben ingevoerd blijken onhaalbaar te zijn geweest. Hoewel aangekondigd door de minister 
is het zelfs niet tot een proef gekomen. De concretisering van het idee van het 
prijsmechanisme blijft beperkt tot de verhouding tussen de hoogte van de benzineaccijns en 
van de motorrijtuigenbelasting; een kleine stap naar “variabilisatie” van autokosten. 
   Tot slot is een belangrijk, onderliggend punt van het paarse kabinet, dat het  ‘format’ van 
het individu dat een eigen verantwoordelijkheid heeft en bewust moet kunnen kiezen – ook bij 
automobiliteit – dominant is geworden. Kenmerkend is, dat dit punt in het 
verkiezingsprogramma van de PvdA is opgenomen bij de tekst over automobiliteit. Mede 
daardoor doet het neo-liberalisme hier zijn intrede in het automobiliteitsbeleid. De 
verantwoordelijke consument in de vrije markt heeft de moraliserende burger vervangen. 
   Hieronder is de samenvatting van het parlementair discours in de periode van het kabinet-
Kok 1 weergegeven. 
 
 

Samenvatting van de periode van het kabinet-Kok 1: 1994- 1998 
Minister Jorritsma-Lebbink 

 
Discoursmoment  Wat als probleem 

wordt genoemd 
Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

Verkiezingen 
1994 
 
 
 
 
 
 
 
  

CDA: 
� knelpunten in het 
wegennet in de 
Randstad moeten 
worden opgeheven 
� groei automobiliteit 
moet worden 
teruggedrongen van 
70% naar 35% in 2010 
 
PvdA: 
� het verstopte 
autoverkeer is een 
onhoudbare toestand 
 
D66: 
� doel mobiliteits-
beleid is verschuiving 
van de vervoerswijze 
� autoverkeer 
onaanvaardbare 
aanslag op 
leefomgeving 
 
GroenLinks: 
� de mobiliteitscultuur 
moet worden 
omgebogen 
 

CDA: 
� ontmoediging 
autogebruik door 
effectief prijsbeleid 
 
PvdA: 
� niet de auto 
uitbannen, maar terug-
dringen van de overlast 
van de auto en bieden 
van alternatieven 
 
D66: 
� vermindering van 
milieuonvriendelijk 
autogebruik/autoverkeer 
afremmen 
 
VVD: 
� de auto pas extra 
belasten als in de regio 
het openbaar vervoer 
een alternatief is 
 
GroenLinks: 
� maatregelen treffen 
die autogebruik en 
autobezit verminderen 
 

PvdA: 
� burger is zo vrij 
mogelijk om eigen 
keuzes te maken 
� autorijden wordt in 
feite gesubsidieerd 
 
D66: 
� maatschappelijke 
kosten verdisconteren 
in prijs automobiliteit 
 
VVD: 
� er mag geen groot 
verschil ontstaan met de 
variabele kosten in 
buurlanden 
 
GroenLinks: 
� maatschappelijke 
kosten verdisconteren 
in prijs automobiliteit 

CDA: 
� de gebruiker 
betaalt; via 
variabilisatie, 
(spits)vignetten of een 
elektronische 
spitsbijdrage voor 
weggedeelten en 
later, in Europees 
verband, 
rekeningrijden 
 
PvdA: 
� geleidelijke 
verhoging van vooral 
de variabele kosten 
 
D66: 
� kosten autogebruik 
zoveel mogelijk 
variabel maken via 
accijns en elektro-
nische tolheffing of 
spitsvignet 
 
VVD: 
� kosten autogebruik 
zoveel mogelijk 
variabel maken en 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

GPV: 
� groei automobiliteit 
nog veel te hoog 
 
RPF: 
� aantasting van 
natuur, landschap en 
milieu door verkeer- 
en vervoer 

GPV: 
� beperken van het 
autogebruik 
 
RPF: 
� terugdringen van met 
name particulier 
autogebruik 
 
SGP: 
� afremmen 
automobiliteit 
 
SP: 
� openbaar vervoer 
extra subsidiëren om 
autoverkeer te beperken 

koppelen aan 
weggebruik 
 
GroenLinks: 
� verhogen mrb 
� invoeren nader te 
bepalen vorm van 
‘prijsrijden’ 
 
GPV: 
� aanzienlijke 
verhoging variabele 
autokosten 
 
RPF: 
� 2e en 3e auto’s in 
één huishouden zwaar 
belasten 
 
SGP: 
� in Europees 
verband streven naar 
verhoging 
brandstofaccijns (met 
verlaging mrb) 
� onder voorwaarden 
rekeningrijden 
invoeren 
 
SP: 
� vóór variabilisatie 
van autokosten met 
afschaffing mrb 
 

Regeerakkoord 
 
 

� een moderne, 
duurzame economie is 
ondenkbaar zonder een 
goede infrastructuur 

� beheersing mobiliteit 
is wezenlijk aspect van 
milieubeleid 

 � de accijnzen op 
benzine en diesel 
zullen reëel constant 
worden gehouden; de 
in het NMP-2 voor-
ziene reële verho-
gingen worden – 
indien de buurlanden 
die ruimte bieden – 
doorgevoerd met 
verlaging van de mrb 
 

De eerste 
‘filebrief’ 

� de fileproblematiek 
is een kernprobleem 
geworden 

� beperking groei 
autoverkeer  

� het autobezit 
individualiseert 
� er is onvoldoende 
politieke en 
maatschappelijke steun 
voor de spitsbijdrage 

� inzet prijsmecha-
nisme onontbeerlijk 
� Nederland bepleit 
in Europa een veel 
hoger minimum-
niveau voor accijnzen 
� rekeningrijden biedt 
een creatief perspec-
tief; in internationaal 
verband verder 
ontwikkelen 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

Begroting 1995 
 
 
 
 

Kabinet: 290 
� bereikbaarheid en 
leefbaarheid zijn 
beleidsuitgangspunten, 
waarbij betaalbaarheid 
niet uit het oog wordt 
verloren 
� groei mobiliteit nog 
steeds in lijn met 
doelstellingen SVV-2, 
doch groei files is juist 
sterker dan voorzien 
� in de meeste 
gevallen is vergroting 
van het wegennet ter 
plaatse niet meer 
mogelijk 
 
 
 
 

Kabinet: 
� congestie aanpakken 
door benuttingsmaat-
regelen en verbetering 
van alternatieven voor 
de auto 
� via overreding 
duidelijk maken welke 
problemen het gebruik 
van de auto veroorzaakt 

Kabinet: 
� maakt onderscheid 
tussen geleidings- en 
reguleringsinstrumenten 
� vrachtvervoer heeft 
een hoge prioriteit en 
kan met het openbaar 
vervoer en carpoolen op 
voorrang rekenen 
� uitgangspunt voor 
prijsbeleid is het zoveel 
mogelijk beperken van 
lastenverzwaring 
� wij moeten niet de 
illusie hebben dat wij 
de files in totaliteit 
kunnen oplossen 
� de minister van 
VenW is niet als enige 
verantwoordelijk voor 
het fileprobleem 
� de discussie over 
rekeningrijden is 
vervuild geraakt 
� rekeningrijden is een 
technisch ingewikkeld 
systeem, wel 100 keer 
ingewikkelder dan het 
GBA 
� rekeningrijden 
kunnen we niet alleen 
in Nederland 
organiseren 

Kabinet: 
� prijsbeleid is een 
belangrijk flankerend 
instrument voor  
beïnvloeden 
automobiliteit en 
essentieel voor 
bestrijden congestie 
� voor de langere 
termijn komt 
rekeningrijden in 
beeld, mede op grond 
van Europese 
ontwikkeling 
� de spitsbijdrage is 
primair bedoeld om 
de files te 
verminderen en niet 
om de groei van de 
automobiliteit te 
verminderen 
� gestreefd zal 
worden naar 
variabilisatie 
(verhoging accijns, 
verlaging mrb) voor 
zover dat in Europees 
verband mogelijk is 
� rekeningrijden is 
een regulerende 
heffing, er dient qua 
lastendruk een 
teruggave aan de 
burger plaats te 
vinden 
� invoering van 
rekeningrijden vóór 
2000 is niet mogelijk 
 

PvdA: 
� van de in het SVV-2  
geformuleerde 
trendbreuk is geen 
sprake 
� het maatschappelijk  
draagvlak is de 
afgelopen jaren 
onvoldoende geweest 
 
D66: 
� het SVV-2 is nooit 
in zijn geheel 
uitgevoerd; aan-
vullende maatregelen 
zijn nodig 

GroenLinks: 
� aanscherping van het 
beleid is hard nodig 
 
D66: 
� voorstellen minister 
inzake prijsbeleid zijn 
mager 
 
SP: 
� de oplossing van de 
mobiliteitsproblematiek 
ligt bij betaalbaar 
openbaar vervoer 

PvdA: 
� na 7 jaar soebatten 
zijn we terug bij de 
voorstellen van Smit-
Kroes 
� de geloofwaardigheid 
van het parlement is in 
het geding 
� wil een commitment 
van de Kamer voor 
rekeningrijden 
 
GroenLinks: 
� teleurgesteld over 
prijsbeleid minister; 
prijsbeleid wordt 

CDA: 
� geen spitsvignet  
� is voorstander van 
maximale 
variabilisatie 
� alle energie moet 
gericht worden op het 
in Europees verband 
ontwikkelen van 
rekeningrijden; als het 
kan eerder invoeren 
dan het jaar 2000 
 
PvdA: 
� uitvoering geven 
aan variabilisatie 

                                                 
290 “Kabinet” staat in dit overzicht ook voor de standpunten van de minister van Verkeer en Waterstaat. 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

 
 
 
 

overgeleverd aan 
volgend kabinet 
� wil zoeken naar 
meerderheid om snel 
rekeningrijden in te 
voeren 
 
VVD: 
� gelooft niet in sturen 
mobiliteit via 
accijnsverhogingen 
 
RPF: 
� betaalbare mobiliteit 
verkleint juist 
bereikbaarheid en 
leefbaarheid 
� individuele 
keuzevrijheid is nieuw 
taboe 
� stelt quotering van 
autokilometers voor; 
waarbij niet gereden 
kilometers 
verhandelbaar zijn 

(verhoging accijns, 
verlaging mrb) 
 
GroenLinks: 
� zo snel mogelijk 
rekeningrijden 
invoeren (zodra dat 
ontwikkeld is) 
� minimum 
accijnsniveau in 
Europees verband 
verhogen 
 
VVD: 
� goede zaak dat 
spitsvignet van de 
baan  is 
� variabilisatie 
autokosten is oeroude 
wens  
� onderzoek naar 
rekeningrijden is 
interessant 
 
RPF: 
� mobiliteit moet de 
prijs krijgen die nodig 
is om het terug te 
dringen 
 
SP: 
� rekeningrijden en 
hogere benzineaccijns 
treffen voornamelijk 
bepaalde 
inkomensgroepen 
 

De 2e en 3e 
filebrieven 
 
 
 
 
 
 
 

  Kabinet: 
� invoering rekening-
rijden past eigenlijk niet 
in streven naar 
deregulering 
� voordeel prijsmecha-
nisme: keuzevrijheid 
van burger om wel of 
niet deel te nemen aan 
de spits 
� heeft goede hoop dat 
Nederland, Duitsland, 
België en Frankrijk er 
wat betreft het 
gezamenlijke beleid wel 
uit zullen komen 
 

Kabinet: 
� rekeningrijden kan 
helpen de 
bereikbaarheid over 
de weg op peil te 
houden; 
� rekeningrijden is 
substantieel verhogen 
variabele autokosten 

PvdA: 
� het mobiliteitsbeleid 
is een boeggolf die 

CDA: 
� absolute voorwaarde 
voor congestie-

PvdA: 
� is het politieke 
gedraai over rekening-

PvdA: 
� rekeningrijden is 
niet alleen om te 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

veel vooruitschuift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maatregelen is dat hoge 
prioriteit wordt gegeven 
aan hoogwaardig ov in 
de Randstad 
(anders wordt 
rekeningrijden autootje 
pesten) 

rijden en elektronische 
tolheffing zat 
� vertrouwt erop dat er 
voor rekeningrijden een 
maatschappelijk 
draagvlak komt 
 
GroenLinks: 
� acht het ongewenst 
dat autorijden 
goedkoper wordt voor 
mensen die geen 
rekeningrijden 

reguleren, maar ook 
om te reduceren 
 
VVD: 
� voorstander van zo 
snel mogelijke 
invoering van 
rekeningrijden in 
Europees verband 
 
CDA: 
� vóór rekening-
rijden, o.a. onder de 
voorwaarde van goed 
openbaar vervoer en 
verlaging mrb en bpm 
 
D66: 
� opbrengst rekening-
rijden terugsluizen 
naar burger 
� rekeningrijden 
synchroon in Europa 
invoeren 
 
GroenLinks: 
� rekeningrijden dient 
ook voor terugdringen 
autogebruik 
 

Begroting 1996 
 
 
 
 
 
 

Kabinet: 
� de congestie neemt 
toe en knelt de aderen 
van Nederland als 
distributieland af 
� de ontwikkeling van 
de automobiliteit is in 
lijn met het SVV-2 
 
 
 
 

Kabinet: 
� verminderen van de 
filelast, met name rond 
de grote stadsgewesten, 
door pakket diverse 
maatregelen 
 

 Kabinet: 
� de opbrengst van 
rekeningrijden wordt 
via een lasten-
verlichting terug-
gegeven, zodat er 
sprake is van 
variabilisatie 
� mede gelet op de 
internationale context 
is het geheel afschaf-
fen van de mrb en de 
bpm niet realistisch 
 

CDA: 
� Nederland slibt dicht 
in angst-aanjagend 
tempo 
 
PvdA: 
� bestrijdt de gegevens 
over de groei van auto-
mobiliteit in de 
begroting 
GroenLinks: 
� mobiliteitsbeleid 
loopt volstrekt mis 

CDA: 
� investeren in 
infrastructuur, met 
name doelgroepstroken 
voor zakelijk verkeer 
 
RPF: 
� overheid heeft tot 
taak mentaliteit 
bevolking wat betreft 
terugdringen 
automobiliteit in 
positieve zin te 

CDA: 
� de burger moet een 
alternatief hebben, 
anders wordt stilstaan 
belast 
� substitutie van de ene 
vorm van vervoer naar 
de andere is niet reëel 
 
PvdA: 
� partijen haken af bij 
concrete uitvoering van 
gemaakte afspraken, 

CDA: 
� door rekeningrijden 
zal scheiding tussen 
zakelijk en niet-
zakelijk verkeer 
moeten plaatsvinden 
� experimenten niet 
uit de weg gaan 
 
 
VVD: 
� wegruimte is een 
schaars goed, dus 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

VVD: 
� enige bijstelling 
SVV-2 is nodig 
 
 
 
 
 

beïnvloeden 
 
GPV: 
� kernvraag is het 
realiseren van een 
wezenlijke 
gedragsverandering: 
leefbaarheid is een 
rechtsgrond om het 
autogebruik te sturen 

met name het CDA 
 
VVD: 
� voelt er niet voor dat 
overheid de 
automobilist 
beperkingen oplegt 
 
D66: 
� de minister doet te 
weinig aan de 
variabilisatie van 
autokosten 
� het wordt 
onacceptabel dat de 
minister rekeningrijden 
zo ver voor zich 
uitschuift 
 

mogen de wetten van 
de economie worden 
toegelaten 
� autokosten 
variabiliseren en op 
termijn mrb en bpm 
afschaffen 
� akkoord met 
rekeningrijden, onder 
bepaalde 
voorwaarden 

Samen werken 
aan 
bereikbaarheid 
(SWAB) 

� Nederland dreigt 
dicht te slibben 
� economische centra 
steeds moeilijker 
bereikbaar 
� economische schade 
opgelopen tot 1,5 mld. 
in 1995 
� uitvoering SVV 
heeft achterstand 
opgelopen 

� vraag naar 
automobiliteit in de 
spits moet fors worden 
teruggedrongen door 
selectieve toegang tot 
het wegennet en 
prijsmaatregelen 

� rekeningrijden wordt 
in 2001 ingevoerd in 
Randstad 
� rekeningrijden is een 
meer op congestie 
toegesneden vorm van 
variabilisatie 

� op de kortst 
mogelijke termijn 
inzetten op 
variabilisatie met een 
accijnsverhoging van 
25 cent en verlaging 
van de mrb 
� rekeningrijden 
met terugsluizen van 
de opbrengst -
doelgroepstroken 
 

Begroting 1997 Kabinet: 
� de toekomst van de 
“B.V. Nederland” 
wordt bedreigd door 
files 
� de krachten achter 
de files (toenemende 
automobiliteit en de 
liefde voor de auto) 
zijn immens 
� de ontwikkeling van 
de automobiliteit is 
nog steeds in lijn met 
het SVV 
 

Kabinet: 
� infrastructuur-
projecten versnellen 
door extra investeringen 

Kabinet: 
� het huidige kabinet en 
volgende kabinetten 
staan voor de uitdaging 
om te zorgen voor 
voldoende 
werkgelegenheid; 
bereikbaarheid is 
noodzakelijk voor 
economische groei 
� een versnelde 
invoering van het 
rekeningrijden is niet 
mogelijk, blijkt uit 
onderzoek 
 

 

PvdA: 
� SVV-2 revitaliseren 
 
VVD: 
� congestie is een 
wurggreep 
 
 
 
 

PvdA: 
� opvang van de terug 
te dringen groei van 
automobiliteit overstijgt 
de capaciteit van het ov 
 
VVD: 
� achterstand uitvoering 
SVV-2 inhalen door 
extra investeringen 

CDA: 
� merkwaardig dat er 
prijsmaatregelen 
worden ingezet terwijl 
er geen adequaat 
alternatief is in het 
openbaar vervoer  
� deelt de conclusie dat 
rekeningrijden in 4 à 5 
jaar kan worden 

CDA: 
� verhoging van 
accijnzen alleen als 
dat samen met de 
omringende landen 
gebeurt 
� rekeningrijden pas 
invoeren als burgers 
daadwerkelijk 
alternatief hebben 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

 
 
 
 
 
 
 

D66: 
� invoering 
rekeningrijden gaat te 
traag (SVV-2 ging uit 
van rekeningrijden in 
1995, nu wordt het 
2001) 
 
RPF: 
� accent op wegnemen 
van knelpunten in de 
automobiliteit 
verontrust 

ingevoerd 
� bij verdere 
ontwikkeling 
variabilisatie 
onderscheid maken 
tussen stedelijke en 
landelijke gebieden 
 
D66: 
� met rekeningrijden 
kan al in 1998 worden 
gestart in Amsterdam 
en Rotterdam 

� opbrengst 
rekeningrijden 
terugsluizen door 
verlaging mrb 
� presenteert de eigen 
optie van het 
selectsysteem 
� tijd-  en plaats-
gebonden rekening-
rijden is een eerlijker 
en rechtvaardiger 
systeem 
 
GroenLinks: 
� stap af van 
variabilisatie en zet in 
op duurder maken 
autorijden; dat 
ontmoedigt ook het 
autobezit 
 
D66: 
� rekeningrijden 
hoeft niet te worden 
gecompenseerd 
 

Begroting 1998 Kabinet: 
� de economie draait 
op volle toeren, 
waardoor de 
problemen rond 
bereikbaarheid en 
leefbaarheid worden 
versterkt; het 
bestrijden van files is 
kostbaar en complex 
 
 
 
 

Kabinet: 
� in de regio Rotterdam 
wordt onderzoek 
gedaan naar  de 
mogelijkheden van 
betaalstroken en 
rekeningrijden  

Kabinet: 
� de geldigheidstermijn 
van het SVV-2 is 
verlengd met 3 jaar 
� er zullen in de 
stadsgewesten files 
blijven bestaan 

Kabinet: 
� op 1 juli 1997 is de 
eerste fase van varia-
bilisatie doorgevoerd  
� inspanningen zijn 
gericht op snelle 
invoering rekening-
rijden, in 2001 
� de opbrengst van 
rekeningrijden moet 
worden teruggesluisd; 
de opbrengst van een 
betaalstrook moet 
worden benut voor 
met name 
infrastructuur 
 

CDA: 
� de patstelling van 
gebrek aan 
rijksmiddelen voor 
infrastructuur  
doorbreken 
 
PvdA: 
� er moet een beleid 
komen dat naar buiten 
is gericht en mensen 
stimuleert het 
openbaar vervoer te 
nemen; het kiezen voor 

CDA: 
� bepleit inschakeling 
private partijen bij 
financiering 
infrastructuur (met 
name betaalstroken) 
� hoogwaardig ov zodat 
automobilist keuze 
heeft 
 
RPF: 
� versneld aanleggen en 
verbreden van wegen 
staat haaks op 

CDA: 
� automobilisten zijn 
best bereid reistijd te 
kopen 
� rekeningrijden zonder 
meer treft mensen met 
de smalle portemonnee 
 
 
GroenLinks: 
� betaalstroken zijn niet 
zomaar te verbinden 
met het plan voor 
rekeningrijden, dat weet 

CDA: 
� heeft grote twijfels 
over “generiek 
rekeningrijden” 
� rekeningrijden in 
congestiegebieden is 
de enige manier om 
het bereikbaarheids-
probleem op te 
lossen; ofwel 
rekeningrijden in de 
zin van betaalstroken 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

de auto blijft te 
vanzelfsprekend 
 
GroenLinks: 
� doelen SVV-2 
worden niet gehaald 
door “en-en beleid” 
 
RPF: 
� terugdringen 
mobiliteit is prioriteit 
nr. 1 
 
 

terugdringen 
automobiliteit 
 
PvdA: 
� rekeningrijden leidt 
op zichzelf niet tot grote 
reductie van verkeer, 
het verplaatst het naar 
andere tijdstippen 

het CDA donders goed 
 
PvdA: 
� CDA wil onder de 
motie over het 
rekeningrijden 
uitkomen 

RPF: 
� rekeningrijden is 
niet de definitieve 
oplossing voor 
terugdringen 
automobiliteit 
� pleit voor andere 
grondslag van de mrb, 
gebaseerd op 
brandstofverbruik, 
verhoogd met 
variabel bedrag 
gebaseerd op aantal 
jaarlijks gereden 
kilometers, eventueel 
met regionale 
differentiatie 
 
SGP: 
� heeft voorkeur voor 
heffing per gereden 
kilometer 
 

De Wet op het 
rekeningrijden 

� probleem betreft de 
bereikbaarheid van de 
centra in de Randstad 

� regulerende heffing 
voor het gebruik van de 
wegen in de Randstad 
tijdens de spitsuren 

� naast rekeningrijden 
zijn op termijn andere 
vormen van betaald 
rijden voorstelbaar,  
zoals betaalstroken 
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2  
 
 
Rekeningrijden in het regeerakkoord, een doodlopende 
weg: 1998-2000 1 
 
 
2.1 De verkiezingen van 1998: controversieel rekeningrijden toch in regeerakkoord 
 
In 1998 loopt de betekenis van het SVV-2 op zijn eind. Dit 10-jaren beleidsplan heeft de 
gewenste situatie op het gebied van verkeer en vervoer niet dichterbij gebracht. Veel 
beleidsvoornemens uit het SVV-2 zijn niet in uitvoering gebracht en medio jaren ’90 bloeit de 
economie als nooit tevoren, met de bijbehorende mobiliteit.  
 
In de verkiezingsprogramma’s van 1998 staat het reduceren van automobiliteit nog steeds 
hoog op de agenda.2 Het CDA presenteert in haar verkiezingsprogramma (“Samenleven doe 
je niet alleen“) het begrip “milieugebruiksruimte”. Deze dient een reële prijs te krijgen, zoals 
gebruikelijk is bij schaarste in het economische verkeer. Het CDA richt zich op de toekomst: 
“Een actieprogramma coördineert en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe generaties 
transportsystemen, nieuw zowel in technische zin als qua beheersvorm.” Duurzaamheid is 
(nog steeds) een belangrijk element in de kijk op mobiliteit: “De overheid streeft naar het 
beperken van onnodige mobiliteit en het in duurzame richting geleiden van de overige 
mobiliteit.” Dat geleiden heeft voor het CDA een aantal stappen, waaronder “optimalisering 
van het gebruik van bestaande wegen-infrastructuur door introductie van rekeningrijden, 
verbetering van de verhouding van de variabele kosten van de auto en openbaar vervoer ten 
gunste van het openbaar vervoer”.3 
   De PvdA spreekt in haar verkiezingsprogramma (“Een wereld te winnen”) over 
“verantwoorde mobiliteit”. De partij komt met een (geactualiseerde) aanpak van de auto: “In 
het personenvervoer komt de nadruk te liggen op afspraken met de grotere steden over de 
reductie van de automobiliteit en investeringen in openbaar vervoer”. De partij wil een 
openbaar vervoer dat beter kan concurreren met de auto. Ook wil de partij een scala aan 
maatregelen inzetten om de bestaande wegcapaciteit beter te benutten. Dat zijn 
“toeritdosering, rekeningrijden, elektronische informatiesystemen en op termijn automatische 
voertuig-geleiding”. Om het autogebruik te beïnvloeden wil de PvdA “het delen en huren van 
auto’s” stimuleren en “fiscale regelingen die het autogebruik bevorderen” afbouwen. In het 
verkiezingsprogramma komen ook de variabele kosten aan de orde: “In de nieuwe 
kabinetsperiode worden de variabele kosten van de auto (de kosten per gereden kilometer) 
verhoogd, terwijl de vaste kosten eventueel worden verlaagd .”4 

                                                 
1 Vanwege de ‘omvang’ van het parlementair discours tijdens het kabinet-Kok 2 wordt deze kabinetsperiode in 
twee hoofdstukken behandeld. 
2 Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van de publicatie “Verkiezingsprogramma’s  1998. Verkiezingen van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 6 mei 1998”, samengesteld door het Documentatiecentrum Nederlandse 
Politieke Partijen i.s.m. Prof.Dr. I. Lipschits, uitgegeven door Sdu Uitgeverij, 1998. In de voetnoten wordt 
verwezen naar de betreffende pagina’s  uit deze publicatie. 
3 Ibid.: 284, 285, 286. 
4 Ibid.: 143, 144. 
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   D66 handhaaft in het verkiezingsprogramma van 1998 (“Bewogen in beweging”) haar zeer 
kritische houding: “Mobiliteit is een groot goed, maar ze is teveel gegroeid. D66 vindt dat de 
groei moet worden afgeremd (…). Een duurzaam verkeer- en vervoersbeleid kenmerkt zich 
door een selectief gebruik van verplaatsen.” Evenals CDA en PvdA kijkt D66 naar nieuwe 
technologieën. “Combinatie van voordelen van collectief en individueel vervoer door een 
elektrische vorm van geleiding van voertuigen”, dàt ziet D66 als mogelijkheid in de toekomst. 
De partij wil verder het openbaar vervoer versterken, het autogebruik en zelfs het autobezit 
terugdringen. Dat laatste wil de partij bereiken door het stimuleren van de ‘auto op afroep’. 
Om het autogebruik te beïnvloeden presenteert D66 ook het idee van een 
“milieuvastrechtkaart”: “In congestiegevoelige gebieden wordt ‘rekeningrijden’ ingevoerd, 
parallel moet een keuzemogelijkheid voor een milieuvastrechtkaart verkrijgbaar zijn voor de 
variabele kosten van het autogebruik.”5 
   De VVD zet in haar verkiezingsprogramma (“Investeren in uw toekomst”) in op de 
capaciteit van het wegennet: 
 

“De capaciteit van het netwerk van autowegen is met name in de randstad volstrekt 
onvoldoende. Dit leidt tot ernstige congestieproblemen. Deze congestie moet worden 
teruggedrongen door enerzijds capaciteitsuitbreiding en het ontwikkelen van innovatieve-
alternatieven en anderzijds door een afname van de groei van automobiliteit.” 

 
De VVD blijft consistent de keuzevrijheid van de burger benadrukken ten aanzien van het te 
gebruiken vervoermiddel. Dit neemt niet weg, dat ook de VVD vindt dat de groei van de 
automobiliteit moet worden beperkt, door een aantal in samenhang te nemen maatregelen. 
Twee daarvan betreffen de variabilisatie van autokosten en de aanleg van rijbanen voor 
specifieke doelgroepen en pay-lanes (als alternatief voor bestaande drukke routes). Dan volgt 
een belangrijke uitspraak van de VVD over voorwaarden ten aanzien van variabilisatie:  
 

“In geval variabilisatie van autokosten de vorm krijgt van rekeningrijden mag dit vraag-
regulerend systeem niet verworden tot een verkapte lastenverzwaring. Dit is het geval indien 
er geen reëel alternatief is voor het gebruik van de weg waarvoor moet worden betaald.“6 
 

   Het verkiezingsprogramma van GroenLinks is een contramal van dat van de VVD: 
 

“De automobiliteit wordt teruggedrongen door de kosten te verhogen via rekeningrijden en 
accijnsverhoging en door de opbrengsten daarvan in te zetten voor de voetganger, de fietser en 
het openbaar vervoer. Ook het systeem van autodelen moet door de overheid krachtig worden 
gestimuleerd.” 7  

 
GroenLinks houdt vast aan het standpunt, dat geen aanleg van nieuwe autosnelwegen noch 
verbreding van bestaande snelwegen moet plaatsvinden.  
 
De GPV zit in haar verkiezingsprogramma (“Vaste grond”) nog steeds op de lijn van het 
ontmoedigen van autogebruik. De partij is voor het hanteren van het principe de vervuiler 
betaalt: ”Mogelijkheden hiertoe zijn een verdere verhoging van de benzineaccijns in overleg 
met de buurlanden, een geleidelijke omzetting van het reiskostenforfait in een 
arbeidskostenforfait, een hogere belasting van de autokostenvergoeding en invoering van 

                                                 
5 Ibid.: 356, 357. 
6 Ibid.: 456, 457. 
7 Ibid.: 106. 
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electronische tolheffing.” Opvallend is de uitspraak van de GPV, dat het oplossen van files en 
maximale bereikbaarheid niet haalbaar zijn en “bovendien niet altijd nastrevenswaardig”.8  
    De RPF ziet met lede ogen aan dat de mobiliteit alleen maar toeneemt en duurzaamheid 
naar de achtergrond verdwijnt. In haar verkiezingsprogramma (“Recht uit het hart”) besteedt 
de partij uitgebreid aandacht aan (auto)mobiliteit en neemt daarbij fundamenteel stelling:   

“Een indamming van de groeiende mobiliteit kan alleen effectief plaatsvinden wanneer 
mobiliteit niet langer als een individueel recht wordt beschouwd, dat ten allen tijde 
gerealiseerd moet kunnen worden. Dat betekent dat mobiliteit duidelijker aan restrictieve 
regels moet kunnen worden onderworpen.” 9  
 

Deze stellingname mondt uit in een aantal concrete maatregelen om het autogebruik terug te 
dringen. De essentie daarvan is variabilisatie van autokosten op korte termijn. “Voor de lange 
termijn is het, mede als alternatief voor het zogenaamde rekeningrijden, wenselijk te komen 
tot een systeem van jaarlijkse aangifte en belasting van de hoeveelheid gereden 
autokilometers”, zo stelt de RPF. Dit systeem vormt een bruikbaar alternatief voor het 
rekeningrijden, vindt de partij. In het fiscale systeem dat de RPF voorstelt, wordt het boven 
een bepaalde drempel verreden aantal kilometers progressief belast. De 
houderschapsbelasting (mrb) wordt gelijktijdig afgeschaft. Het systeem voorziet in 
tariefdifferentiatie tussen particulier en zakelijk verkeer. Wat betreft de technische uitvoering 
denkt de partij aan een “digitale tachograaf”. De RPF heeft oog voor de landelijke gebieden 
en voor de relatie met buurlanden. Voor zover het openbaar vervoer in plattelands regio’s 
minder kwaliteit biedt, wordt binnen het bedoelde systeem voor deze regio’s een 
tariefdifferentiatie toegepast. Dit systeem van fiscalisering kan volgens de RPF problemen 
met de internationale concurrentieverhoudingen en problemen in de grensstreek voorkomen. 
Ook nu vindt de RPF dat huishoudens met meer dan één auto extra belast moeten worden.10  
   De SGP stelt in haar programma (“Woord houden”) dat het gebruik van de auto moet 
worden ontmoedigd. Daartoe kiest de partij voor vervanging van (een deel van) de accijns op 
brandstof en de motorrijtuigenbelasting door een belasting per gereden kilometer, zodra dit 
technisch uitvoerbaar is.11  
 
De SP ziet in een fijnmazig en goedkoop openbaar vervoer dé oplossing van de 
mobiliteitsproblemen. In het verkiezingsprogramma van 1998 (“Tegengas”) stelt de partij dat 
nieuwe vormen van combinaties van collectief en individueel vervoer daaraan kunnen 
bijdragen. De SP bepleit maatregelen van de overheid om de oprukkende “autowegcultuur” 
met vergadercentra, weidewinkels en pretparken tegen te gaan. Interessant is de aandacht van 
de SP voor de verantwoordelijkheid van de autofabrikanten: “Wie vervuiling door particulier 
verkeer wil tegengaan, moet autofabrikanten financieel mede-verantwoordelijk maken voor 
de milieuschade en de andere schade die aangericht wordt door hun producten.”12  
 
De Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden op 6 mei 1998. De uitslag is zeer gunstig 
voor de PvdA (+ 8 zetels) en de VVD (+ 7 zetels). D66 krimpt fors (� 10 zetels) en de 
ingezette krimp van het CDA zet door (� 5 zetels) . RPF en GPV zullen in 2000 fuseren en zo 
de ChristenUnie vormen. 
De uitslag van de verkiezingen is als volgt: 
                                                 
8 Ibid.: 23. 
9 Ibid.: 421. 
10 Ibid. Wat het autobezit betreft bevat het concept-verkiezingsprogramma van de RPF een unieke maatregel: 
“Teneinde het aantal auto’s te beperken wordt overgegaan op een vergunningstelsel.” Deze maatregel haalt het 
definitieve verkiezingsprogramma echter niet. 
11 Ibid.: 220. 
12 Ibid.: 52, 53. 
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PvdA 45  SP 5 
VVD 38  RPF 3 
CDA 29  SGP 3 
D66 14  GPV 2 
GroenLinks 11    
 
Met deze uitslag kan de paarse coalitie worden voortgezet. Mw. T. Netelenbos (PvdA) is in 
het kabinet-Kok 2 de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat. Op 3 augustus 1998 treedt 
het ‘nieuwe’ kabinet aan. 
 
Het rekeningrijden is een politiek heet hangijzer in de onderhandelingen over het 
regeerakkoord. De Tweede Kamer heeft op 3 juni 1998 de Wet op het rekeningrijden 
controversieel verklaard.13 
   In het coalitie-akkoord krijgt verkeer en vervoer ruim aandacht.14 “Bereikbaarheid en 
mobiliteit zijn van groot belang, maar moeten ook beheersbaar zijn en passen in 
leefbaarheidsdoelstellingen”, zo begint het aparte hoofdstuk over verkeer en vervoer. 
Openbaar vervoer, personenvervoer en goederenvervoer komen uitgebreid aan de orde. De 
variabilisatie van de autokosten en het rekeningrijden zijn belangrijke thema’s:  
 

”Zoals in het NMP3 is vastgelegd zal ten behoeve van de variabilisatie van de autokosten het 
instrument van benzineaccijnsverhoging, onder gelijktijdige verlaging van de houderschaps-
belasting, worden ingezet afhankelijk van de ontwikkelingen in Duitsland en België. Bij 
dergelijke prijsverhogingen zal het huidige prijsverschil met Duitsland worden verkleind. Als 
tweede instrument voor variabilisatie zal de komende regeerperiode het systeem van ‘rekening 
rijden’ in de Randstad worden geïntroduceerd. Dit instrument heeft tot doel het 
verkeersaanbod te reduceren en te reguleren en is geen financieringsinstrument (opbrengst van 
rekening rijden wordt teruggesluisd). Variabilisatie leidt tot een verschuiving binnen de kosten 
die gemoeid zijn met het rijden van de auto, ze verhoogt ze niet. Om te voorkomen dat 
autorijden structureel goedkoper wordt dan andere vormen van vervoer zal de prijsindexering 
van accijnzen, zoals in de vorige periode geïntroduceerd, worden voortgezet.” 15 

 
Box 2.1a  Nabeschouwing over het regeerakkoord en de draai van de VVD 
“Het rekeningrijden lijkt nu een bewijs voor de stelling dat je in de politiek alleen dingen kunt regelen 
tijdens een kabinetsformatie. (...) Maar de VVD toont hoe je juist op zulke momenten ook plannen 
kunt saboteren. Jorritsma souffleert VVD-leider Frits Bolkesteijn tijdens de formatiebesprekingen van 
1998. De VVD kán zich ontdoen van het rekeningrijden, maar laat het plan terugkeren in het 
regeerakkoord met de PvdA en D66. Er is sprake van een zekere uitruil: de VVD accepteert de 
spitsheffing (zij het onder de listig geformuleerde voorwaarde dat het effectief moet zijn én geen 
belastingverhoging mag inhouden) en de PvdA slikt een zekere vorm van marktwerking in het 
openbaar vervoer”; aldus Elsevier in een reconstructie van 15 jaar debat over rekeningrijden.16 
   Daar gaat het volgende aan vooraf. Trouw meldt op 6 juni 1998 (dus tijdens de lopende coalitie-
onderhandelingen) dat de VVD-fractie in de Tweede Kamer van mening is, dat “de invoering van 
elektronische tol” ofwel het rekeningrijden in de vorm van een spitsheffing niet kan doorgaan, omdat 
het wetsvoorstel van (demissionair) minister Jorritsma “rammelt”. In het wetsvoorstel is (nog)  niet 
geregeld, dat de opbrengst van de heffing wordt teruggesluisd naar de automobilist. Daarom heeft de 
VVD het ‘controversieel’ verklaard, aldus Trouw. 

                                                 
13 TK verg.jr. 1997-1998, 82e verg. 3 juni 1008: 82-5781 e.v. 
14 TK verg.jr. 1997-1998, 26024, nr.10: 52 e.v. 
15 Ibid. : 53. Het woord  ‘houderschapsbelasting’ vervangt het woord  ‘motorrijtuigenbelasting’. 
16 Elsevier, 18 augustus 2001: 10 e.v. 
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In de regeringsverklaring van 25 augustus 1998 komt de variabilisatie niet voor. In algemene 
bewoordingen komt de verbetering van de bereikbaarheid van de economische centra en de 
modernisering van de infrastructuur aan de orde. Minister-president Kok benadrukt dat het 
dichtslibben van ons land moet worden voorkomen. Daarvoor zijn investeringen in openbaar 
vervoer en in wegen noodzakelijk.17  
   Gelet op het regeerakkoord krijgt in deze kabinetsperiode het politiek discours over ‘anders 
betalen voor mobiliteit’ een nieuwe impuls, vooral vanwege de maatschappelijke reacties op 
beleidsvoornemens van het tweede paarse kabinet. Het Tweede Structuurschema Verkeer en 
Vervoer is na bijna 8 jaar toe aan vervanging. Minister Netelenbos laat de term 
“structuurschema” vallen en werkt aan een Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP)18, 
geheel volgens de procedures van de nieuwe Planwet Verkeer en Vervoer die in de vorige 
kabinetsperiode tot stand is gekomen.  
 
Box 2.1b  Een opvallend advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat 
In het kader van de voorbereiding van de opvolger van het SVV-2 vraagt minister Jorritsma-Lebbink 
in een brief van 26 november 1997 de Raad voor Verkeer en Waterstaat om advies. Het verzoek is om 
vóór 1 mei 1998 advies uit te brengen. Het advies komt in augustus in 1998 en draagt de bijzondere 
titel SVV-III: Nee, tenzij. Het leest als een activistisch en opstandig document.  
   Het advies opent met de volgende tekst: “In het kielzog van de groeiende economie en welvaart is de 
mobiliteit gegroeid tot bijna onhanteerbare proporties. Dit groeiproces moet gestuit worden, anders 
dreigt een ramp voor bereikbaarheid, milieu en de kwaliteit van de leefomgeving”. De raad zegt zich 
de vraag te hebben gesteld of er eigenlijk wel een nieuw SVV moet komen. Na kennis te hebben 
genomen van wat zij noemt “de lotgevallen” van het SVV-2 is het antwoord “nee, tenzij”.19 Want het 
SVV stevent af op “een mislukking”. 20 
   Alleen als aan een drietal “basisvoorwaarden” wordt voldaan heeft het zin een nieuw SVV op te 
stellen vindt de raad. Het gaat dan om integraliteit van beleid, om bestuurlijk draagvlak en om 
beleidsmaatregelen die zich lenen voor monitoring en evaluatie. Wat het laatste punt betreft is uit 
verschillende evaluaties van het SVV-2 gebleken “dat het is verzand in een onsamenhangend 
conglomeraat van beleidsinspanningen, waarvan de uitvoering zo versnipperd en vrijblijvend is dat 
deze zich niet meer leent voor verantwoorde monitoring en evaluatie”.  
   Volgens de raad moet er een “new deal” komen tussen welvaart, economie en mobiliteit en hij 
vertaalt die als volgt: “De vanzelfsprekend geachte koppeling van welvaartstijging, materiële 
economische groei en mobiliteitstoename moet worden doorbroken. (….) Met het oog hierop acht de 
Raad een selectieve reductie van de automobiliteit en/of een verschuiving naar andere vervoerwijzen 
onvermijdelijk. Het inzetten van prijsmaatregelen in welke vorm dan ook is hierbij onafwendbaar.” 
 
Gezien de ervaringen met het SVV-2 en de urgentie van de problematiek vindt de raad “dat 
onconventionele en meer offensieve middelen niet mogen worden geschuwd”.21 De gedachte van de 
raad is, dat de overheid selectieve mobiliteit kan bevorderen door ervoor te zorgen, dat alle reële 
kosten en maatschappelijke kosten in de vervoerprijzen worden doorberekend. Hij wijst erop, dat de 
aanwezigheid van een goed verkeer- en vervoersysteem en van voldoende mobiliteitsmogelijkheden 
door de bevolking worden waargenomen “als een recht”. Burgers zullen vanuit die opvatting het 
beleid van de overheid beoordelen.22  
   De raad benoemt twee functies van het inzetten van het prijsmechanisme. Ten eerste kan het 
prijsmechanisme worden gebruikt om bepaalde vervoerwijzen te ontmoedigen, de ‘push-maatregelen’. 

                                                 
17 TK verg.jr. 1998-1999, 92e verg. 25 augustus 1998. 
18 In eerste instantie wordt dit plan aangeduid als “Nationaal Verkeer- en Vervoer Plan” (TK verg.jr. 1998-1999, 
26428, nr. 1. 
19 Raad voor Verkeer en Waterstaat, “Advies lange-termijnbeleid voor verkeer en vervoer. SVV-III: Nee, tenzij”, 
augustus 1998: 4. 
20 Ibid.: 10. 
21 Ibid.: 5, 6. 
22 Ibid.: 9. 
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Daarnaast kan het worden gebruikt om bepaalde vervoerwijzen aantrekkelijk te maken, de ‘pull-
maatregelen’. Met name de tweede categorie veronderstelt dat er keuzen te maken zijn.23 “Minder 
mobiliteit” kan dan worden vervangen door “betere mobiliteit”; “Als gelijkwaardige of betere 
alternatieven beschikbaar komen, wordt het niet meer als een ‘straf’ ervaren wanneer bijvoorbeeld het 
privé-autorijden duurder wordt gemaakt”, stelt de raad, want er valt dan iets te kiezen.24  
   Aan het slot van zijn advies spreekt de raad de hoop uit, dat het niet lang duurt voordat “het 
verkeers- en vervoersbeleid zich heeft ontwikkeld tot nieuw Nederlands paradepaardje”.25 
 
Al kort na het aantreden van het tweede paarse kabinet begint een periode van een intensief en 
‘breed’ maatschappelijk discours over betalen voor automobiliteit in het algemeen en 
rekeningrijden in het bijzonder. Het wordt een niet eerder vertoonde strijd over het 
rekeningrijden, een strijd waarin de ANWB een hoofdrol vervult. Niet eerder heeft het 
onderwerp rekeningrijden zó de gemoederen in politiek en samenleving beziggehouden. De 
media spelen daarin een grote rol. Dagbladen, tijdschriften, televisie en radio vormen een 
continu platform én een arena voor het discours. Door specifieke regionale aspecten van het 
rekeningrijden (met name het onderscheid tussen de Randstad en het ‘platteland’) heeft ook 
de regionale pers grote belangstelling voor het rekeningrijden. 
 
Box 2.1c De toonzetting van discours in de media 
Met als uitgangspunten de Wet op het rekeningrijden (die ter behandeling bij de Tweede Kamer ligt) 
en de tekst van het regeerakkoord over het rekeningrijden, gaat minister Netelenbos voortvarend aan 
de slag. Maar nu rekeningrijden door het wetsontwerp concreet is geworden blijkt de voortvarendheid 
van de minister contraproductief te werken. Zo maakt De Telegraaf op 5 september 1998 melding van 
het feit, dat in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat het onderzoeksbureau Intomart 
onder meer verslaggevers en provinciale en gemeentelijke bestuurders heeft benaderd om een 
voorlichtingsbrochure over het rekeningrijden te beoordelen. “Diverse organisaties in de transport- en 
vervoersector hebben gisteren verontwaardigd gereageerd op het opmerkelijke voorstel.  
   ANWB-hoofddirecteur mr. Paul Nouwen spreekt van een “merkwaardige gang van zaken”, meldt 
De Telegraaf. Dezelfde krant maakt op 31 oktober een groot en dramatisch punt van het “dodelijk 
verkeersinfarct” dat Nederland bedreigt: “Een week geleden heeft het kabinet het omstreden besluit 
genomen dat er voor zorgt dat vrijwel het complete wegennet in de volgende eeuw zal dichtslibben”, 
schrijft De Telegraaf. En in de editie van 14 november luidt de kop van een interview met minister 
Pronk van VROM: “Fors meer betalen voor de auto”. Binnen enkele maanden lijkt de toon van het 
maatschappelijk debat in belangrijke mate gezet.  
   Ook in de politiek is er snel sprake van een toonzetting. “VVD: meer wegen en tunnels”, kopt Trouw 
op 26 oktober 1998. “De VVD wil in haar jacht naar geld voor nieuwe autowegen afspraken met de 
partners PvdA en D66 openbreken. (...) Ook de oppositiepartij CDA reageert teleurgesteld op het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (Mit), dat minister Netelenbos (...) vrijdag 
presenteerde”, aldus Trouw. 
 
 
2.2  Discours over ‘beprijzing’ neemt een vlucht: het vergaderjaar 1998-1999 
 
�  VVD en CDA op het vinkentouw: vragen aan minister Netelenbos 
Het kabinet-Kok 2 is amper aangetreden of leden van de VVD-fractie stellen vragen aan 
minister Netelenbos naar aanleiding van door haar gedane uitspraken over het temperen van 
autogebruik via het instrument van de benzineaccijns.26 De minister antwoordt dat zij in de 
betreffende toespraak is ingegaan op instrumenten die een bijdrage kunnen leveren aan het 
                                                 
23 Ibid.: 23. 
24 Ibid.: 34. 
25 Ibid.: 35. 
26 TK verg.jr. 1998-1999, aanhangsel van de handelingen: 31. De vragen worden gesteld op 7 september 1998. 
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beheersbaar houden van het fileprobleem. Zij heeft gezegd dat variabilisatie van autokosten 
een “elegant middel is”. Variabilisatie houdt voor de minister in “dat het autobezit goedkoper 
wordt en het autogebruik duurder door de motorrijtuigenbelasting te verlagen en de 
benzineaccijns te verhogen”. Op 20 oktober 1998 dient Reitsma (CDA) schriftelijke vragen in 
naar aanleiding van het rapport Filerijder getypeerd, dat in opdracht van haar ministerie is 
vervaardigd. Met name wil hij weten of het klopt dat het rapport aangeeft dat rekeningrijden 
de files niet korter maakt omdat de automobilisten geen andere keus hebben dan in de file te 
staan.27 Minister Netelenbos antwoordt dat het “voor een bepaalde groep filerijders 
waarschijnlijk moeilijk zal zijn het verplaatsingsgedrag te wijzigen”. Zij wijst erop, dat met 
een reductie van 10 tot 15% minder weggebruikers tijdens de spits het rekeningrijden al het 
beoogde effect zal hebben met een afname van het aantal file-uren met 30 tot 40%. 
 
Box 2.2a  Een tegengeluid binnen het kabinet-Kok 2: “Fors meer betalen voor de auto” 
Op 14 november 1998 geeft De Telegraaf een interview weer met milieuminister Pronk (PvdA). 
Volgens De Telegraaf wil Pronk het autorijden fors onaantrekkelijker maken. De krant citeert de 
minister: “Ik ben geen voorstander van het uitbreiden en verbeteren van het wegennet. Want iedere 
keer dat je dat doet worden niet alleen de bestaande files tijdelijk opgelost, maar het leidt tot meer 
auto’s. (….) Ik vind dat alle kosten van autorijden op natuur en milieu voor rekening moeten komen 
van degene die auto rijdt. Ik vind het terecht dat autorijden iedere keer duurder wordt gemaakt of dient 
te worden”. 
 
�  De begroting 1999: een belangrijke kentering in het discours naar de accomodatie van 
automobiliteit 
 
De Memorie van Toelichting.  De MvT bij de begroting 1999 opent met de spilfunctie die 
Nederland van oudsher vervult in Noordwest Europa en de stelling daarbij is: “Het moet 
dynamisch blijven in onze Delta.”28 Na jaren van MvT’s die openen met teksten over het 
fileprobleem en congestie, ademt deze MvT een ontspannen sfeer. Teksten als “waar 
verkeers- en vervoersstromen samenkomen, ontstaan grote kansen” en “innovatieve 
oplossingen en het gebruik van de best toepasbare technologie verdienen alle mogelijke 
aandacht” wekken de indruk van een trendbreuk met het jargon in voorgaande jaren, passend 
bij de drempel van een nieuw millennium.  
   Het ministerie van Verkeer en Waterstaat hecht aan een samenspel tussen overheden, aan 
vroegtijdige betrokkenheid en daadwerkelijk commitment van partijen buiten de overheid, 
aldus de MvT: “Niet voor niets komt de brede betrokkenheid van overheden, burgers en 
overige partners sterk tot uiting in de voorbereiding van het nieuw, integrale 
Structuurschema Verkeer en Vervoer”.29  
   De minister deelt mee, dat Verkeer en Waterstaat de komende periode vasthoudt aan: 
 

“het evenwicht tussen onderhoud, benutting en bouwen. Wel komt meer dan voorheen de 
nadruk te liggen op het aspect van benutting. En een optimale benutting van infrastructuur 
vraagt om verdere beprijzing van mobiliteit. Zo zal nog deze kabinetsperiode het 
rekeningrijden bij de vier grote stadsgewesten van start gaan.” 30  

 
De rol van ministerie zal een belangrijke verandering ondergaan. “Voortvloeiend uit de inzet 
van het nieuwe kabinet en de activiteiten rond het SVV wordt de rol van V&W als ‘dominante 
probleemeigenaar’ van het mobiliteitsvraagstuk tegen het licht gehouden”, aldus de minister. 
                                                 
27 TK verg.jr. 1998-1999, aanhangsel van de handelingen: 276. 
28 TK verg.jr. 1998-1999, 26200 XII, nr.2: 2. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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PPS-constructies en decentralisatie zijn daarbij de instrumenten.31 Wat betreft de 
automobiliteit kan de minister melden, dat het “intensiveringsprogramma” van de nota 
SWAB32 positieve resultaten laat zien. De totale “filezwaarte” van de files in de top 50 van 
1997 is ten opzichte van 1996 afgenomen met 7% . Het doel van het ingezette pakket aan 
maatregelen is dat in 2005 sprake is van “een personen- en goederenvervoersysteem met 
betrouwbare reistijden, waarbij de filelast is teruggebracht tot het niveau van pakweg 1990. 
Daartoe is uitvoering van een afgewogen pakket met onder andere rekeningrijden, 
verbetering OV en selectieve aanleg van infrastructuur nodig”.33  
   Wat betreft het prijsbeleid zet de nieuwe minister bij haar eerste begroting stevig in, zoals 
blijkt uit het passage, dat het ministerie zich “onverminderd” zal  inzetten om op korte termijn 
rekeningrijden in te voeren:  
 

“Prijsbeleid als middel om schaarste  in prijzen te vertalen zal steeds meer de basis vormen 
van het te voeren beleidspakket. Verder wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden van betaalstroken als aanvulling op ‘rekening rijden’. Het beleid van Verkeer 
en Waterstaat is gericht op variabilisatie van de autokosten. In verband met de internationale 
context zijn de mogelijkheden om de brandstofaccijnzen te verhogen, beperkt.” 34  

 
De Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. De Vaste Commissie stelt veel vragen 
over het mobiliteitsbeleid in de schriftelijke voorbereiding van de begrotingsbehandeling. Er 
zijn meerdere vragen over prijsbeleid.35 Zo vraagt de commissie, “welke invulling de regering 
geeft aan de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de burger bij het mobiliteits-
vraagstuk”. Het antwoord op deze vraag luidt, dat de regering grote waarde hecht aan een: 
 

“gemeenschappelijke probleembeleving, omdat alleen dan het zoeken naar een 
gemeenschappelijke oplossing mogelijk is. Middels openplanprocessen wordt hier dan ook 
veel aandacht aan gegeven, denk bijvoorbeeld aan de ketenbenadering of Infralab. (...) In meer 
algemene zin betrekt de regering de burger eveneens in het mobiliteitsvraagstuk. (...) De 
regering wijst de burger allereerst op haar verantwoordelijkheid met de publiekscampagnes 
(carpoolen, transferia, etc.) en voorlichting rond het mobiliteitsvraagstuk. Hiermee probeert ze 
de burger meer inzicht te geven in de problematiek.” 36  
 

Een volgende vraag betreft de mate waarin marktwerking de invloed van de overheid op het 
mobiliteitsvraagstuk zal beperken. Het antwoord luidt, dat een betere marktwerking binnen 
het mobiliteitssysteem de invloed van de overheid eerder zal veranderen dan doen afnemen. 
De overheid zal markten moeten reguleren. Dan volgt een cruciale passage:  
 

“Momenteel is bijvoorbeeld de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de weginfrastructuur 
niet rechtstreeks gekoppeld aan een bepaalde vorm van betaling. (...) Een van de gevolgen 
hiervan is dat er geen afstemming plaatsvindt tussen het aanbod van infrastructuur en het 
gebruik ervan op een bepaalde plaats en tijdstip. (...) Goed beschouwd is dat uitzonderlijk. Het 
is immers steeds normaler om rechtstreeks voor geleverde diensten te betalen, zoals de 
telefoon, electriciteit en de post. (...) Meer marktwerking betekent een veel scherpere 
beprijzing van de mobiliteit en daarmee een ‘natuurlijke’ rem op de vraag.” 37  

                                                 
31 Ibid.: 8. 
32 SWAB staat voor:  Samenwerken aan Bereikbaarheid. 
33 Ibid.: 10. 
34 Ibid.: 12. 
35 TK verg.jr. 1998-1999, 26200 XII, nr.6. 
36 Ibid.: 5.   
37 Ibid.: 6. Een dergelijk voorbeeld heeft ook voormalig minister Drees jr. van Verkeer en Waterstaat (zittingjaar 
1971-1972) gehanteerd, namelijk het toen gebruikelijke telefoonabonnement. 
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Ook wordt gevraagd naar de stand van zaken met het onderzoek naar betaalstroken als 
aanvulling op rekeningrijden. Het antwoord is, dat daartoe een projectorganisatie is opgericht 
“waarin naast medewerkers van Verkeer en Waterstaat ook vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties en de Stadsregio Rotterdam zijn opgenomen”. Begin 1999 zal 
rapport aan de minister worden uitgebracht.   
   Of en in welke mate betaalstroken passen in het wettelijk traject rond rekeningrijden is voor 
de minister afhankelijk van de uitwerking van het concept van betaalstroken. De minister 
verwacht dat het een apart wetgevingstraject wordt, omdat betaalstroken “meer faciliterend 
dan regulerend” zijn. Dat betekent dat de vorm van een retributie (betaling voor een dienst) 
het meest voor de hand ligt.38  
   De commissie vraagt ook, of er behalve verhoging van de accijnzen nog andere vormen van 
variabilisatie denkbaar zijn. Het antwoord is, dat “valt te denken aan het verlagen van de 
huidige vaste autokosten (Motorrijtuigenbelasting of Belasting personenauto’s en 
motorvoertuigen) en het gelijktijdig introduceren van een systeem waarin mensen betalen per 
gereden kilometer”. Op deze wijze wordt er nog meer invulling gegeven aan het principe de 
gebruiker betaalt en de prikkel om selectief om te gaan met schaarse infrastructuur wordt 
groter, aldus de minister. Hier zal in de Perspectievennota aandacht aan worden besteed. De 
minister meldt ook, dat zij dit standpunt in de Europese Transportraad op 1 oktober 1998 “nog 
eens krachtig” heeft benadrukt.39  
   Op een vraag naar aanleiding van brandstofaccijnzen in Duitsland meldt de minister, dat 
zoals in het regeerakkoord is afgesproken het kabinet verder zal gaan met het variabiliseren 
van de autokosten afhankelijk van de ontwikkelingen in Duitsland en België.40 
 
Box 2.2b  Een vooraankondiging van de actie van de ANWB tegen het rekeningrijden 
In de editie van het bondsblad de Kampioen van november 1998, die verschijnt vóór de 
begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer, heeft ANWB-hoofddirecteur Nouwen zijn standpunt 
over de Wet op het rekeningrijden bepaald; deze “lost niets op” aldus Nouwen. In zijn maandelijkse 
column zegt hij: “De ANWB vreest dat rekeningrijden een averechts effect zal hebben. Het publiek zal 
zich ertegen gaan verzetten. Niet alleen omdat het duur is, maar vooral omdat de belofte dat de files 
gaan verdwijnen niet kan worden waargemaakt. (….) Daarom zal de ANWB zich met argumenten 
blijven verzetten tegen de invoering van een systeem dat alleen maar weerstand oproept.” 
   Nouwen heeft eerder in een uitgebreid interview in De Telegraaf van 7 maart 1998 al aangegeven 
dat hij verwacht dat het wetsontwerp inzake rekeningrijden “door de Tweede Kamer wordt 
weggestemd”. Hij zegt daar verder over:  
“Daar gaan de politici hun vingers niet aan branden. Ik denk dat minister Jorritsma de lat te hoog heeft 
gelegd met dit plan. Het is misschien wel leuk voor elektronicabedrijven zoals Philips en Siemens, 
want die kunnen er aan verdienen, maar wij staan straks gewoon betalend in de file. (….) Ik ben tegen 
autobeperkende maatregelen. Het autogebruik wordt nu bedreigd door een overheid die met financiële 
dwangmaatregelen de bewegingsvrijheid van mensen beperkt. Het is de taak van de ANWB ervoor te 
zorgen dat die vrije mobiliteit er blijft.” 
 
Het debat in de Tweede Kamer. In het kamerdebat over de begroting 1999, dat aanvangt op 
18 november 1998, vraagt Reitsma of de minister bereid is “te onderzoeken of het mogelijk is 
spitsstroken in te voeren”, zoals door BOVAG en RAI naar voren is gebracht. Wat betreft het 
rekeningrijden presenteert hij het (bekende) standpunt van het CDA:  
 

“Mijn  stelling is echter dat automobilisten niet voor hun lol in de file staan; zij zien gewoon 
geen alternatief en dat is er in alle redelijkheid ook niet. Zolang de minister dat alternatief niet 

                                                 
38 Ibid.: 13. 
39 Ibid.: 14. 
40 Ibid. 
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biedt, blijven er files staan en zullen de automobilisten moeten betalen om in de file te staan. 
Bovendien worden de opbrengsten van het rekeningrijden niet teruggesluisd naar de 
automobilist zoals mevrouw Jorritsma beloofde, en ook niet naar de infrastructuur. Ik zie 
daarvoor het draagvlak wegebben; de resultaten zijn bekend. De CDA-fractie voelt dan ook 
weinig voor deze vorm van rekeningrijden. Wij voelen meer voor een systeem van 
betaalstroken, dat wij twee jaar geleden naar aanleiding van initiatieven uit de stadsregio 
Rotterdam voor het eerst op de agenda hebben gezet. Het onderwerp betaalstroken lijkt op het 
departement echter weinig prioriteit te krijgen. Het blijft bij onderzoek, onderzoek en nog eens 
onderzoek. Waar blijft de uitvoering van de motie-Reitsma?” 41  

 
Zijn fractie legt de nadruk niet op de bestrijding van de files, maar op het waarborgen van 
bereikbaarheid. De CDA-fractie dringt er op aan dat “het concept betaald-onbetaald rijden” 
wordt uitgewerkt. “Generiek rekeningrijden is niets anders dan betaald rijden en toch nog in 
de file staan”, aldus Reitsma.  
   GroenLinks-woordvoerder Van der Steenhoven reageert op het betoog van Reitsma: 
“Rekeningrijden is bedoeld om de schaarse infrastructuur te verdelen”. Het voorstel van 
Reitsma voor extra infrastructuur vindt hij de verkeerde weg, want het aanleggen van meer 
infrastructuur helpt volgens hem niet. Het antwoord van Reitsma is:  
 

“Als ik de discussie over rekeningrijden volg en het voorstel van de bewindslieden voor 
tolpoortjes bij de vier grote steden op mij laat inwerken, kom ik tot de conclusie dat daarvoor 
absoluut geen draagvlak bestaat bij de maatschappelijke organisaties, terwijl ruim 70% van de 
automobilisten van mening is dat dit geen enkele bijdrage levert en er daarom tegen is.” 42  
 

Reitsma pleit ervoor dat automobilisten een keuze kunnen maken en dat kan bij “generiek 
rekeningrijden” niet. “Het resultaat is alleen dat men moet betalen om in de file te staan, 
terwijl dat tot nu toe gratis was”, is zijn mening.43 Van der Steenhoven verwijst naar 
rapporten die de kamerleden hebben ontvangen waaruit blijkt, dat experimenten met 
rekeningrijden in andere landen als resultaat laten zien, dat een deel van het autoverkeer uit de 
spits verdwijnt. Hij stelt aan Reitsma de vraag: “Wij zijn na vele jaren eindelijk zover dat een 
maatregel genomen wordt die effect gaat sorteren. Waarom komt u dan met een plan waarvan 
de uitvoering nog jaren op zich zal laten wachten en dat de komende jaren geen soelaas zal 
bieden?”44  
   Reitsma blijft erbij dat “generiek rekeningrijden” een slechte optie is die geen of nauwelijks 
een bijdrage levert aan de verbetering van de bereikbaarheid. “Als men kiest voor het invoeren 
van betaalstroken is daar wel sprake van. Ik vind dat mobiliteit best duur mag zijn, maar dan 
moet ook gewaarborgd zijn dat men reistijd voor die prijs kan kopen. Dat is het concept dat 
wij voorstaan.”45  
   Op de vraag van GPV-woordvoerder Schutte wat het voorstel van de CDA-fractie concreet 
betekent voor het lopende beleid is het antwoord van Reitsma: “Wij gaan natuurlijk het debat 
in het parlement over generiek rekeningrijden aan. Gezien onze analyse zeggen wij echter: 
stop er maar mee, omdat er geen draagvlak voor is; het leidt alleen maar tot betaald in de file 
staan.” Hij roept de minister op om op korte termijn drie dingen te doen: het starten van een 
wetgevingstraject voor het invoeren van betaalstroken, het aanpakken van een paar concrete 
proefprojecten en het voor de langere termijn ontwikkelen van “een concept voor betaald en 

                                                 
41 TK verg.jr. 1998-1999, 26e verg. 18 november 1998: 26-1684.  De ANWB-slogan “betaald in de file staan” 
wordt dus hier ‘geboren’. 
42 Ibid. 
43 Ibid.: 26-1685. 
44 Ibid. 
45 Ibid.  
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onbetaald rijden”, waarbij het systeem van betaalstroken in de totale Randstad en in delen van 
de achterlandverbindingen geïntroduceerd wordt.46  
   Van Gijzel ziet de betaalstrook van het CDA als “een yuppenlaan voor hen die een dikke 
portemonnee hebben”.47 Van Gijzel blikt in zijn betoog terug op de resultaten van het SVV-2 
en constateert, dat de aanpak tekort is geschoten. Hij is van mening dat het debat over de 
mobiliteitvraagstukken maar voortkabbelt en stelt, dat de ambitie halverwege de jaren 
negentig is overgegaan in “een soort gelatenheid”, terwijl de problemen van de mobiliteit in 
Nederland naar zijn stellige overtuiging “binnen twintig jaar in belangrijke mate oplosbaar 
zijn”.48 Van Gijzel vraagt zich af: “Misschien moeten wij constateren dat het SVV-II teveel 
gericht was op reduceren en te weinig op reguleren. Mobiliteit is een uitdrukking van 
economische, sociale en recreatieve behoeften. Deze laten zich wel sturen, maar niet zonder 
meer remmen.” Hij komt in zijn betoog tot de volgende conclusie: “Het nieuwe nationaal 
verkeers- en vervoersplan dient de mobiliteitsbehoefte niet te ontkennen, maar deze te 
geleiden en waar mogelijk te reduceren door ruimtelijke ordening zodanig te richten dat het 
concept van complete steden wordt versterkt.”49  
   Wat betreft concrete beleidsmaatregelen verzoekt Van Gijzel de minister, de suggestie van 
de Raad voor Verkeer en Waterstaat om een onafhankelijke vervoersautoriteit in te 
stellenzorgvuldig te bestuderen: “Vanwege de variabilisatie lijkt het ons goed eens na te 
denken over een systeem waarbij het rijden met lege vrachtwagens zwaarder wordt belast dan 
het rijden met volle vrachtwagens.”50 Van Gijzel reageert verder op het betaalstrook-voorstel 
van Reitsma met de constatering, dat de voorwaarde van hoogwaardig openbaar vervoer op 
korte termijn niet gerealiseerd zal kunnen zijn en trekt de conclusie “dat de CDA-fractie met 
nieuwe voorstellen [komt] maar als puntje bij paaltje komt, gaat de fractie door de knieën”.51  
   Daarop ontstaat een debat met Reitsma, waarin de CDA-woordvoerder de vraag stelt: “Bent 
u van mening dat het systeem van rekeningrijden goed werkt en dat daarvoor draagvlak is? 
Weet u het beter dan de automobilisten?“ Van Gijzel reageert:  
 

“Of ik het beter weet dan de automobilisten? Met andere woorden: we gaan in de toekomst in 
dit huis op basis van enquêtes besluiten nemen. Dat is voor de CDA-fractie misschien niet 
slecht met het oog op het verwerven van aanwas, maar voor ons is zoiets geen leidraad.”52  
 

Van der Steenhoven legt Van Gijzel voor dat hij het merkwaardig vindt, dat het geld dat het 
rekeningrijden opbrengt teruggesluisd wordt naar alle belastingbetalers en stelt de vraag: 
“Moet dat geld dat met rekeningrijden verkregen wordt, niet gebruikt worden om de 
noodzakelijke openbaarvervoersinfrastructuur aan de leggen?” Van Gijzel antwoordt, dat de 
meerderheid van de Kamer in eerdere discussies vond dat men het rekeningrijden niet moest 
gebruiken als financieringsinstrument. Hij voelt er niets voor de bereikte voorwaarden ten 
aanzien van rekeningrijden te wijzigen. 53 Van der Steenhoven denkt dat de opvolger van het 
SVV-2 de kans geeft om “een noodzakelijke ommezwaai” in het verkeersbeleid te maken. Die 
ommezwaai is noodzakelijk omdat “de feitelijke en maatschappelijke kosten van de mobiliteit 
steeds onbeheersbaarder worden”. GroenLinks denkt aan een snelle invoering van 
rekeningrijden en “het opnieuw aan de orde stellen” van de accijnzen op benzine.  
   VVD-woordvoerder Hofstra zegt dat zijn fractie het belangrijk vindt “dat mobiliteit positief 
                                                 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ibid.: 26-1687, 1688. 
49 Ibid.: 26-1688. 
50 Ibid. 
51 Ibid.: 26-1689. 
52 Ibid.: 26-1690. 
53 Ibid.: 26-1698. 
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is te duiden en niet negatief, wat de laatste tijd veel te veel gebeurt”. Zijn fractie verwacht 
voor alle vervoerstechnieken een sterke groei:  
 

“En realistisch als wij zijn, willen wij de infrastructuur daarop aanpassen. Dit betekent dat wij 
niet moeten proberen om de groei van het vervoer te beïnvloeden. Maar dat zou naar onze 
smaak alleen maar mogen door de behoefte te verminderen.”  

 
Hij voegt daar nog aan toe:  
 

“Het zal niemand verbazen dat wij geen behoefte hebben aan ge- en verboden. Wij willen de 
reële vervoersbehoefte als uitgangspunt kiezen. Er moet wel een optimale marktverdeling 
komen. Dat moet gebeuren door de alternatieven op een goede wijze aan te bieden en ook 
door prijsmechanismen. Niet alleen de directe kosten, maar ook de indirecte kosten moeten 
voelbaar worden gemaakt naar plaats en tijd en ook naar vervoerswijze. Uiteraard moet dat op 
een faire manier gebeuren, zoals men zal begrijpen.” 54  

 
Hofstra schetst een beeld van de mobiliteit in Nederland in het jaar 2020. Dan is inmiddels 
veel geld in de infrastructuur gestoken. “Deze realisatie was mede mogelijk door tolheffing. 
Die leverde geld op voor de infrastructuur. Zelfs het geld verkregen door de luxebelasting op 
auto’s (...) is gebruikt om de infrastructuur te verbeteren”, zo houdt hij de Kamer voor.55 
   Voor de korte termijn wil de fractie van de VVD iets doen aan het bestrijden van de files, 
“omdat er thans te weinig geld is voor aanleg van wegen en we daarmee ook te laat zijn”. 
Hofstra stelt voor, de filedruk in 2003 met 10% te verminderen. Dat wil hij niet realiseren 
door een nieuw plan te vragen van de regering, maar door een antifileplatform in te stellen 
(een platform dat vergelijkbaar is met de aanpak van het millenniumprobleem en voor de 
invoering van de euro).56  
   SP-woordvoerder Van Bommel wijst op de afspraken in het regeerakkoord over rekening-
rijden en vraagt Hofstra, of hij het platform nodig heeft omdat hij niets meer van het 
rekeningrijden verwacht voor het oplossen van het fileprobleem. Hofstra antwoordt, dat het 
rekeningrijden deel zou kunnen uitmaken van maatregelen om het fileprobleem op te lossen 
en zegt:  
 

“Ik weet niet of het voor 1 januari 2003 kan worden ingevoerd. Als de invoering al in deze 
kabinetsperiode kan, zal dat in ieder geval aan het eind gebeuren. Rekeningrijden is voor ons 
inderdaad een afgesproken zaak. Ik zeg erbij dat wij het effect gegarandeerd moeten krijgen. 
Als het geen effect heeft, waar sommige studies helaas op wijzen, zijn wij uitsluitend bezig 
met het weggooien van een investering van 1 mld. en met het rondpompen van geld.” 57  

 
Met D66-woordvoerder Giskes volgt een debat over de garantie die Hofstra wil dat 
rekeningrijden effect heeft. Giskes vraagt hem, of hij “echt 100% zekerheid” wil voordat hij 
een beslissing durft te nemen, waarop hij antwoordt: “Dat hangt natuurlijk ook van de 
omvang en de aard van de maatregel af. (...) Als het dan in de praktijk toch blijkt tegen te 
vallen, moeten wij ook de moed hebben om de maatregel bij te stellen of zelfs af te 
schaffen.”58 In zijn verdere betoog noemt Hofstra het door BOVAG-RAI voorgestelde plan 
om de vluchtstrook als spitsstrook te gebruiken en toeritdosering als mogelijke maatregel 
waar het platform zich over zou kunnen buigen.  
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56 Ibid. 
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   Giskes vindt mobiliteit “een groot goed, een verworvenheid van deze tijd die wij moeten 
koesteren”.59 Zij gaat in op de organisatie van het mobiliteitsbeleid. Mobiliteit laat zich niet 
meer uitsluitend “bedisselen” vanuit de rijksoverheid en al helemaal niet vanuit één 
departement is haar mening. De voorbereiding van de Perspectievennota (de basis voor het 
SVV-3) biedt voor haar nog “onvoldoende zekerheid dat het ingezette proces de goede kant 
op gaat”. Zij vraagt zich ook af, of een PKB nog wel de meest geëigende vorm is voor het 
nieuwe SVV (inmiddels NVVP genoemd).  
   Giskes vindt dat een nieuw mobiliteitsbeleid moet worden geïntegreerd in het ruimtelijke 
ordeningsbeleid, in het denken over de organisatie van het binnenlands bestuur, in het fiscale 
stelsel (als het gaat om het gebruiken van prijsprikkels) en in het denken van politie en 
justitie.60 “Zoals reeds lang door D66 naar voren gebracht, zullen we er niet aan ontkomen 
mobiliteit nog meer van een prijs te voorzien”, aldus Giskes. Doel daarvan is “om de 
variabilisatiegedachte verder vorm te geven: het bezit van een mogelijkheid tot vervoer is 
relatief goedkoop en het gebruik ervan duur”. Rekeningrijden moet zich – met een proef – 
nog bewijzen als oplossing. D66 vindt alle alternatieven (zij noemt tolheffing, betaalstroken, 
toeritdosering, betalen per kilometer) het bestuderen waard, “mits het oorspronkelijke doel 
gediend wordt en het geen verkapte manier is om de ene groep zich ten koste van een andere 
te laten verplaatsen”. De D66-fractie acht het meest waarschijnlijk, dat “het prijsdenken in 
vele varianten en wellicht ook in vele combinaties toegepast zal blijken te kunnen en moeten 
worden”.61  
   Wat betreft de bestemming van het geld dat wordt geïnd bij betalen voor mobiliteit vraagt 
de D66-fractie zich af, of het terugsluizen van de opbrengst naar de burger (zoals nu is 
opgenomen in het wetsvoorstel inzake rekeningrijden van voormalig minister Jorritsma-
Lebbink) de juiste keuze is. Misschien moet het deels worden ingezet voor infrastructurele 
voorzieningen en voor het “recht op bepaald gebruik” van het openbaar vervoer, aldus 
Giskes. In antwoord op een vraag van Reitsma over de positie van het regeerakkoord in het 
betoog van Giskes, antwoordt zij dat de D66-fractie vindt dat dit punt van terugsluizen niet 
“zo expliciet vastgetimmerd is”.62 Tot slot van haar betoog over prijsmaatregelen geeft Giskes 
aan, dat deze “natuurlijk wel behoorlijk dwingend van karakter” zijn. In plaats van dwingen 
zou je natuurlijk liever verleiden en daarom is de ketenbenadering van belang voor het denken 
over transport in de 21e eeuw, aldus Giskes.  
   Stellingwerf (RPF) vindt dat met de MvT bij de begroting “ten principale wordt 
voortgegaan op de weg van toenemende mobiliteit. Het is wat ons betreft noodzakelijk dat de 
steeds groeiende mobiliteit als zodanig fundamenteel ter discussie wordt gesteld”. Hij gaat 
nader in op het verschijnsel mobiliteit: 
 

“Mobiliteit is niet een soort natuurverschijnsel, een noodlot waarvan we hooguit de gevolgen 
kunnen inperken. De overheid kan en moet, als behartiger van het algemeen belang, actief 
bezig zijn met de sturing van de mobiliteit, en dan met name het reduceren van het auto- en 
vliegverkeer en stimulering van fietsverkeer, openbaar vervoer en scheepvaart.” 63  

 
De RPF-fractie wil dat “het concept Nederland distributieland” ter discussie wordt gesteld, 
want de afgelopen jaren is de nadruk eenzijdig gelegd op de bereikbaarheid en bleef de 
mobiliteitsreductie buiten beeld, aldus Stellingwerf. “Het inperken van een onbegrensde 
mobiliteit bleek tot nog toe een taboe”, vindt hij.64 Hij is van mening, dat mobiliteit een prijs 
                                                 
59 Ibid.: 26-1711. 
60 Ibid.: 26-1712. NVVP staat voor:  Nationaal Verkeers- en Vervoersplan. 
61 Ibid.: 26-1713. 
62 Ibid.  
63 Ibid.: 26-1715. 
64 Ibid.: 26-1716. 
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moet hebben waarin ook de maatschappelijke kosten zijn verwerkt. Stellingwerf geeft aan hoe 
dat gestalte kan krijgen: 
 

“Om dat te bereiken is een cultuuromslag nodig. De regering wil deze bereiken via het 
zogenaamde rekeningrijden. Ik denk dat dit niet tot die gewenste cultuuromslag zal leiden, net 
zo min als het alternatief van de betaalstroken. De RPF opteert voor een systeem waarbinnen 
een mobiliteitsheffing centraal staat die is gerelateerd aan het aantal gereden kilometers. De 
voordelen daarvan zijn groot. Het is een optimale variabilisatie van de autokosten. Wie veel 
rijdt betaalt veel, wie weinig rijdt betaalt weinig en wie zijn auto laat staan betaalt nagenoeg 
niets.” 65  

 
De verdere voordelen die hij noemt zijn het ondervangen van de aloude grensproblematiek  
bij het sturen op de brandstofaccijnzen en het voorkomen van sluipverkeer dat ontstaat bij 
rekeningrijden (met tolpoorten). Via een “belastingvrije basishoeveelheid kilometers blijft 
autogebruik ook voor de smalle beurs mogelijk en in regio’s met slechte OV-voorzieningen 
kan een lager tarief worden gehanteerd”, zo licht Stellingwerf toe. Hij gaat ervan uit dat dit 
systeem zal worden uitgewerkt in het NVVP.66  
   Schutte (GPV) komt met een historische beschouwing:  
 

“In 1989 richtte het verkeersbeleid zich op het aanpakken van de auto als vervuiler. Na 1994, 
met de komst van een liberale verkeersminister, verschoof de aandacht naar de economische 
kant van het verhaal. Congestie, bereikbaarheid en groei-accomodatie stonden bovenaan de 
agenda. In dat licht staat ook het rekeningrijden: het moet de doorstroming in de spits 
bevorderen.” 67 

 
Schutte vindt het uitgangspunt van het kabinet, dat het rekeningrijden per saldo de burger 
niets mag kosten een beperkte en nogal krampachtige benadering. Waarom niet de opbrengst 
inzetten voor het stimuleren van het openbaar vervoer, vraagt Schutte. Hij vindt dat de 
invoering van het rekeningrijden te lang op zich laat wachten.68 
 
Minister Netelenbos begint haar repliek met een reactie op vragen over de procedure van het 
NVVP. Giskes interruppeert en vindt het belangrijk dat ”dat iedereen breder wordt betrokken 
bij de totstandkoming van het NVVP ”.69  
   Netelenbos merkt op, dat gelet op de ervaringen met het SVV-2 gedragsverandering een 
grote rol speelt. “Je hebt daar de gehele bevolking bij nodig en die moet je wat dat betreft ook 
organiseren”, vindt zij. Hoe je gedrag kunt beïnvloeden is een van de kernthema’s van de 
Perspectievennota en dat “kan vaak ook via de portemonnee”, aldus Netelenbos. “Kijkend 
naar het SVV-2 kun je constateren dat in tien jaar tijd de samenleving enorm is veranderd. 
Los van de gedragseffecten, levert individualisering enorm veel vraagstukken rond mobiliteit 
op” en daar had het SVV-2 geen rekening mee gehouden, zegt Netelenbos.  
   Over de naamgeving van het nieuw op te stellen plan zegt zij: “Ik heb heel bewust niet 
gekozen voor de term SVV-3, want dat is alleen maar de PKB. Het NVVP heeft voor alle 
ingewijden ook iets te maken met de overheden en hun onderlinge samenwerking. Dat is 
volgens mij de sleutel naar succes.”70  
   De minister stelt het “probleemeigenaarschap” aan de orde. Zij zegt dat Kamer en kabinet 
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gezamenlijk moeten bevorderen dat het beeld “de file dat ben je zelf” duidelijker naar voren 
wordt gebracht. “Dat betekent dat niet alleen de overheid aangesproken kan worden op het 
oplossen van de problemen”, aldus de minister.  
   Wat betreft “beprijzing en variabiliteit” stelt zij, dat als het bezit van de auto minder 
kostbaar is mensen vrijer zijn in hun keuze. Zij is tevens van mening dat de overheid niet 
moet moraliseren ten aanzien van mobiliteit. “Dat is niet de rol van de overheid. Je kunt wel 
de kosten, ook de milieukosten van je mobiliteit in rekening brengen”, aldus Netelenbos.71 De 
kijk van de nieuwe minister op mobiliteit komt tot uiting in de navolgende uitspraken:  
 

“Er is echter geen absoluut recht op mobiliteit. (...) Je kunt bijvoorbeeld niet altijd doorgaan 
met meer asfalt aanleggen. Er zijn alternatieven. Die moet je ook bieden. (...) Je moet er alleen 
voor oppassen dat je niet met opgeheven vinger tegen de burger zegt dat hij niet mobiel mag 
zijn. (...) De rol van de overheid is het stimuleren van beleid en het bieden van goede 
alternatieven die het milieu ontlasten. Mensen moeten kunnen kiezen.” 72  

 
Netelenbos geeft aan dat het mobiliteitsbeleid (voor personenvervoer) drie sporen kent: 
optimaal benutten van de bestaande infrastructuur, selectief investeren in uitbreiding van de 
infrastructuur en een andere organisatie van verkeers- en vervoerssystemen.73 “Bij het 
optimaal benutten van de bestaande infrastructuur moet in de eerste plaats worden gedacht 
aan spreiding van verkeer en vervoer over de dag. Er is terecht op gewezen, dat 
rekeningrijden alleen er niet toe leidt dat mensen minder gaan rijden.”74 Zij gaat in haar 
betoog uitvoerig in op rekeningrijden en licht het regeerakkoord toe: “In het regeerakkoord 
hebben wij een afspraak gemaakt over het rekeningrijden omdat wij op deze manier willen 
proberen om gedrag te beïnvloeden, om iemand die niet in de spits hoeft te rijden later te 
laten rijden.” Ofwel, het rekeningrijden wordt geïntroduceerd om het autoverkeer in de spits 
“wat te spreiden”.75  
   Wat betreft vragen van kamerleden of het rekeningrijden wel werkt en of de investering niet 
weggegooid geld zal zijn zegt de minister (onder meer) dat deze risico’s ook gelden voor het 
CDA-voorstel van de betaalstrook. Netelenbos betoogt:  
 

“Ik ga ervan uit dat de poorten voor het rekeningrijden ook zeer bruikbaar zijn voor 
betaalstroken. Ik ben niet tegen betaalstroken, maar wat mij betreft wordt rekeningrijden 
ingevoerd. Daarnaast is het best mogelijk om hier en daar betaalstroken te introduceren voor 
degenen die de hele dag zo snel mogelijk willen rijden.” 76  

 
De minister meldt, dat de Stadsregio Rotterdam heeft gezegd dat men een proef wil doen met 
een betaalstrook. Zij heeft daarop geantwoord dat zij daar niet tegen is, mits daar ook het 
rekeningrijden wordt geïntroduceerd.77 Reitsma reageert, dat hij de minister erkentelijk is 
voor haar welwillende houding ten aanzien van de CDA-voorstellen, maar vindt het niet 
“chic” dat zij Rotterdam verplicht ook het rekeningrijden te accepteren.78 De minister geeft 
daarop aan, dat wat haar betreft het rekeningrijden rond de grote steden in de Randstad wordt 
ingevoerd. (De ontwerp-kaderwet ligt al een tijdje bij de Kamer en de invoeringswet komt 
                                                 
71 Ibid.: 27-1824, 1825. 
72 Ibid.: 27-1825, 1826. 
73 Ibid.: 27-1827. 
74 Ibid.: 27-1828. 
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76 Ibid. 
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Rotterdam over het experiment met betaalstroken. TK verg.jr.1998-1999, 26200 XII, nr.27. 
78 Ibid.: 27-1829. 
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later. Zij hoopt dat die wetsvoorstellen snel behandelt kunnen worden.) Minister Netelenbos 
vergelijkt de betaalstrook met het rekeningrijden en stelt, dat betaalstroken “een andere 
dynamiek” geven dan generiek rekeningrijden; vaak zal  het zakelijk verkeer gebruik maken 
van de betaalstroken. Rekeningrijden is het beïnvloeden van spitsgedrag.  
   Wat betreft de opbrengst van rekeningrijden houdt de minister zich aan het regeerakkoord 
hetgeen betekent dat de burger het geld weer terugkrijgt via lastenverlichting. Zij stelt: “Het is 
dus geen melkkoe. Als je buiten de spits rijdt, houd je er als het ware aan over. Dat is de 
bedoeling.”79  
   Stellingwerf vraagt naar de uitwerking van zijn voorstel voor een heffing per gereden 
kilometer, waar de minister in een schriftelijk antwoord al iets over gezegd heeft, namelijk dat 
het onderzoek naar een heffing per gereden kilometer inmiddels is gestart. Begin 1999 zullen 
de resultaten van het onderzoek verschijnen. Zij geeft aan, dat het ontwikkeling van een 
systeem van heffing per gereden kilometer nog in de kinderschoenen staat.80  
   SP-woordvoerder Van Bommel vraagt of het kabinet rekeningrijden als experiment ziet dat 
moet worden teruggedraaid als het niet snel resultaat heeft (zoals Hofstra ertegen aan kijkt) . 
De minister antwoordt: “Deze discussie is volgens mij al tien jaar gevoerd in deze kamer. 
Iedere keer komen wij toch weer uit op het thema rekeningrijden. Het regeerakkoord is er ook 
helder over.” Zij hoopt in 2001 het rekeningrijden in te voeren; daarvoor moet alles op alles 
gezet worden. De minister zegt erbij: “Daarmee kun je geen klein experiment houden; dat 
voer je in.”81  
   Er ontstaat een debat met Giskes en Van der Steenhoven over de bestemming van de 
opbrengst van rekeningrijden. De minister zegt dat het nu in de generieke lastenverlichting zit 
die in het belastingplan voor de 21e eeuw is uitgewerkt. Giskes en Van der Steenhoven zoeken 
ruimte voor een meer gerichte teruggave van de opbrengst op de plek waar het rekeningrijden 
plaatsvindt, maar de minister voelt zich gebonden aan het regeerakkoord.82 Reitsma dient in 
tweede termijn een motie in over het selectsysteem. Hij deed dat eerder in 1997 en doet het nu 
met het verzoek aan de regering, om te komen met een wettelijk kader voor betaalstroken én 
met een voorstel voor de introductie ervan.  
   Giskes en Van der Steenhoven bevragen Reitsma over het standpunt van het CDA ten 
aanzien van rekeningrijden en betaalstroken. De CDA-fractie “is voorstander van prijsbeleid” 
zegt Reitsma en vervolgt: “Volgens mij is dat absoluut noodzakelijk. Het invoeren van 
betaalstroken zou wel eens een van de hardste prijsmaatregelen kunnen zijn.” Hij zegt dat hij 
“alle mogelijkheden om de bereikbaarheid te vergroten op hun eigen merites zal 
beoordelen”.83 De motie van Reitsma wordt aangenomen met de stemmen van het CDA, de 
VVD, D66 en de SGP.84  
 
In  de tweede termijn raakt Hofstra in debat met Van Gijzel over betaalstroken. Van Gijzel 
stelt dat deze vooral goed zijn voor mensen met een dikke portemonnee in tegenstelling tot 
rekeningrijden. Hofstra reageert met kritiek op het rekeningrijden: “dat is niet waar, want 
rekeningrijden met de gekozen terugsluis betekent dat het autorijden in Nederland duurder 
wordt. De mensen met de kleinste portemonnee worden zo ook uit de spits gedrukt.”85  
   Hofstra dient een motie in over het antifileplatform. De motie wordt aangenomen, met 

                                                 
79 Ibid. 
80 Ibid.: 27-1910 (schriftelijke beantwoording). 
81 Ibid.: 27-1829. De minister zet nu hoog in, maar uiteindelijk zal zelfs een proef te hoog gegrepen zijn. 
82 Ibid.: 27-1830. 
83 Ibid.: 27-1852. 
84 TK verg.jr. 1998-1999, 39e  verg. 17 december 1998: 39-2867. 
85 TK verg.jr. 1998-1999, 27e verg.  19 november 1998: 27-1858. (NB. Dit is een andere interpretatie dan die van 
voormalig minister Jorritsma-Lebbink.) 



Rekeningrijden in het regeerakkoord, een doodlopende weg: 1998-2000 

 487

alleen een tegenstem van GroenLinks.86  
   Stellingwerf waardeert dat de minister een “open houding” naar de Kamer heeft getoond. 
“Dat heb ik de afgelopen jaren we eens anders meegemaakt” zegt hij. Hij juicht toe dat de 
minister een opening heeft geboden in de richting van een heffing per kilometer.87 
 
Box 2.2c  Een second-opinion van het Centraal Planbureau (CPB) over het rekeningrijden 
Minister Netelenbos heeft – namens de ministerraad – het Centraal Planbureau gevraagd een evaluatie 
te maken van het instrument rekeningrijden. In november 1998 presenteert het CPB zijn 
bevindingen.88  
   Het CPB geeft aan dat onder rekeningrijden “in de Nederlandse situatie een congestieheffing (wordt) 
verstaan”. Congestie is volgens het CPB in hoofdzaak een stadsgewestelijk probleem en voor alles een 
“spitsprobleem; in theorie biedt rekeningrijden goede mogelijkheden om congestie te verminderen. Uit 
berekeningen blijkt dat een groot deel van de automobilisten niet langer van de wegen in de Randstad 
gebruik zal maken als het rekeningrijden tijdens de ochtendspits wordt ingevoerd. Daardoor ontstaat 
ruimte voor het zakelijk verkeer. Dat zal  met 25% toenemen omdat “de voordelen van een kortere 
reistijd voor het zakelijk verkeer groter zijn dan de kosten van de heffing”.89  
   Het CPB stelt dat de effectiviteit van rekeningrijden staat of valt met de vormgeving. “Uit onderzoek 
komt eenduidig naar voren dat gedifferentieerde heffingen in de tijd aanzienlijk effectiever en 
efficiënter zijn dan het hanteren van een uniform tarief”.90 Aan het slot van het advies stelt het CPB: 
“hoe belangrijk congestiereductie ook als partiële doelstelling moge zijn, de uiteindelijke 
rechtvaardiging van rekeningrijden moet worden gevonden in een maatschappelijk batig saldo”. Want 
waar sommige groepen in de samenleving de voordelen genieten, geldt voor andere groepen dat er 
nadelen zijn.  
   Maar hoe dat precies ligt is op grond van de beschikbare kosten-batenanalyses niet duidelijk, want 
voor het zakelijk verkeer laten deze analyses “een negatief direct welvaartseffect zien”.91 Verdere 
analyse van de effecten van rekeningrijden in verschillende uitvoeringsvarianten blijkt noodzakelijk 
om tot een goed beeld te komen van de maatschappelijke gevolgen. En dat is opvallend, voor een idee 
waar al 20 jaar over wordt gesproken. 
 
Het debat in de Eerste Kamer. In de schriftelijke voorbereiding van de behandeling van de 
begroting in de Eerste Kamer stelt de CDA-fractie een vraag over de besteding van de 
opbrengsten van rekeningrijden. De minister weet niet meer te melden, dan dat over de 
precieze invulling nog nader overleg en besluitvorming moet plaatsvinden.92 De CDA-fractie 
vraagt ook naar de stand van zaken met de wetgeving voor de betaalstroken. Netelenbos laat 
weten: “Het is moeilijk in te schatten hoeveel tijd er nodig zal zijn voordat een wetsvoorstel 
kan worden ingediend, omdat tot nu toe is gebleken dat het moeilijk is greep te krijgen op wat 
betaalstroken verkeerskundig en infrastructureel (qua functie en vorm) inhouden.”93  
   In het debat in de Kamer – op 2 maart 1999 – merkt CDA-woordvoerder Baarda op dat 
tegen rekeningrijden veel maatschappelijk verzet is gerezen. Hij verwijst naar de stellingname 
van de VVD-fractie in de Tweede Kamer die heeft gezegd “niet eerder akkoord te willen 
gaan dan nadat de minister vooraf heeft aangegeven dat de files met 30% zullen worden 
verminderd ”.94 Baarda legt de aanvaarding van de motie van Reitsma over het wettelijk kader 
voor betaalstroken en het ontwikkelen van een aantal concrete projecten uit als een uitspraak 

                                                 
86 Zie noot 282. 
87 Ibid.: 27-1863. 
88 Centraal Planbureau, Werkdocument 107, “Rekeningrijden in de Randstad. Een second-opinion”, 1998. 
89 Ibid.: 5, 6. 
90 Ibid.: 8. 
91 Ibid.: 10, 11. 
92 EK verg.jr. 1998-1999, 26200 XII, nr.143b: 8. 
93 Ibid. . 
94 EK verg.jr. 1998-1999, 21e verg. 2 maart 1999: 21-833. 
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“voor een systeem van betaald en onbetaald rijden”. Hij dringt er bij de minister op aan deze 
motie voortvarend uit te voeren. Overigens vraagt Baarda zich af of de twee systemen van 
rekeningrijden en betaalstroken ”wel naast elkaar kunnen bestaan en functioneren”.95  
   GroenLinks-woordvoerder Pitstra stelt de inmiddels verschenen Perspectievennota aan de 
orde. In de visie van zijn fractie is het rekeningrijden helemaal niet zo belangrijk. “Het is 
vooral een instrument om files aan te pakken.” Maar GroenLinks steunt het rekeningrijden 
wel, “vooral omdat het een eerste stap op weg is naar de variabilisatie van de autokosten en 
het inzetten van het prijsinstrument – niet alleen op de brandstof – zodat de gebruiker 
betaalt”.96 In zijn betoog stelt hij: “Maar dat gedoe met rekeningrijden en files geeft wel aan 
dat de discussie wat ons betreft volledig op het verkeerde been staat; het gaat niet over de 
hoofdproblemen.” Hij ziet verkeersonveiligheid als een belangrijker vraagstuk. 
   GroenLinks bepleit naast variabilisatie van autokosten ook accijnsverhoging van brandstof. 
Daarbij is “de sociale rechtvaardigheid van groot belang” volgens Pitstra: “Wij kunnen het 
moeilijk uitleggen dat alleen de rijken nog de hoge benzineprijs kunnen betalen. (…) Voor dit 
dilemma is een oplossing: verhandelbare quota van het aantal autokilometers.”97 Het lijkt 
Pitstra een mooi systeem, want mensen zonder auto kunnen hun quotum verhandelen.  
   D66-woordvoerder Vriesekoop maakt het fileprobleem tot hoofdonderwerp van zijn betoog. 
Hij bepleit een creatieve aanpak, waarbij allerlei maatregelen in overweging worden genomen 
waaronder doelgroepstroken en prijsmaatregelen als tolheffing, rekeningrijden en betalen per 
kilometer. “D66 stelt zich op het standpunt dat meer variabilisering met betrekking tot de 
kosten van de auto op haar plaats is. Het bezit kan goedkoop zijn, het gebruik moet duurder 
worden.”98 
 
In haar repliek op de inbreng van de EK zegt minister Netelenbos, dat binnen de Nederlandse 
verhoudingen beprijzing revolutionair is: “we kennen dat niet, we willen het invoeren en men 
ziet aan het maatschappelijk debat dat het nogal een trendbreuk met het verleden is”. Zij 
vindt, dat in de eerste plaats moet worden gewerkt aan draagvlak: “Dat is in deze sector van 
groot belang. Dat doen wij door met alle belangrijke partijen samen op te trekken.”99 
   Netelenbos geeft aan dat de blik van het ministerie sterk gericht is op nieuwe 
ontwikkelingen.  
 

“Wij moeten nadenken over bijvoorbeeld ondergronds transport en over mogelijkheden de 
automobiliteit te beperken en de modal split te bevorderen door alternatieven te bieden. (...) 
Het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt een zeer belangrijk thema, ook in het kader van de 
mobiliteit. Dat vergt een niet eenvoudige systeemwijziging. Er zal nog flink moeten worden 
gestudeerd op de vraag hoe dat het beste kan worden gerealiseerd.” 100  

 
De minister ziet het bestrijden van mobiliteit als vechten tegen windmolens en stelt: “Wel 
kunnen wij ervoor zorgen dat de mobiliteit in goede banen wordt geleid”. Zij meldt de Kamer 
dat er op dit moment naar alle mogelijke fiscale maatregelen gekeken wordt, en ook naar 
andere regelingen die te maken hebben met automobiliteit. Wat betreft het idee van quotering 
van autokilometers zegt Netelenbos, dat dit verre is van hetgeen kan rekenen op draagvlak en 
dat het wat ver van de realiteit ligt. Zij voelt daar niets voor.101 Pitstra geeft daarop als reactie: 
“Maar het betalen per kilometer is ook gigantisch vergaand. Dat is een ontzettende ingreep 
                                                 
95 Ibid. Baarda verwijst in zijn betoog naar de CDA-nota “Betaalstroken: de andere weg naar bereikbaarheid”. 
96 Ibid.: 21-839. 
97 Ibid.: 21-840. 
98 Ibid.: 21-849. 
99 Ibid.: 21-851. 
100 Ibid.: 21-852. 
101 Ibid.: 21-863. 
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en komt voort uit een sterk maakbaarheidsdenken.”  Hij vindt quotering een betere oplossing 
dan beprijzing per kilometer. Maar de minister vindt op haar beurt quotering veel 
“dirigistischer”.102 
 
�  De behandeling van de Wet op het rekeningrijden door de Vaste Commissies van 
Verkeer en Waterstaat en Financiën 
 
Vragen en opmerkingen van de commissies. De bij de Wet op het rekeningrijden betrokken 
Vaste Commissies uit de Tweede Kamer brengen op 21 december 1998 verslag uit over hun 
bevindingen.  
   De PvdA-fractie memoreert dat in het regeerakkoord van het kabinet-Kok 2 opnieuw is 
bevestigd dat rekeningrijden zal worden ingevoerd. De PvdA constateert dat het een 
complexe materie is, waar veel haken en ogen aan zitten, maar “rekenen er evenwel op dat het 
voorstel voortvarend kan worden afgehandeld ”.103  
   De CDA-fractie heeft “met gemengde gevoelens” kennis genomen van het wetsvoorstel. De 
fractie vraagt of “door de grote onzekerheid en de betwistbare aannames de passage over de 
effecten van rekeningrijden niet op losse schroeven [komt] te staan”. Zij wil weten waarom 
de regering niet kiest voor alternatieven als betaalstroken en extra infrastructuur.104 Bij 
betaalstroken is sprake van een vrije keuze van de automobilist voor betaald of onbetaald 
rijden, aldus de fractie en vervolgt met de vraag: “Waarom wordt de automobilist die voor 
onbetaald rijden (en in de file staan) kiest alsnog belast via generiek rekeningrijden?”105  
   De VVD-fractie is voorstander van het benutten van het prijsmechanisme en van 
marktwerking. Rekeningrijden kan een regulerend middel zijn, echter zonder andere 
maatregelen overbodig te maken, want uitbreiding van het verkeer- en vervoersysteem zal 
noodzakelijk blijven aldus de fractie, die zegt “beslist” voorstander te zijn van betaalstroken 
en tolwegen (al dan niet privaat gefinancierd).106 Vervolgens formuleert de VVD-fractie een 
drietal “basisvoorwaarden” die de zij stelt aan de invoering van rekeningrijden: er moet 
blijvend geld in het wegennet worden geïnvesteerd; rekeningrijden moet effectief zijn, dat wil 
zeggen dat “de positieve effecten moeten gegarandeerd zijn en de nadelen, waaronder de 
uitvoeringskosten, moeten beperkt blijven”; de opbrengsten van het rekeningrijden moeten op 
een “herkenbare wijze” naar de burger terug (ofwel géén extra belasting voor het gebruik van 
de infrastructuur).107 De fractie wil weten of de regering deze voorwaarden kan 
onderschrijven.  
   De fractie van D66 is voor selectief autogebruik en vindt dat prijsbeleid “in de zin van 
heffingen op het weggebruik” selectief gebruik van de auto bevordert. Zij wil ook een 
“(gedifferentieerd) prijsbeleid via een breed scala van alternatieven” en noemt toeritdosering, 
betaalstroken, tolheffing of betalen per gereden kilometer. Experimenten en verder onderzoek 
kan uitwijzen waar en wanneer rekeningrijden of een andere vorm van betaald rijden het beste 
kan worden ingezet.108  
   De SP-fractie heeft “met gering enthousiasme” kennis genomen van het wetsvoorstel. Zij 
vindt “dat de lasten van het fileprobleem eenzijdig gelegd worden bij de groep werknemers 
met lagere inkomens”. De fractie vraagt de regering waarom deze niet kiest voor de 

                                                 
102 Ibid. 
103 TK verg.jr. 1998-1999, 25816, nr. 4: 2. 
104 Ibid.: 4. 
105 Ibid.: 14. 
106 Het punt van betaalstroken en tolwegen  staat te lezen op blz. 14.. 
107 Ibid. 
108 Ibid.: 4, 5. 
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fundamentelere benadering van transportpreventie en is van mening dat de fileproblematiek 
“onnodig gedramatiseerd” wordt.109  
   De RPF-fractie brengt opnieuw haar idee van een heffing per gereden kilometer (met een 
progressief tarief en een regionale differentiatie) onder de aandacht van de regering. De 
fractie is erkentelijk voor de toezegging dat de kilometerheffing wordt betrokken bij de 
voorbereiding van het NVVP. De fractie vindt het jammer dat het rekeningrijden alleen 
bedoeld is voor de bereikbaarheid; het kan ook worden ingezet voor de reductie van 
automobiliteit vindt de fractie.110  
   De SGP-fractie vraagt zich af of rekeningrijden wel het meest geschikte instrument is om de 
gewenste variabilisatie van autokosten, gedifferentieerd naar tijd en plaats te bereiken. Als 
“meest geëigende instrument om de automobiliteit te stroomlijnen” ziet de fractie de 
invoering van een heffing per gereden kilometer.111 
 
Box 2.2d  “Stop rekeningrijden!”; 5 memorabele gebeurtenissen in de eerste 4 maanden van 
1999 en veel discours 
 
� 19 januari 1999: Stop het rekeningrijden ! 
Met een persconferentie op 19 januari 1999 begint de ANWB een niet eerder in Nederland vertoonde 
actie tegen beleid dat is gericht op de auto. Het doel tevens motto van de actie luidt: “Stop 
rekeningrijden !” In de brochure over deze actie112 staan uitspraken als “een fileheffing lost niets op” 
en ‘wilt u betalen om in de file te staan?’  
De ANWB komt met een twaalftal redenen “waarom het kabinet geen fileheffing moet invoeren”, 
waaronder: rekeningrijden helpt niet tegen de files; het tolsysteem kost de belastingbetaler 1,5 miljard 
gulden; de politiek geeft geen garantie dat rekeningrijden werkt; het begint met 7 gulden in de 
ochtendspits en niemand weet waar het eindigt; meer dan 1 miljoen belastingaanslagen worden niet of 
foutief verstuurd; rond de klok van 6.00 en 10.00 uur kunnen bij de tolpoorten gevaarlijke situaties 
ontstaan. De brochure meldt ook dat de meerderheid van de ANWB-leden tegen rekeningrijden is. 
“Toch dreigt de politiek deze fileheffing op korte termijn in te voeren”, luidt de waarschuwing. 
   In de Kampioen van februari 1999 geeft Nouwen een toelichting op de actie in zijn maandelijkse 
column:  “Jarenlang hebben wij argumenten aangevoerd om de politiek te bewegen af te zien van 
rekeningrijden. Maar de regering heeft niet naar ons geluisterd. Daarom zijn we nu een campagne 
begonnen om ons en uw NEE tegen rekeningrijden luidt en duidelijk te laten horen.”113 
   De actie van de ANWB levert een spreekwoordelijke lawine aan reacties op in de media, vanuit de 
politiek, de samenleving, de wetenschap en maatschappelijke organisaties. Het woord “demagogie” 
wordt gebruikt om de actie van de ANWB te kwalificeren. Minister Netelenbos doet dat. In een 
redactioneel commentaar keert De Telegraaf zich op 23 januari 1999 tegen deze kwalificatie. Die 
“raakt kant noch wal”, aldus de krant. In een uitgebreid interview met De Telegraaf in de editie van 30 
januari 1999 krijgt Netelenbos gelegenheid haar beleid te verdedigen en herhaalt zij dat de ANWB 
demagogie bedrijft. Zij benadrukt dat de opbrengst van het rekeningrijden teruggaat naar de burgers en 
bezweert dat het “dus echt geen melkkoe” voor de overheid is, want “niets gaat in de schatkist”. Zij 
vindt het een zeer slecht idee als werkgevers het rekeningrijden van werknemers zouden gaan 
vergoeden. “De file is niet alleen mijn probleem. De file is het probleem van elke Nederlander. De file 
ben je zelf ”, aldus Netelenbos.  
   Ook Volkskrant-columnist Marcel van Dam spreekt van demagogie. Hij doet het kabinet-Kok 2 de 
suggestie de actie van de ANWB te beantwoorden met een publiciteitscampagne “om de burger meer 

                                                 
109 Ibid. 
110 Ibid.: 6. 
111 Ibid.: 7. 
112 De brochure is een bijsluiter bij het blad “Kampioen” van februari 1999. 
113 In een editie van de Autokampioen van oktober 1996  neemt de ANWB stelling tegen het voornemen van het 
kabinet-Kok 1 om het rekeningrijden snel in te voeren.”De bond ziet géén heil in het rekeningrijden zoals dat nu 
wordt gepresenteerd, maar wél in bijvoorbeeld ‘payed lanes’: leg naast de bestaande infrastructuur nieuwe 
rijstroken aan waarvoor je moet betalen om er op te mogen.” 
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kennis bij te brengen over de gecompliceerde mobiliteitsproblematiek”.114  Minister-president Kok laat 
ook weten het oneens te zijn met de actie van de ANWB, maar gaat niet zover dat hij zijn 
lidmaatschap opzegt.115  
   Het redactioneel commentaar in Trouw van 22 januari 1999 spreekt zelfs van “platte demagogie” en 
vervolgt: ”Erger, het is misleiding en zelfs bedrog waar de ANWB voorrekent dat het rekeningrijden 
de automobilist 2000 gulden per jaar gaat kosten (wat niet waar is, het is in werkelijkheid de helft), 
wat de belastingdienst zal inspireren tot het versturen van een miljoen foute aanslagen per jaar”.  
   In het redactioneel commentaar van de Volkskrant van 23 januari 1999 wordt de vinger gelegd op de 
zwakke plek in het standpunt van de minister; “ze kan niet bewijzen dat de spitsheffing echt helpt om 
de files terug te dringen. Ze heeft slechts de beschikking over theoretische modellen en onderzoeken 
onder weggebruikers”. Binnen de ANWB is er kritiek op de actie tegen het rekeningrijden van de 
“Verontruste ANWB-leden” die de campagne typeren als een “negatieve, platvloerse actie”, maar deze 
groep omvat slechts ca. 1000 leden.116 
   In de Kampioen van maart 1999 blikt Nouwen als volgt terug op de eerste maand van de actie tegen 
het rekeningrijden. “Kort na ons krachtige geluid tegen rekeningrijden werden wij al overstelpt met 
tienduizenden reacties. (….) Maar dat het er zeer veel worden is zeker, want de campagne gaat nog 
enkele maanden door. Wat we in ieder geval met onze actie hebben bereikt, is dat heel Nederland weet 
wat rekeningrijden precies inhoudt, wat de regering van plan is en wat de ANWB er tegen heeft. En 
niet alleen de ANWB: ook uit enquêtes van het Algemeen Dagblad en de RAI is gebleken dat een 
ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat rekeningrijden niet moet worden ingevoerd.”  
   De ANWB heeft in zijn standpunt tegen het rekeningrijden bondgenoten. RAI, BOVAG en VNO-
NCW zijn belangrijke partners. Frank Siddiqui geeft in Trouw van 25 januari 1999 een schets van de 
“lobby voor de selectstrook”. Een groep topmensen uit het bedrijfsleven, belangenorganisaties uit de 
autobranche én de ANWB (Nouwen) komt sinds 1991 bijeen “over de te volgen strategie tegen het 
rekeningrijden”. “De captains of industry, zo blijk uit de vergaderstukken van de club, zien wel de 
noodzaak van road-pricing, maar verzetten zich tegen elke lastenverhoging voor het bedrijsfleven”, 
aldus de schrijver van het artikel. 
 
�18 februari 1999: ondertekening en presentatie van de Perspectievennota 
Een maand na het begin van de actie van de ANWB, op 18 februari 1999, presenteert minister 
Netelenbos de Perspectievennota, het discussiestuk ten behoeve van de opstelling van het plan dat het 
SVV-2 moet opvolgen. Terwijl de parlementaire behandeling van de Wet op het rekeningrijden gaande 
is, kondigt de minister de kilometerheffing al aan. Nog deze kabinetsperiode wil zij de heffing 
invoeren. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt uitgangspunt in het verkeer. Wie veel rijdt moet 
meer betalen dan wie weinig rijdt. Daarbij merkt zij ook op, dat mogelijk de bpm wordt afgeschaft.  
   De dag erna melden dagbladen kritiek op het nieuws van de minister. RAI en BOVAG spreken 
volgens NRC Handelsblad van 19 februari 1999 van “belachelijke plannen”117 en de ANWB is van 
mening “dat er te weinig alternatieven worden geboden”. Het bedrijfsleven staat op voorhand niet 
negatief tegenover het belasten per kilometer. De werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt het 
belasten van het wegverkeer “in principe bespreekbaar”, maar laat eventuele instemming afhangen van 
de vormgeving, aldus deze krant.  
   Trouw kopt op 19 februari op de voorpagina: “Teller in de auto. Netelenbos wil dat automobilist 
betaalt voor elke kilometer” en geeft aan, dat de minister erover denkt om voor de kilometerheffing 
een kilometerteller in elke auto te installeren. Trouw meldt dat de Stichting Natuur en Milieu vindt dat 
de minister terugdeinst voor “echte vernieuwing” en dat ook provincies en gemeenten kritiek hebben, 
omdat zij de mogelijkheid willen krijgen om rekeningrijden op regionale wegen in te voeren.  
   In een redactioneel commentaar van De Telegraaf van 20 februari 1999 met als kop 
“Monsterachtig”, wordt de vloer aangeveegd met de uitspraken van de minister over de kilometerteller 
of tachograaf voor de in te voeren heffing: “Zet een paar ambtenaren bij elkaar, draag ze op de 

                                                 
114 De Volkskrant, 21 januari 1999. Ook Jan Blokker gaat in op de actie in de editie van 23 januari 1999. 
115 De Telegraaf, 23 januari 1999. 
116 Zie bijvoorbeeld Trouw, 22 januari 1999 en  4 februari 1999. 
117 De BOVAG merkt ook op, dat de kilometerheffing een excuus is voor de overheid om weinig aan de 
verbetering van infrastructuur te doen. Brabants Dagblad, 19 februari 1999. 
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automobilist uit zijn auto te jagen en ze komen met de meest zotte suggesties om hun minister te 
behagen”, is het beeld dat deze krant zet. “Met dit plan berijdt minister Netelenbos (PvdA) typische 
socialistische stokpaardjes als bureaucratie en nivellering waarvan het verleden leert dat ze niet 
werken”, aldus De Telegraaf. En op de voorpagina van de editie van 20 februari 1999 staat als kop 
boven het hoofdartikel: “Kabinet behandelt autorijder als crimineel. Dijkstal kraakt autobeleid”. De 
fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer wil “uit ontevredenheid met het autobeleid (….) 
alle kabinetsbesluiten over de auto, waarover geen afspraken in het regeerakkoord zijn gemaakt, 
blokkeren”, want het kabinet zet volgens Dijkstal “een frontale aanval in op de automobilist”.118 
 
� 5 maart 1999: VNO-NCW houdt  een persconferentie tegen het rekeningrijden 
Werkgeversorganisatie VNO-NCW presenteert tijdens een persconferentie op 5 maart 1999 zijn 
standpunt over het rekeningrijden. In een uitgebreid betoog wordt de kosten-batenanalyse die de 
minister hanteert voor het rekeningrijden (die door het Nederlands Economisch Instituut is opgesteld) 
in twijfel getrokken. De minister zou die analyse veel te positief uitleggen.  
   De conclusie van VNO-NCW luidt: “Er wordt veel geld uitgetrokken voor een riskante operatie, 
waarvan het zeer twijfelachtig is of de beoogde resultaten zullen worden bereikt. Niemand weet of het 
werkt. Ook minister Netelenbos niet. Zij vraagt om het door haar vermoede succes te mogen bewijzen. 
Bedrijven zijn in hoge mate tegen, het frustreert de opzet van publiek-private samenwerking bij de 
aanleg van infrastructuur. En ook de iets meer in de toekomst gelegen plannen – die veel meer 
draagvlak hebben – voor de invoering van de kilometerheffing, worden op achterstand gezet. De kans 
is groot dat we dan tweemaal moeten investeren.” Kortom, het rekeningrijden is voor de 
werkgeversorganisatie “een onbegaanbare weg”.  
   De werkgeversorganisatie komt daarom met een alternatief. Er moet een “Kaderwet Betaald Rijden” 
komen, waarin verschillende vormen van betaald rijden moeten zijn opgenomen, zoals betaalstroken 
en de kilometerheffing. Zo snel mogelijk moet worden gestart met experimenten met betaalstroken, 
met behulp van publiek private samenwerking (PPS).119 (Een toevalligheid is, dat in de Staatscourant 
van 5 maart 1999 op de voorpagina de kop prijkt: “Rekeningrijden dreigende bron van conflict bij 
CAO-overleg”. De FNV heeft aangekondigd de kosten van het rekeningrijden voor werknemers aan 
de orde te zullen stellen in komende onderhandelingen.) 
 
� 8 maart 1999: 43 economen pleiten voor invoering rekeningrijden in een brief aan de Tweede 
Kamer 
Drie dagen na de actie van de werkgevers treedt een groep van 43 economen in de publiciteit met een 
open brief aan de Tweede Kamer, waarin zij pleiten vóór het instemmen met de Wet op het 
rekeningrijden.120 Woordvoerders zijn prof.dr. P. Rietveld, prof.dr. D.J. Wolfson en de voorzitter van 
de VROM-Raad, prof.dr. W.A. Hafkamp. Zij noemen hun actie “Economen voor rekeningrijden” en 
stellen in hun brief aan de Kamer: “Wij achten rekeningrijden een onontkoombaar en effectief middel 
om op korte termijn de congestieproblemen aan te pakken. (….) In een dergelijke situatie van 
schaarste is het inzetten van het prijsinstrument een effectief middel om beslissingen omtrent reistijd 
en vervoerswijze te beïnvloeden, zo blijkt uit onderzoek van vergelijkbare praktijksituaties in het 
buitenland.”  
   De open brief wordt tijdens een persconferentie op 8 maart aangeboden aan GroenLinks-kamerlid 
Van der Steenhoven. De actie van de economen maakt niet veel indruk. Het verleidt woordvoerders in 
de Tweede Kamer niet tot uitspraken. (Eén van de ondertekenaars van de brief, dr. E.T. Verhoef, stelt 
met een collega de actie van de ANWB tegen het rekeningrijden aan de kaak in een artikel in de 
                                                 
118 Maar het is niet alleen de VVD die zo ‘steigert’ tegen het beleid. SP-kamerlid Van Bommel betuigt in een 
brief aan ANWB-hoofddirecteur Nouwen zijn instemming van de actie van de ANWB tegen het rekeningrijden. 
(Autokampioen, nr. 3, 5-18 februari 1999). Het is GroenLinks-kamerlid Van der Steenhoven die in het 
Algemeen Dagblad van 3 februari 1999 wél steun betuigt aan het rekeningrijden, dat in zijn ogen geen extra 
belasting is zoals de ANWB beweert, “maar een prijs voor het recht om in de spits van de snelweg gebruik te 
maken”. 
119 Deze tekst is ontleend aan het VNO-NCW document van deze persconferentie, getiteld “Rekeningrijden”. 
Onder meer Trouw en De Telegraaf van 6 maart 1999 maken melding van de persconferentie. 
120 Onder de 43 economen is een groot aantal ‘bekende’ economen, waaronder Bovenberg, Heertje, Pen, 
Teulings en Verhoef. 
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Haagsche Courant van 19 maart 1999. “Het is natuurlijk een uiterst kwalijke zaak dat ’s lands grootste 
vereniging op zo’n doorzichtige, demagogische wijze, en met zulke misleidende argumenten, het 
draagvlak tracht te ondergraven van een maatregel die maatschappelijk zo gevoelig ligt”, aldus 
Verhoef c.s.)  
 
� 5 april 1999: de ABN Amro waarschuwt minister Netelenbos 
In het Radio 1 journaal van 5 april 1999 zegt het hoofd van de publieke sector van de ABN Amro, 
P.Baks, iets opmerkelijks dat vervolgens door vele dagbladen wordt opgepakt. “Nederlandse bedrijven 
en financiële instellingen dreigen hun medewerking aan de financiering van grote publieke werken, 
zoals nieuwe wegen in de Randstad, in te trekken als het kabinet vasthoudt aan de huidige Wet op het 
rekeningrijden”, zo meldt Trouw op 6 april 1999. De bank maakt onderdeel uit van een consortium dat 
binnenkort een plan aan de minister zal voorleggen voor de aanleg van de A 4 tussen Delft en 
Schiedam. Het bedrijfsleven wil die weg zelf financieren en vormen van betaald rijden toepassen. De 
Wet op het rekeningrijden wordt daarbij als een belemmering gezien.121  
   De uitspraak van Baks krijgt ook de volgende dagen nog aandacht in de media. “Dreigement ABN 
Amro riekt naar chantage”, kopt Trouw op 7 april. Een rondje onder leden van de Tweede Kamer leert, 
dat de PvdA spreekt van “chantage,” voor de VVD heeft de ABN Amro “niet helemaal ongelijk” en 
het CDA “steunt volmondig” de kritiek van de bank en het bedrijfsleven. Want, aldus woordvoerder 
Reitsma, “als rekeningrijden een succes wordt, zullen er minder auto’s op de weg zijn. Daardoor 
kunnen de privaat gefinancierde wegen niet meer rendabel worden gemaakt”, zo is zijn redenering. 
   Het Financieele Dagblad meldt op 7 april dat minister Netelenbos zich niets aantrekt van de kritiek 
van het bedrijfsleven op de Wet op het rekeningrijden. In het betreffende artikel wordt ook VVD-
woordvoerder Hofstra geciteerd, die opmerkt dat de VVD “grote moeite” heeft met rekeningrijden. 
Het Reformatorisch Dagblad weet op 7 april te melden, dat minister Netelenbos flexibel is wat betreft 
de wens van het bedrijfsleven. De krant citeert haar  uitspraak: “Met mij valt erover te praten om in 
enkele gebieden waar tol wordt geheven, rekeningrijden niet toe te passen.” 
 
�  Het ‘net dat zich sluit’ rond het rekeningrijden 
Met de vijf genoemde gebeurtenissen die zich in twee-en-eenhalve maand voltrekken, lijkt zich een 
net te sluiten rond het beleid van minister Netelenbos. De minister heeft in 8 maanden tijd vooral 
tegenstand ontmoet bij haar beleid ten aanzien van automobiliteit. Hoe actief haar tegenstanders op het 
vinkentouw zitten kan worden geïllustreerd met de volgende feiten. Op 17 maart 1999 stuurt ANWB-
hoofddirecteur Nouwen een brief aan de Tweede Kamer en aan de minister met als centrale 
boodschap, dat 78% van  de Nederlanders tegen rekeningrijden is. Dat heeft een door het bureau 
Inter/View uitgevoerd onderzoek onder kiesgerechtigde Nederlanders uitgewezen.  
   Op 18 maart houdt minister Netelenbos een toespraak bij de opening van een internationaal congres 
over rekeningrijden. De minister somt nog eens de voordelen van rekeningrijden op. NRC 
Handelsblad meldt op 19 maart 1999, dat de minister zich aldaar tijdens de koffiepauze laat ontvallen, 
dat er onder leiding van De Telegraaf  ”steeds meer weerstand” komt.122 De minister zegt dat zij 
ruimte ziet voor verbetering in de manier, waarop haar departement de argumenten pro rekeningrijden 
uitdraagt. D66-woordvoerder Giskes snapt niet waarom de minister “treuzelt” met het rekeningrijden, 
want het is immers in het regeerakkoord opgenomen.  
   De Telegraaf reageert direct op de uitspraak van de minister over deze krant en kopt op de 
voorpagina van 19 maart: ”Netelenbos is doof voor protesten”. De krant meldt dat de VVD steeds 
meer afstand neemt van de minister en weet ook van andere woordvoerders kritiek op de minister te 
noteren, ook van haar eigen partij. PvdA-kamerlid Van Heemst vindt dat de minister een “verkeerd 
signaal” heeft afgegeven.  
   Op 26 maart 1999 meldt de Volkskrant, dat CDA en VVD het vreemd vinden dat de minister een 
contract sluit met adviesbureau Berenschot voor de publicitaire aanpak van het rekeningrijden. “Huurt 
u een adviseur in voor een geldverslindende campagne om automobilisten warm te maken voor de 
invoering van rekeningrijden?”, is de (schriftelijke) vraag van Hofstra aan de minister.  
 

                                                 
121 Meer berichtgeving in o.m. de Volkskrant en het Algemeen Dagblad van 6 april 1999. 
122 Het is een uitspraak gedaan in het Radio 1-journaal. 
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   Op 10 april treedt CDA-woordvoerder Reitsma naar buiten met een bijdrage in het dagblad 
Tubantia. De actie van de ANWB tegen het rekeningrijden vindt hij terecht. Het is “plezierig dat de 
ANWB haar steun uitspreekt voor het alternatief van het CDA, de betaalstroken. (…) Het model van 
betaald en onbetaald rijden kan namelijk op veel steun in de samenleving rekenen”, aldus Reitsma. 
   De Telegraaf plaatst op 10 april een artikel over tolheffing in Noorwegen met de kop: “Pure 
geldklopperij. Noren verbaasd dat Netelenbos hun tolheffingsysteem wil gebruiken”. Op 15 april 
meldt deze krant dat binnen de VVD een flink aantal fractieleden door alle onzekerheden en kritiek op 
het rekeningrijden “inmiddels fel tegen” is. Achter de schermen wordt naarstig gezocht naar 
mogelijkheden om onder het regeerakkoord uit te komen. “Een serieuze optie is volgens hen zoveel 
uitstel veroorzaken dat dit kabinet niet meer aan de invoering toekomt”, aldus De Telegraaf. 
 
� Een debat tussen de minister en de hoofddirecteur van de ANWB 
Minister Netelenbos gaat in april in debat met ANWB-hoofddirecteur Nouwen, een gesprek dat is 
georganiseerd door NRC Handelsblad. Het is vooral een uitwisseling van argumenten en standpunten. 
Nouwen vindt dat automobilisten  doodmoe worden van het almaar wisselende overheidsbeleid: “Er is 
door vele kabinetten een beleid gevoerd om de mensen juist uit de steden te krijgen naar plaatsen als 
Capelle aan den IJssel en Nieuwegein. En nu moeten ze dan kennelijk weer terug.”  
   Nouwen verwoordt zijn afwijzing van rekeningrijden als volgt: “Laten we liever een trendbreuk tot 
stand brengen met totaal nieuwe, frisse maatregelen en niet met het klassieke: als ik je tol vraag, dan 
ga je wel van die weg af.” Nouwen verkiest een ander prijsmechanisme: het verhogen van de 
benzineaccijns op voorwaarde dat de motorrijtuigenbelasting gelijktijdig omlaag gaat. Maar dat kan 
alleen in Europees verband. 
   Netelenbos zegt in reactie daarop dat ze mogelijkheden ziet om de vaste lasten van de auto te 
verlagen en het gebruik duurder te maken, maar een gemeenschappelijk Europees beleid laat nog wel 
even op zich wachten.”Laten we nou oppassen dat we niet in een soort klem komen waarin we nooit 
iets beslissen”, waarschuwt de minister.123 Op 10 mei 1999 is de conclusie van NRC Handelsblad:  
“exit rekeningrijden”.  
   In het Radio 1-journaal van zaterdag 8 mei geeft minister Netelenbos toe, dat je “niet tegen de zin 
van zo ongeveer iedereen een systeem in het verkeer [kunt] invoeren”. De minister heeft daarom een 
vertrouwelijke brief aan het kabinet gestuurd waarin ze voorstelt het rekeningrijden gefaseerd in te 
voeren, bijvoorbeeld in één of meerdere steden.  
Het redactioneel commentaar van NRC Handelsblad kwalificeert de situatie met: “Netelenbos 
capituleerde” voor de tegenstanders van het rekeningrijden. “Tegen deze machtige stem van het 
rijdende volk verdedigde Netelenbos zich zwakjes. Als het systeem na invoering niet werkte, zei ze, 
kon er na verloop van tijd altijd weer gestopt worden. De tegenstanders roken de overwinning, aldus 
NRC Handelsblad. 
 
Tussendoor: een persbericht over het kabinetsbesluit van juni 1999 over het 
rekeningrijden. Op 18 juni 1999 gaat er een persbericht uit van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat over het kabinetsbesluit om rekeningrijden gefaseerd in te voeren. Dat persbericht 
gaat uitgebreid in op de concrete uitvoering van de eerste fase in één regio.  
   In nauw overleg met de verschillende stadsregio’s zal de minister beslissen waar 
rekeningrijden als eerst wordt ingevoerd. Enkele passages uit het persbericht:  
 

“Rekeningrijden wordt van kracht op werkdagen van 7 tot 9 uur ’s morgens, alleen 
stadinwaarts. (...) De auto-betaalbox, het chipapparaat dat achter de voorruit wordt geplaatst, 
gaat inclusief BTW 65 gulden kosten. Het kabinet heeft besloten het eerste halfjaar de auto-
betaalbox te subsidiëren en aan te bieden voor 25 gulden.”  

 
Verder wordt in het persbericht mededeling gedaan van uitbreiding van vervoersalternatieven 
om de bereikbaarheid voor de komende jaren te waarborgen, waaronder transferia en 

                                                 
123 NRC Handelsblad Webpagina’s, 17 april 1999. 
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Randstadrail. Werkgevers zullen een bijdrage moeten leveren door meer aandacht te besteden 
aan flexibele werktijden en telewerken. 
 
De antwoorden van de bewindslieden op vragen van de Vaste Commissies over de Wet 
op het rekeningrijden. Op 18 juni 1999 (na het verschijnen van de Perspectievennota; zie 
hierna) zendt de minister van Verkeer en Waterstaat mede namens de staatssecretaris voor 
Financiën haar nota met de reactie op de inbreng van de commissies. Het wetsvoorstel inzake 
het rekeningrijden is op een aantal punten gewijzigd en de aanvankelijk beoogde aparte 
invoeringswet voor het rekeningrijden vervalt.124  
   De nota van de minister bevat een belangrijke toelichting op verschillende onderdelen van 
het rekeningrijden. Een cruciaal punt is of infrastructuur geldt als collectief goed of niet: 
 

“Werden mobiliteit en infrastructuur vroeger gezien als collectieve voorzieningen, 
tegenwoordig worden ze meer als diensten gezien die aan particulieren toerekenbaar zijn. Was 
het vroeger zo dat het gebruik van de weg door de één niet ten koste ging van dat door de 
ander (non-rivaliteit) en dat er geen middelen waren om individuele betaling mogelijk te 
maken (uitsluitbaarheid), tegenwoordig is dat veelal wel het geval. (...) Er was vroeger ruimte 
genoeg, zowel fysiek als maatschappelijk. Die tijd is, om te beginnen in de Randstad, voorbij.” 
125  

Veel aandacht wordt besteed aan zaken als “schaarste”, “regulering van de vraag” in een 
gemengde markteconomie en “prijsbeleid in het verkeer en vervoer”. De minister kan geen 
“keiharde garantie” geven voor het positief effect van rekeningrijden. Rekeningrijden 
betekent zeker niet dat alle files tot het verleden behoren, maar zal naar verwachting een 
blijvend effect hebben. En een eventueel in de toekomst in te voeren kilometerheffing “zal 
een congestiecomponent zoals rekeningrijden in zich moeten hebben om de vraag naar 
mobiliteit op plaats en tijd te kunnen reguleren”.126 De minister zegt voornemens te zijn het 
rekeningrijden vanaf september 2001 “gedurende de eerste twee jaar in te voeren in één 
regio”127.  
   Wat betreft voorstellen die zijn gedaan voor andere systemen van betaald rijden deelt de 
minister mee, dat de eerste resultaten van het onderzoek naar betaalstroken uitwijzen dat deze 
niet passen in het wetgevingstraject voor rekeningrijden. Zij wijst erop, dat rekeningrijden en 
de kilometerheffing verschillende doelstellingen hebben: 
 

“Rekeningrijden is bedoeld om de bereikbaarheid van economisch belangrijke centra te 
verbeteren door een reductie van het aantal congestie-uren in de ochtendspits in de Randstad 
en heeft op nationaal niveau slechts een gering effect op het totaal aantal afgelegde kilometers. 
Een kilometerheffing bewerkstelligt juist algehele reductie van de automobiliteit of de vanuit 
optiek van leefbaarheid en milieu schadelijke effecten daarvan.” 

 
De minister stelt over de kilometerheffing: “Dit concept heeft nog een lange ontwikkelingstijd 
te gaan en kan technisch zeker niet op korte termijn worden ingevoerd.” 128 
 
Box 2.2e  ANWB tégen het rekeningrijden 
ANWB-hoofddirecteur Nouwen zendt op 27 augustus 1999 een brief aan de Vaste Commissie van 
Verkeer en Waterstaat over de Wet op het rekeningrijden. Daarin wordt opnieuw de zienswijze van de 
ANWB aan de Kamer ter kennis gebracht: “De ANWB is sinds jaar en dag pleitbezorger van 

                                                 
124 TK verg.jr. 1998-1999, 25816, nr. 7. 
125 Ibid.: 2. 
126 Ibid.: 3. 
127 Ibid.: 8. 
128 Ibid.: 14. Over een jaar zal zij dit geheel anders beoordelen, na het verschijnen van het rapport “MobiMiles”. 
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variabilisatie van de lasten op de auto. In dat kader signaleren wij dat de opbrengst van het 
rekeningrijden niet wordt aangewend om de vaste lasten te verlagen zodat deze maatregel met 
variabilisatie weinig van doen heeft. Daarnaast wordt de last bij rekeningrijden bij een relatief 
beperkte groep gelegd. De ANWB is tegen rekeningrijden zoals dat nu wordt voorgesteld. Wij 
bepleiten een herziening van het belastinggebouw rond de auto waarin ‘de gebruiker betaalt’ centraal 
staat.”  
 
Het afsluitend verslag van de Vaste Commissies. Op 15 september 1999 brengen de Vaste 
Commissies voor Verkeer en Waterstaat en Financiën  hun nader verslag uit over de Wet op 
het rekeningrijden.129 Daaruit zijn de volgende relevante punten te melden.  
   De PvdA-fractie is van mening dat “het reguleren van de vraag naar een product via de 
prijs een heel gewoon verschijnsel is”. “In dat opzicht wekt alle commotie hierover 
verbazing”, aldus deze fractie.  
   De VVD-fractie stelt dat het fileprobleem met name door “decennialange verwaarlozing” 
van de Nederlandse infrastructuur is veroorzaakt en vraagt waarom andere maatregelen dan 
het rekeningrijden zo sterk zijn onderbelicht.130 De fractie vraagt ook wat de regering vindt 
van de stelling van de ANWB “dat beter eerst het belastinggebouw rond de auto kan worden 
herzien, door variabilisatie uit te breiden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de 
kilometerheffing in te voeren, zoals verwoord in het NVVP. Hoe verhoudt dit zich tot het 
rekeningrijden ? ”,wil de VVD-fractie weten.131  
   De CDA-fractie vindt de effecten van het rekeningrijden nog steeds onduidelijk. Zo zet zij 
vraagtekens bij de stelling van de regering dat het effect van de prijsmaatregelen op langere 
termijn groter is dan op kortere termijn. “Hebben andere prijsmaatregelen, waaronder het 
‘kwartje van Kok’ niet juist het omgekeerde aangetoond?“, vraagt de CDA-fractie.132  
   De leden van de D66-fractie zijn van mening “dat rekeningrijden niet moet kunnen worden 
gezien als een nieuwe manier om de auto als melkkoe voor de overheid te misbruiken”.133  
   De fractie van GroenLinks ziet rekeningrijden als effectief prijsinstrument én als een 
instrument om de werkelijke kosten van weggebruik inclusief milieukosten door te berekenen 
aan de gebruiker. De fractie steunt het wetsvoorstel.  
   De fractie van de SP blijft zeer kritisch staan ten opzichte van het wetsvoorstel. Voor de 
GPV-fractie is het niet denkbeeldig, dat “zo’n aarzelend begin, door rekeningrijden slechts in 
één regio in te voeren, een versterkend effect heeft op het maatschappelijk verzet dat een 
nieuwe belasting doorgaans oproept”.134  
 
De VVD-fractie valt op met het standpunt, dat zij “van harte” instemmen met het experiment 
van rekeningrijden in één regio. Daarna kan na “expliciete evaluatie” een besluit worden 
genomen Wel stelt zij de harde eis dat “evaluatie in de wet wordt opgenomen inclusief 
methodiek, kwantitatieve doelstellingen, effectmeting en politieke beoordeling”. Ook aan de 
selectie van de regio waar het experiment plaatsvindt worden nadrukkelijk voorwaarden 
gesteld. Wat betreft het terugsluizen van de opbrengsten van rekeningrijden stelt de fractie 
voor, de mrb te verlagen in plaats van het voorstel van de regering van een algemene 
lastenverlichting.135 
 
 
                                                 
129 TK verg.jr. 1998-1999, 25816, nr. 10. 
130 Ibid.: 2. 
131 Ibid. 
132 Ibid.: 8. 
133 Ibid.: 3. 
134 Ibid.: 5. 
135 Ibid.: 10. 
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Box 2.2 f  De aanstaande koerswijziging in het beleid: een terugblik 
 
�  De ‘geboorte’ van een nieuwe kijk op automobiliteit 
In het proces ter voorbereiding van de Perspectievennota wordt duidelijk, welke kant het opgaat. 
“Autorijden mag weer”, kopt Binnenlands Bestuur in mei 1998 bij een artikel over de ontwikkeling 
van het SVV-3. De voorzitter van de stuurgroep die het proces begeleidt, Hans Leeflang, wordt 
geïnterviewd. Leeflang geeft aan dat mobiliteit geen probleem is, maar een uitdaging. Hij noemt dat 
“nieuwe labeling”. Leeflang zegt ook, dat autorijden leuk kan zijn; “We moeten af van het idee dat het 
zondig is”, zegt hij. 
 
�  Een nieuwe kijk op verkeer en vervoer? 
D.J. Wolfson, emeritus-hoogleraar economie, is als externe voorzitter van de Themagroep Overheid en 
markt betrokken bij de totstandkoming van de Perspectievennota. Hij publiceert een artikel met 
betrekking tot de vraag van benutten of bouwen.136 Hij stelt dat in de regel de kosten van grond niet 
worden doorbelast aan de parkerende of rijdende automobilist. Naar zijn mening is er geen enkele 
reden waarom bij de automobilist de schaarse ruimte die hij gebruikt niet in rekening zou worden 
gebracht. Hij ziet als de crux van het probleem van het mobiliteitsbeleid, “dat de bestaande 
institutionalisering van verkeer en vervoer er tot dusver onvoldoende in slaagt het individuele gedrag 
op één lijn te brengen met het maatschappelijk belang ”.  
   De oplossing is voor Wolfson het hanteren van het prijsmechanisme, waardoor “ongeprijsde 
schaarste” zijn prijs krijgt, want: “Wie, door het ontbreken van prijsvorming de verkeerde 
schaarstesignalen krijgt, zal beslissingen nemen die het eigenbelang en het maatschappelijk belang 
doen divergeren.’137 Wolfson stelt dat verkeer en vervoer steeds meer een gewoon “verhandelbaar 
goed” wordt. Er is geen reden om in de sector van verkeer en vervoer af te wijken van “het 
coördinatiecriterium dat factorprijzen schaarsteverhoudingen moeten weergeven”, aldus Wolfson en 
hij bepleit het beëindigen van de impliciete subsidiëring van (o.a.) het wegverkeer.  
   Hij is echter somber over het effectueren van deze zienswijze; “oplossingen zouden de 
milieubeweging of de autolobby hun speeltje afnemen” stelt Wolfson bij de inleiding van zijn betoog. 
Hij sluit het af met de harde woorden: “de professionele vervoerslobby weet zich in zijn 
blikvernauwing gesteund door het uitvretersgedrag van die actoren in het bedrijfsleven en onder 
particuliere automobilisten die niet wensen te worden geconfronteerd met de verantwoordelijkheid 
voor wat ze aanrichten, en het zich toegeëigende recht om onbeperkt te rijden of te parkeren niet ter 
discussie willen stellen”.138 
 
�  De nieuwe kijk op automobiliteit van minister Netelenbos 
De nieuwjaarsreceptie van de ANWB op 14 januari 1999 biedt minister Netelenbos een gelegenheid 
om een tipje van de sluier rond de opvolger van het SVV-2 op te lichten. Zij wijst op de behoefte aan 
consistent beleid en op de noodzaak van beperking van het autoverkeer, van voorrang voor het 
zakelijk verkeer en van stimulering van het openbaar vervoer. “Het idee van de maakbaarheid van de 
samenleving is losgelaten. Niet alleen de overheid is probleemeigenaar, maar de hele samenleving. 
Simpel gezegd: het is niet de overheid die in de file staat en u moet van haar dus niet alle heil 
verwachten”, houdt de minister haar gehoor voor. Het NVVP zal op basis van een intensieve dialoog 
met het publiek, het bedrijfsleven, de adviesorganen, de kenniswereld en met maatschappelijke 
organisaties als de ANWB tot stand moeten komen. “Een dialoog zonder dogma’s”, aldus de minister.  
   In haar speech noemt zij twee accenten in het beleid, namelijk het optimaal benutten van de 
infrastructuur en het belang van prijsbeleid. Zij meldt dat rekeningrijden in 2001 zal worden ingevoerd 
in de stadsgewesten in de Randstad en zegt daarbij: “U kunt er nu wel tegen zijn, maar dan houdt u 
zichzelf toch flink voor de gek. Er zijn geen eenvoudige oplossingen meer voorhanden. Bij schaarste 
moet worden betaald. Dat principe geldt in alle sectoren van het leven, dus ook in het verkeer.”139 

                                                 
136 D.J. Wolfson, “Investeren of benutten? Een perspectief op verkeer en vervoer”, Openbare uitgaven, 1999, nr. 
2: 83-91. 
137 Ibid.: 84, 85. 
138 Ibid.: 83, 91. 
139 Bron: www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel  d.d. 4-11-2007. 



Deel IV – Hoofdstuk 2 

498  

�  De Perspectievennota Verkeer en Vervoer: een nieuwe fase in het politiek discours 
(Deze nota is gepresenteerd vóór de parlementaire behandeling van de Wet op het rekeningrijden) 
 
De inhoud van de nota. Ter voorbereiding op de opvolger van het SVV-2, het Nationaal 
Verkeers- en Vervoersplan, presenteert minister Netelenbos op 18 februari 1999 de 
Perspectievennota Verkeer en Vervoer aan de Tweede Kamer.140 De nota dient als 
discussiestuk over het verkeer en vervoer in de toekomst. Bij de nota behoort een 
intentieverklaring van alle mede-betrokken bestuurlijke partners (IPO, VNG en de 
kaderwetgebieden), waarin de samenwerking bij de ontwikkeling van het NVVP is 
vastgelegd.  
   In de aanbiedingsbrief noemt de minister het uitgangspunt, “dat mobiliteit een onmisbare 
factor is in onze samenleving en dat goede bereikbaarheid van groot economisch en sociaal-
maatschappelijk belang is”. Het beter benutten van het netwerk van infrastructuur in 
combinatie met de inzet van het prijsmechanisme ziet de minister als “een interessant 
perspectief”.  
   Bezien vanuit de vraagstelling van dit onderzoek bevat de nota de volgende relevante 
ingrediënten. Mobiliteit wordt gezien als een onderdeel van het maatschappelijk leven dat 
positief moet worden gewaardeerd, maar dan wel binnen de kaders die de kwaliteit van de 
leefomgeving, het milieu, de natuur en sociale rechtvaardigheid stellen. Mobiliteit wordt niet 
beschouwd als een recht, in de zin dat de overheid een zorgplicht heeft. Mobiliteit is wel voor 
iedereen een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.141 De nota 
geeft vanuit meerdere invalshoeken een evaluatie van het SVV-2, waarvan de 
werkingstermijn is verlengd tot 2002. De essentie is dat de belangrijkste doelstellingen van 
het SVV-2 waarschijnlijk niet zullen worden gerealiseerd.142 Over het prijsbeleid wordt 
gesteld dat het “potentieel effectief” is, maar nog onvoldoende van de grond is gekomen, 
mede door beperkingen als gevolg van de zogenoemde grenseffecten.143 
   De auto wordt gezien als “taaie concurrent” en de nota signaleert dat er weerstand bestaat 
tegen prijsmaatregelen (ook wanneer men er niet door getroffen wordt) tenzij de opbrengsten 
zichtbaar worden aangewend voor alternatieve vervoerswijzen.144 De nota zet in op het 
behandelen van verkeer en vervoer als mobiliteitsmarkt, waarbij naast prijsprikkels ook 
andere marktelementen worden geïntroduceerd.  
   De prijs is bij uitstek geschikt om voorkeuren en belangen te wegen en het zorgt voor een 
optimale allocatie van schaarse middelen; maar dat kan alleen als de prijzen zodanig 
gedifferentieerd worden dat ze de vraag naar tijd, plaats en modaliteit afstemmen op het 
beschikbare capaciteitsaanbod, aldus de nota.145 De technische haalbaarheid van nieuwe 
vormen van beprijzing mag, gezien technische ontwikkeling van betalingssystemen, met enig 
optimisme tegemoet worden gezien.146  
   De nota gaat uitvoerig in op de uitwerking van een prijsbeleid. De vergelijking wordt 
gemaakt tussen de supermarkt, waar per product wordt betaald, en het gebruik van de weg, 
waarin één keer een fors bedrag wordt betaald (de vaste kosten) voor een hoeveelheid nog af 
te leggen aantal kilometers. “Door het achterblijven van de afrekening naar gebruik zal de 
consumptie veel hoger uitvallen”, zo wordt gesteld. Dat leidt tot twee opties om vaste kosten 
om te zetten in variabele kosten: de introductie van een kilometerprijs of een verhoging van 

                                                 
140 TK verg.jr. 1998-1999, 26428, nr. 1. 
141 Perspectievennota Verkeer en Vervoer: 7. (NB. De nota heeft géén Kamerstuknummer.) 
142 Ibid.: 18. 
143 Ibid.: 9. 
144 Ibid.: 13. 
145 Ibid.: 49. 
146 Ibid.: 50. 
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de accijnzen (in plaats van vaste lasten). Het grote bezwaar van de tweede optie is (zoals 
gebruikelijk in dit discours) de voorwaarde dat de buurlanden meedoen. Er wordt ook een 
nieuwe variant van variabele prijzen ten tonele gevoerd, namelijk het toekennen van een 
lagere variabele prijs aan kleine of lichte auto’s.  
   Het beeld van een mogelijk prijsbeleid wordt afgerond met de optie van differentiatie van 
de prijs naar tijd en plaats: hoe meer schaarste, hoe hoger het tarief. “De prijs helpt dan om de 
vraag aan te passen aan het aanbod. (...) Het huidige voorstel voor rekeningrijden is een 
eerste stap in deze richting”, aldus de nota.147 Berekend wordt, dat het rekeningrijden bij een 
prijs van f. 5,- van een cordonheffing in de Randstad een afname van de congestie met 40% 
oplevert.  
   Wat betreft het punt, in welke mate het verkeer en vervoer de kosten draagt die het 
veroorzaakt, geeft de nota aan dat voor het jaar 1993 is berekend dat de personenauto op 
macroniveau  de enige modaliteit is die meer betaalt dan hij aan kosten veroorzaakt (hoewel 
geen rekening is gehouden met bijvoorbeeld het broeikaseffect).148  
   Opvallend is de aandacht in de nota voor “de sociale effecten van het op ruimere schaal 
hanteren van het prijsmechanisme”, zoals mensen zonder werk die weinig financiële 
draagkracht hebben maar wel de relatief dure spitsuren kunnen vermijden en ook profiteren 
van de lagere vaste kosten.149 Tot slot is een belangrijk punt, dat in de nota wordt gesteld dat 
infrastructuur géén collectief goed is, want: “Gebruik is immers uitsluitbaar; bijvoorbeeld 
voor degenen die geen tol willen betalen”.150 
 
Box 2.2g  Nieuwe kilometerheffing: nee! 
Op de dag dat de Perspectievennota verschijnt geven de BOVAG en de RAI direct commentaar onder 
het motto “Nieuwe kilometerheffing nee, betere wegen, ja”. De nieuwe kilometerheffing wordt 
blijkbaar met argwaan bekeken: “Dit soort nieuwe begrippen suggereert nieuw beleid, maar is feitelijk 
een theoretische exercitie die absoluut geen bijdrage levert aan het oplossen van de mobiliteitsmalaise 
die ons land tegemoet gaat. Bovendien is prijsbeleid een goed excuus voor de overheid om te weinig 
aan verbetering van infrastructuur te doen.”  
   De beide belangenorganisaties zijn van mening dat de hoge accijnzen op brandstoffen eigenlijk al 
een kilometerheffing zijn. Zij spreken zich wel positief uit over een “verdere variabilisatie van 
autokosten”, mits dat in harmonie gebeurt met andere Europese lidstaten.151 
 
Tussendoor: vragen van het CDA, GroenLinks en de SP over rekeningrijden. Op 26 
maart 1999 stelt Reitsma (CDA) schriftelijke vragen aan de minister over een campagne voor 
het rekeningrijden.152 Hij vraagt de minister: “Is het niet wat vreemd om de burger nu al te 
informeren over rekeningrijden, terwijl dat beleid nog niet officieel is vastgesteld?” Het 
antwoord (van 19 april) luidt dat er nu “nog geen sprake is van een brede publiekscampagne”. 
De discussie wordt door de minister gefaciliteerd door middel van het verstrekken van 
feitelijke informatie; goede informatie kan misverstanden over rekeningrijden wegnemen.  
   Op de vraag van Reitsma of de minister kan aangeven “hoe wanhopig” zij inmiddels is over 
dit dossier geeft zij aan dat zij hem gerust kan stellen; zij is niet wanhopig.  
   Een paar weken later, op 13 april 1999, stellen Reitsma en Leers (CDA) vragen aan de 
minister van Economische Zaken Jorritsma-Lebbink naar aanleiding van uitspraken van een 
ambtenaar van haar ministerie, dat het prijsinstrument geen wondermiddel is.153 Zij willen 

                                                 
147 Ibid.: 51-53. 
148 Ibid.: 54. 
149 Ibid.: 57. 
150 Ibid.: 56. 
151 Bron: www.nieuwsbank.nl (nieuwsfeit 18-02-1999). 
152 TK verg.jr. 1998-1999, aanhangsel van de handelingen: 1211. 
153 TK verg.jr. 1998-1999, aanhangsel van de handelingen: 1330. 
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weten of dat niet de bevestiging is van het feit dat er nog onvoldoende inzicht bestaat in de 
effecten van rekeningrijden. De minister antwoordt (op 10 mei) dat maatregelen als de 
kilometerheffing inderdaad nog nader onderzocht moeten worden. Daarentegen is 
rekeningrijden “een concrete maatregel waar uitgebreid onderzoek naar is gedaan, zowel 
naar de economische, verkeerskundige als gedragseffecten”, aldus de minister. Mede op 
grond daarvan heeft het kabinet besloten rekeningrijden in te voeren.  
   Op 20 mei stellen Van der Steenhoven (GroenLinks) en Van Bommel (SP) vragen aan de 
minister. 154 Van der Steenhoven wil onder meer weten wat de gevolgen zijn van het feit, dat 
er nog slechts sprake is van één proef met het rekeningrijden, Van Bommel stelt vragen over 
het draagvlak. Hoewel Van der Steenhoven vraagt of hij binnen een week de antwoorden kan 
ontvangen komen de antwoorden komen pas op 19 juli. Voor de beantwoording verwijst de 
minister naar de inmiddels toegezonden kamerstukken. 
 
Vragen van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. De Perspectievennota geeft 
de Vaste Commissie aanleiding tot het stellen van 248 vragen.155 Het verslag met de vragen 
en antwoorden wordt vastgesteld op 11 juni 1999. Hierna volgen de voor dit onderzoek 
relevante onderwerpen.  
   De kans op files op het hoofdwegennet is in de periode 1987 tot 1995 toegenomen van 7 % 
tot 19%. De toename van de (personen)automobiliteit tussen 1986 en 1998 bedraagt 30%. 
Toch wordt door minister Netelenbos gesteld, dat de lange termijn doelstelling van het SVV-2 
van een tot 35% gelimiteerde groei van automobiliteit tot 2010 “bij benadering nog haalbaar” 
is 156.  
   Op de vraag van de commissie, of aan de hand van het rekeningrijden uitgelegd kan worden 
“hoe daar de sociale rechtvaardigheid vorm krijgt”, is het antwoord van de minister dat de 
rechtvaardigheid besloten ligt in het feit “dat rekening rijden een generieke maatregel is en 
dat niet in vrijstellingen wordt voorzien” (uitgezonderd hulpdiensten en openbaar vervoer).157     
   De commissie wil weten, hoe de moeizame kwestie van het draagvlak voor prijsbeleid kan 
worden doorbroken. De minister licht toe, dat de gebruiker meer variabel gaat betalen, 
hetgeen betekent dat de werkelijke kosten per kilometer worden betaald “inclusief de externe 
effecten”. Uit gesprekken met betrokken belangenorganisaties en bedrijfsleven en uit enquêtes 
blijkt, “dat betalen naar gebruik ook op publieke steun kan rekenen”, aldus de minister.158  
   De relatie tussen diverse kostencomponenten van vervoer (interne, externe en 
maatschappelijke kosten) en prijsbeleid is een belangrijk onderwerp. De commissie stelt daar 
een aantal vragen over. In haar antwoord stelt de minister: “Hoewel variabel beprijzen als 
wenselijkheid voor de hand ligt, is het technisch niet eenvoudig. Eén mogelijkheid die ook 
genoemd wordt in de Perspectievennota is een kilometerheffing. Verkenning van deze optie 
zal in het NVVP plaatsvinden.”159  
   De commissie vraagt naar de termijn waarop invoering van een “landelijk dekkend 
beprijzingssysteem” mogelijk is. De minister laat weten, dat zich steeds meer ontwikkelingen 
aandienen die erop wijzen, dat: 
 

“betaald rijden, als onderdeel van een breder concept, binnen 5 à 10 jaar werkelijkheid kan 
worden. Het is mogelijk te beginnen met een vaste heffing per kilometer die met behulp van 

                                                 
154 TK verg.jr. 1998-1999, aanhangsel van de handelingen: 1789. 
155 TK verg.jr. 1998-1999, 26428, nr. 2 en 3. 
156 Nr. 2: 6. 
157 Ibid.: 18. Vergelijk deze uitleg met het antwoord van minister Jorritsma-Lebbink op een in essentie 
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een ‘verbeterde’ kilometerteller wordt bijgehouden en één maal per jaar wordt uitgelezen. In 
een volgende fase kan gedacht worden aan heffingen die naar tijd en plaats variabel zijn.” 160  

 
De commissie besteedt uitvoerig aandacht aan diverse algemene vraagpunten rond het 
prijsbeleid. Op de vraag in hoeverre het prijsmechanisme kan werken in een situatie dat er 
nog niet werkelijk sprake is van een markt is het antwoord, dat het prijsmechanisme ook in 
een onvolledige markt een rol kan vervullen bij het reguleren van gedrag en dat het kan 
dienen als middel om voorkeuren van consumenten duidelijk te maken.161  
   Over de praktische uitvoerbaarheid van beprijzing is de minister optimistisch. Op een vraag 
daarover is het antwoord, dat “het monetariseren” van de externe kosten ingewikkeld maar 
niet onmogelijk of onwenselijk is, al zal het “nooit helemaal overeenkomen met het 
theoretisch haalbare. Wel is er met gezond verstand een benadering te vinden die recht doet 
aan de uitgangspunten en tevens praktisch uitvoerbaar is”.162  
   De commissie gaat ook in op de stelling van de Perspectievennota, dat infrastructuur geen 
collectief goed is. Zij stelt daar enkele vragen over, onder meer of er straks overal tol betaald 
moet gaan worden omdat infrastructuur een particulier goed is geworden. Het antwoord is 
algemeen: “Met de moderne technologie is individuele toerekening van de maatschappelijke 
kosten van verkeer mogelijk.” De PvdA-minister lijkt open te staan voor privatisering, als zij 
stelt: “Of het aanbod van infrastructuur door de overheid of de private sector moet 
geschieden, is een aparte discussie. Door een mogelijke geldstroom van de gebruiker naar de 
beheerder worden private initiatieven eerder uitvoerbaar.”163  
 
De commissie stelt de vraag, of het in het kader van prijsmaatregelen niet beter zou zijn om 
de (tijdens het kabinet-Kok 1) ingediende Wet op het rekeningrijden te verbreden tot een Wet 
betaald rijden. Dat nu blijkt voor de minister niet aan de orde, maar: “Wel worden op korte 
termijn de voorbereidingen gestart om te komen tot (algemene) wetgeving om andere vormen 
van betaald rijden mogelijk te maken.”  
   Op de vraag of de regering kan aangeven waarom de beoogde opzet van het NVVP tot 
betere resultaten zal leiden dan het SVV luidt het antwoord, dat het NVVP een structuurnota 
is op basis van de nieuwe Planwet. Dat kader en de beoogde samenwerking binnen het NVVP 
biedt perspectief op betere resultaten dan het SVV-2.164  
 
Box 2.2h  De Sociaal-Economische Raad (SER) en de Perspectievennota 
Op 18 juni 1999 presenteert de SER een commentaar op de Perspectievennota Verkeer en Vervoer  en 
op de Startnota Ruimtelijke Ordening.165 De raad zegt de behoefte aan een nieuwe sturingsfilosofie te 
onderschrijven en komt met suggesties voor de concretisering daarvan, waaronder “marktwerking”. 
     De raad is voorstander van de verbetering van markwerking in verkeer en vervoer “door middel 
van een goede prijsvorming, waarbij de relatieve schaarste en externe effecten in de prijs tot 
uitdrukking worden gebracht”.166  
   Saillant onderdeel van het commentaar is de visie van de raad op het onderscheiden van ‘soorten’ 
verkeer (een punt dat in de Tweede Kamer regelmatig aan de orde is): “Vanuit een oogpunt van 
welvaartsbevordering is het niet juist ‘productief’ en ‘consumptief’ verkeer op te vatten als 
(economisch) meer respectievelijk minder belangrijk en daaraan de gedachte te verbinden dat de 
overheid de bereikbaarheid voor de ene verkeerscategorie belangrijker zou moeten vinden dan voor de 
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andere. Door inschakeling van het prijsmechanisme is het mogelijk de verschillende individuele 
voorkeuren, ongeacht de achterliggende motieven, tegen elkaar af te wegen. Mits de betaalbaarheid 
van een zekere mate van mobiliteit ook voor burgers met een laag vrij besteedbaar inkomen 
gewaarborgd is.”167  
   De raad hecht veel waarde aan het idee van een mobiliteitsmarkt, getuige de stelling dat “in een goed 
werkende mobiliteitsmarkt vraag en aanbod in evenwicht (worden) gebracht door het 
prijsmechanisme”. De SER is voorstander van een uniforme heffingensystematiek voor verkeer en 
vervoer in Europa en tekent daarbij aan, dat “de invoering van de heffingensystematiek in ieder geval 
in Nederland gepaard zou moeten gaan met een herschikking van lasten welke macro-economisch 
gezien budgettair-neutraal is”.168 
 
Het debat in de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. Op 21 juni 1999 voert de 
commissie overleg met minister Netelenbos over de Perspectievennota. De woordvoerders 
van de verschillende fracties schenken allen ruim aandacht aan het prijsbeleid. In die zin is dit 
een zeer belangrijk moment in het politiek discours.  
   Van Gijzel (PvdA) vindt dat files en vertraging niet bij het verkeer horen en niet 
geaccepteerd moeten worden. “Wij zijn van oordeel dat gelet op de Nederlandse situatie 
gesproken zou dienen te worden van state of the art. Nederland zou een topperformance 
moeten kunnen leveren op dit punt”, aldus Van Gijzel.169 Hij voegt daar later aan toe:  
 

“De Partij van de Arbeid gaat uit van een forse groei van de mobiliteitsbehoefte in de 
komende tientallen jaren. Zet je kaarten dus niet op afremmen! Bij het SVV hebben we veel te 
veel gekeken naar de enorme mobiliteitsgolf die op ons afkwam. Wij zeiden dat die moest 
worden afgeremd, met name in het woon-werkverkeer, in plaats van dat wij keken of wij in 
staat zouden zijn om die mobiliteitsbehoefte op een andere manier zeg, met een 
systeemsprong, beter te begeleiden. (...) Wij kiezen ervoor de mobiliteit niet meer als een 
probleem te benoemen, maar te kiezen voor een oplossing.” 170 

 
Die oplossing ligt voor Van Gijzel onder meer in het benoemen van “hoofddragers” van 
mobiliteit: op het platteland is dat de auto, in de stad is dat het openbaar vervoer.171 Hij kan 
zich vinden in het voorgestelde prijsbeleid. Daarbij is er wel een differentiatie tussen het 
stedelijk gebied en het platteland, want er is een verschil in het gebruik van respectievelijk de 
auto en het openbaar vervoer.  
   VVD-woordvoerder Hofstra zegt dat de Perspectievennota niet het perspectief bevat dat 
zijn fractie graag zou zien. Hij gaat uitgebreid in op het prijsmechanisme. Het principe van de 
gebruiker betaalt vindt hij een heel goed systeem. Uit onderzoek is gebleken dat de auto meer 
aan inkomsten genereert dan aan uitgaven kost. De VVD-fractie vindt “dat we op langere 
termijn moeten bezien of de zeer hoge lasten voor het autoverkeer geleidelijk kunnen worden 
verlaagd”, aldus Hofstra. Zijn fractie heeft problemen met de verwarrende discussie die kan 
ontstaan vanwege de vele voornemens:  
 

“De burger vraagt zich af wat er allemaal gebeurt: tol, rekeningrijden, kilometerheffing, 
variabilisatie en dan kunnen ook fiscale maatregelen nog een rol spelen. De VVD-fractie heeft 
er geen enkele moeite mee om verder door te gaan op de weg van de variabilisatie. Er is een 
eenvoudig systeem dat eerder is toegepast: benzineaccijns omhoog, motorrijtuigenbelasting 
omlaag. Maar wij weten dat het in internationaal verband een probleem is, zeker met het oog 
op onze oosterburen. Wij hebben ook geen problemen met tolheffing op nieuwe infrastructuur 
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(...). Met tolheffing op bestaande infrastructuur hebben wij het moeilijker. Wij willen niet dat 
twee keer wordt betaald voor dezelfde infrastructuur.(...) Wij zijn in principe niet tegen de 
kilometerheffing.(...) Een kilometerheffing is voor ons dus niet onbespreekbaar. Als alternatief 
voor rekeningrijden zou het best interessant kunnen zijn. Echter, als de proef met 
rekeningrijden wordt ingevoerd, hebben wij geen behoefte om tijdens het lopen van die proef 
ook nog eens de kilometerheffing ten tonele te voeren.(….) Wij zijn blij met de omslag van 
het kabinet over rekeningrijden, waardoor er nu eerst een proef komt en geen grootschalige 
invoering.” 172 

 
CDA-woordvoerder Reitsma schetst zijn kijk op de moderne, mobiele samenleving op weg 
naar 2030. Hij wijst op de spanning tussen mobiliteit en duurzaamheid en zegt dat het zaak is 
om die in een goed evenwicht te brengen. Daarbij is draagvlak voor te nemen maatregelen 
van groot belang. De CDA-fractie bepleit een sterke betrokkenheid van maatschappelijke 
organisaties en burgers bij de opstelling van het NVVP. Wat betreft de Perspectievennota 
vindt Reitsma, dat deze “te veel in het teken staat van dwingende sturing via prijsbeleid” en 
voegt daar aan toe:  
 

“Wij hebben er geen bezwaar tegen dat de gebruiker een bepaalde prijs betaalt – het principe 
spreekt ons aan – maar die prijs dient dan meer in het teken te staan van het bieden van 
keuzemogelijkheden in het aanbod. Dat element krijgt in de nota nauwelijks aandacht. De 
door de minister voorgestelde maatregelen zoals generiek rekeningrijden en kilometerheffing 
bieden op dit moment nog onvoldoende mogelijkheden tot differentiatie tussen doelgroepen en 
tussen stad en plattelandsgebieden.” 173 
 

Daarbij vindt de CDA-fractie dat het beleid van minister Netelenbos teveel gericht is op het 
oplossen van files. De fractie wenst een beleid dat meer gericht is op bereikbaarheid, hetgeen 
betekent “reizigers keuzemogelijkheden voor verplaatsingen te bieden”, want: “De mogelijk-
heden om de nog steeds vanzelfsprekende keuze voor de auto als vervoermiddel aan te 
pakken, worden groter als een hoogwaardig openbaarvervoersysteem als alternatief in de 
stedelijke gebieden wordt aangeboden.”174   
   Reitsma rondt zijn betoog af met een standpunt over het gewenste prijsbeleid. Als een 
automobilist “moet betalen om stil te staan in de file, vervalt heel snel het draagvlak”. Als 
men een hoge prijs moet betalen voor slecht openbaar vervoer vergroot dat niet de animo om 
daar gebruik van te maken, stelt hij en vervolgt:  
 

“Het prijsbeleid zal dus sterker in het teken moeten staan van het aanbieden van 
keuzemogelijkheden aan de reiziger. (...) Daarom roep ik de minister op om de wet op het 
rekeningrijden in te trekken en in plaats daarvan te komen met een wet op betaald rijden, 
waarin betaalstroken en betaalde toeritdosering een plaats moeten krijgen. Gedrag wordt niet 
zonder meer beïnvloed door prijsbeleid als er geen alternatief aangeboden wordt. 
Variabilisatie via accijnsbeleid is eigenlijk de beste en de goedkoopste manier van het voeren 
van prijsbeleid, maar die heeft in Europees verband zijn beperkingen. De kilometerheffing en 
generiek rekeningrijden hebben naar mijn mening hoge perceptiekosten en blijven op dit 
moment nog erg fraudegevoelig.” 175  

 
Het betoog van Reitsma geeft meerdere woordvoerders van andere partijen aanleiding te 
reageren. Dat leidt tot verduidelijking van een aantal elementen in zijn stellingname. Zo is een 
differentiatie tussen plattelandsgebieden en stedelijke gebieden “absoluut noodzakelijk” en 
                                                 
172 Ibid.: 15, 16. 
173 Ibid.: 17. 
174 Ibid.: 19.  
175 Ibid.: 20. 
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vindt Reitsma dat niet alleen ingezet moet worden op een kilometerheffing. Hij wil “het 
prijsbeleid ook als keuze-instrument gebruiken”. Reitsma vindt echter dat door het instrument 
van de kilometerheffing “de kosten te veel in rekening [worden] gebracht bij degene die 
gebruik maakt van de mobiliteit zonder dat sprake is van een keuzemogelijkheid”.176  Volgens 
Reitsma zal voor “het echte filevrij rijden (...) vooral in de spits een hele dikke prijs betaald 
moeten worden, die fors uitgaat boven alle externe kosten en de kosten die gekoppeld zijn aan 
de auto”.177  
   Voor Giskes (D66) is er behoefte aan “meer radicale maatregelen” bij het aanpakken van 
de problematiek rond automobiliteit. Zij kiest voor een nieuwe benadering van de problemen 
en van de behoefte aan mobiliteit. Voor haar gaat het niet meer primair om een ruimtelijk of 
technisch vraagstuk, het gaat vooral over sociale psychologie, economie en fiscaliteit: “het 
gaat om het organiseren en het mensen ertoe verleiden om te doen wat wij denken dat goed 
voor ze is en hen dat zelf laten inzien. Bij de sociale psychologie gaat het bijvoorbeeld om de 
status van een auto, het hebben van een auto.”  Giskes bepleit een betere benutting van 
bestaande infrastructuur door toepassing van het prijsmechanisme. Ook zij vindt “dat het niet 
eerlijk is om mensen te laten betalen als er geen alternatieven bestaan”. Tot duidelijke 
uitspraken over rekeningrijden, betaalstroken of de kilometerheffing komt zij nog niet.178  
   GroenLinks-woordvoerder Van der Steenhoven stelt de vraag, waarom niet voortvarend het 
SVV-2 wordt uitgevoerd, in plaats van het opstellen van een nieuw plan en verwijst daarbij 
naar het advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat Nee, tenzij. Zijn fractie is voorstander 
van beprijzing, maar als autobezit minder wordt belast en autogebruik méér, dan wordt de 
stimulans om over te gaan tot gedeeld autobezit ondergraven, aldus Van der Steenhoven. 
GroenLinks vindt mobiliteit geen grondrecht, maar een onmisbare factor.179  
 
SP-woordvoerder Van Bommel vreest dat marktwerking in de sector verkeer en vervoer zal 
leiden tot een tweedeling. Omdat mobiliteit in de huidige samenleving noodzakelijk is 
geworden kan het volgens Van Bommel in die zin een “recht” worden genoemd. Ook hij stelt 
het punt van de keuzeproblematiek tussen auto en openbaar vervoer aan de orde en 
concludeert dat er geen sprake is van een “perfecte markt”. Wat betreft het rekeningrijden 
bestrijdt de SP-fractie dat die sociaal rechtvaardig is, zoals de minister veronderstelt. Van 
Bommel voegt daar aan toe: “Gezien de weerstand in de samenleving en in de Kamer gaan 
wij er overigens van uit dat rekeningrijden er helemaal niet komt (…).”  
   In een debatje met Van Gijzel komt Van Bommel tot de volgende, meer concrete uitspraak 
over hetgeen de SP-fractie wil: “Het verhogen van de accijns en het terugdringen van de 
wegenbelasting is voor ons een optie.”180  
   RPF-woordvoerder Stellingwerf constateert, dat tien jaar geleden de zorg voor het milieu 
centraal stond in het SVV-2, nu is dat de bereikbaarheid van economische centra en het 
tegengaan van files en dat heeft een consequentie: 
 

“Hiermee samenhangend is de verschuiving van de gedragsbeïnvloeding en mentaliteits-
verandering in de richting van het geloof in de techniek, waarvan oplossingen worden 
verwacht. Ik noem onder andere rekeningrijden, toeritdosering, snelheidsbegrenzers, 
cruisecontrol en betaalstroken. (...) Het recht van het individu op mobiliteit lijkt het te hebben 
gewonnen van het collectieve recht op een duurzame samenleving.” 181 

 
                                                 
176 Ibid. 
177 Ibid.: 21. 
178 Ibid.: 22, 23. 
179 Ibid.: 24, 25. 
180 Ibid.: 26, 27. 
181 Ibid.: 28. 
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Stellingwerf komt tot een kritisch betoog over rekeningrijden. Zijn fractie “heeft altijd erkend 
dat alleen met een gericht prijsbeleid de ongewenste vormen van mobiliteit zijn terug te 
dringen”. Rekeningrijden beperkt volgens Stellingwerf slechts de “uitwassen van een 
scheefgegroeid mobiliteitssysteem. Het corrigeert het mobiliteitsgedrag op bepaalde plaatsen 
en op bepaalde tijden”. Hij vindt dat rekeningrijden daarmee niet zoveel meer is dan 
symptoombestrijding. Zijn fractie pleit al een aantal jaren voor een totaal andere benadering 
waarbij de toenemende automobiliteit “integraal wordt aangepakt” en dat is de 
kilometerheffing. “Willekeur en onrechtvaardigheid worden daarbij voorkomen omdat als 
basis een systeem wordt gekozen dat in Nederland voor iedereen geldt. De heffingsgrondslag 
is het jaarlijks aantal verreden kilometers. Je betaalt naar de mate dat je hebt gereden”, luidt 
zijn betoog.182  
   Enkele commissieleden stellen vragen aan Stellingwerf. Uit zijn antwoorden blijkt, dat de 
RPF-fractie van mening is dat de Wet op het rekeningrijden niet in lijn is met het standpunt 
van de fractie. Hooguit zou zij akkoord gaan met een proef. Het rekeningrijden ziet zijn 
fractie als niet meer dan een oplossing voor de fileproblematiek. In antwoord op een vraag 
van Giskes, die de essentie van rekeningrijden ziet in de gebiedsgerichte aanpak, zegt 
Stellingwerf dat het mobiliteitsprobleem in de breedte moet worden aangepakt met de 
kilometerheffing. Hij verwacht dat, als het rekeningrijden als eerste stap wordt gezet, het 
draagvlak voor een kilometerheffing “waarschijnlijk volstrekt” onderuit wordt gehaald.183  
   De SGP-fractie is verheugd dat in de Perspectievennota gesteld wordt dat mobiliteit niet als 
recht kan worden beschouwd. Fractiewoordvoerder Van den Berg zegt voorstander te zijn van 
prijsbeleid en met name van een kilometerheffing. Dat ziet hij als een veel betere, integrale 
oplossing van het vraagstuk van de toerekening van de kosten van het autogebruik: “Dat is 
een structurele oplossing van de variabilisatie en dat is het rekeningrijden niet. Dat is 
bovendien vreselijk duur.” Ook Van den Berg ziet  het rekeningrijden als tussenfase naar een 
kilometerheffing niet zitten: “De vraag is voor mij dan of je die dure tussenfase nog moet 
ingaan of dat je meteen moet inzetten – en dat is mijn benadering – op de kilometerheffing. 
Daar moet ook bij bedacht worden dat de nieuwe technologie ons te hulp zal komen.”184  
 
Bij interruptie herinnert Van Gijzel de woordvoerders van de RPF en de SGP eraan, dat ook 
zij de motie hebben gesteund die de strekking heeft zo snel mogelijk het rekeningrijden te 
introduceren en stelt: “Als wij het hebben over duidelijke signalen naar de samenleving, dan 
is het dus niet echt consistent als je er op die manier mee omgaat! ”  
   Voor Van den Berg zit de consistentie in het voorstander zijn en blijven van variabilisatie. 
Wat betreft de snelheid waarmee de kilometerheffing kan worden ingevoerd is hij 
optimistisch. Zijn fractie denkt “absoluut niet aan tien jaar”.185  
   Schutte (GPV) ziet goede kansen voor prijsbeleid als middel in het mobiliteitsbeleid, 
“vooral om bij iedere verplaatsing een bewustere keuze tussen auto en openbaar vervoer te 
bevorderen”. Hij vindt het niet goed om nu wederom het rekeningrijden ter discussie te 
stellen. Dat moet worden doorgezet. Hij vindt het waardevol dat de RPF en de SGP een ander 
instrument – de kilometerheffing – onder de aandacht brengen. Dat kan “in aanvulling op het 
rekeningrijden” een heel nuttige functie vervullen. Schutte sluit zijn betoog af met de 
opmerking: “Wij moeten het ene dus in ieder geval doen en het andere zeker niet laten”.186 
 

                                                 
182 Ibid.: 29. 
183 Ibid.: 29. Hij bedankt de regering voor het feit dat de aan zijn fractie gedane toezegging is nagekomen om in 
de Perspectievennota aandacht te besteden aan de kilometerheffing. 
184 Ibid.: 30. 
185 Ibid.: 31. 
186 Ibid.: 33. 
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Minister Netelenbos haakt in haar beantwoording aan bij Schutte en waarschuwt ervoor dat 
“het betere niet de vijand wordt van het goede”. Zij merkt op, “dat de bestuurscultuur in 
Nederland rond verkeer en vervoer op werkelijk alle niveaus moet worden gekarakteriseerd 
als niet zakelijk genoeg en niet genoeg op elkaar afgestemd ”.  
   De Perspectievennota is besproken met de werkgevers- en werknemersorganisaties, 
milieuorganisaties, Veilig Verkeer Nederland en de ANWB. De minister wijst erop dat het 
heel gemakkelijk is te zeggen dat er prijsbeleid gevoerd gaat worden, “maar dat de wereld op 
z’n kop gaat op het moment dat je dat daadwerkelijk wilt gaan realiseren”. Zij houdt de 
Kamer voor: 
 

“Al mijn Europese collega’s kijken op dit punt naar Nederland en denken ‘als het die 
Nederlanders lukt om prijsbeleid in te voeren, gaan wij het ook doen’. Er is geen Europees 
land dat hierin vooroploopt. Zo’n eenvoudig punt dat hier al jaren op de agenda figureert, is in 
feite echt revolutie.”  

 
Zij gaat nader in op verschillen tussen het nieuwe NVVP en het SVV.  
 

“Reizen en mobiel zijn passen zeer sterk bij het moderne levensgevoel. (...) Bij de groei van de 
economie zie je meteen een toename van het individuele mobiel zijn. Je kunt als politicus 
zeggen dat anders te werk moet worden gegaan – in het SVV stond de doelstelling dat wij 
over 10 jaar 35% minder mobiel zouden zijn – maar zoiets werkt niet. Je zult je incentives op 
individuen moeten richten, in die zin dat de burger voor een afweging staat: zal ik dit doen of 
niet, koop ik een biefstukje of een ei? Daar is de burger van nu aan gewend. Bij het antwoord 
op mobiliteitsvragen moet je het moderne levensgevoel mee willen wegen.” 187  

 
Verder in haar betoog stelt zij, dat de overheid de problemen voor een deel door de burger 
moet laten oplossen, want die is gewend te kiezen. 
   Reitsma houdt de minister voor, dat zij weet dat het rekeningrijden in de samenleving 
nauwelijks draagvlak heeft en stelt de vraag: “Moet je dan politiek moedig zijn en burgers 
maatregelen door de strot duwen waarvoor geen draagvlak bestaat?” 188  
   Minister Netelenbos geeft in antwoord op een interruptie van Giskes aan, “dat er 
prijsprikkels ingebouwd moeten worden die bij normaal economisch verkeer aan de orde 
zijn”. Alternatieven maken het aantrekkelijk om te kiezen, aldus de minister.189  
   Het prijsbeleid legt de minister als volgt uit. Het rekeningrijden (waarvoor het wetsontwerp 
nog bij de Kamer aanhangig is) is onderdeel van de Kaderwet betaald rijden. Daarnaast kan 
tolheffing aan de orde zijn, bijvoorbeeld bij publiek-private samenwerking. Vervolgens is er 
de kilometerbeprijzing. Dat is een onderdeel van de variabilisatie, dat gaat om het veranderen 
van de mrb. De huidige opbrengst van de mrb wordt budgettair neutraal omgezet naar een 
variabel systeem. Het voordeel daarvan is, dat als men minder rijdt dan 16.000 km per jaar 
men minder betaalt dan de huidige mrb.  
   Op de vraag wanneer de kilometerheffing kan worden ingevoerd antwoordt minister 
Netelenbos, dat zij hoopt dat de betreffende wetgeving in 2002 het Staatsblad kan bereiken. 
“De schatting is dat de techniek rond het jaar 2004 niet-fraudegevoelige systemen mogelijk 
maakt”, voegt zij er aan toe. Zij wil zich nog niet uitspreken over een regionale differentiatie 
van de kilometerheffing, waarvoor D66 heeft gepleit.”Wij moeten ervoor zorgen dat het een 
rechtvaardig systeem is”, is haar doelstelling.190 Kort samengevat wil de minister de 
“beprijzingsfilosofie” in “één overall wetgeving” onderbrengen. Uit haar verdere betoog blijkt 
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nog, dat regionale overheden ook wensen te beprijzen. Minister Netelenbos vindt dat geen 
goed idee.  
 
In de tweede termijn van de beraadslaging prijst Hofstra de minister voor haar standpunt ten 
aanzien van de rol van de overheid. “Ik ben ontzettend blij met wat de minister daarover heeft 
gezegd. Zij heeft een zeer liberaal standpunt vertolkt met een belangrijke rol voor de vrijheid 
van mensen in het hele mobiliteitsgebeuren om te kunnen kiezen”, aldus Hofstra.191 Wat 
betreft het prijsmechanisme vat hij het standpunt van de VVD-fractie als volgt samen: 
voorkomen moet worden dat er wildgroei ontstaat: 
 

“dat wil zeggen dat op alle mogelijke plekken en manieren in Nederland moet worden betaald 
(...). Wij zijn voorstander van de voortzetting van de normale variabilisatie, afhankelijk van de 
benzineprijs in Duitsland. Verder zijn wij beslist ook voor tolheffing op nieuwe infrastructuur 
voor zover die niet publiek wordt gefinancierd (...). Rekeningrijden en kilometerheffing zijn 
voor ons min of meer synoniemen, dus die maatregelen moeten in elk geval niet tegelijkertijd 
genomen worden.” 192  

 
Reitsma is “geschrokken van de opmerking van de minister dat bij de kilometerheffing 
eigenlijk geen differentiatie mogelijk is tussen plattelandsgebieden en stedelijke gebieden”. 
Daarmee ondergraaf je het systeem, zegt hij. Reitsma formuleert een aantal voorwaarden 
waaraan de kilometerheffing moet voldoen: het probleem van de fraudegevoeligheid moet 
zijn opgelost; er moet sprake zijn van rechtvaardigheid (met name wat betreft de situatie van 
stad en platteland); tenslotte dient er een keuzemogelijkheid te zijn ingebouwd (zoals 
betaalstroken).193  
 
Giskes herhaalt in tweede termijn dat het na vele jaren praten tijd is voor “radicale, 
rigoureuze maatregelen”, wat zij gestalte geeft met het indienen van een motie met het 
verzoek aan de minister, om de mogelijkheid van radicale experimenten rond de prijs van het 
openbaar vervoer te onderzoeken.194  
   Schutte bepleit het terugdringen van “het teveel aan mobiliteit en vooral het teveel aan 
schadelijke mobiliteit”. Dat kan betekenen dat de vrijheid van burgers en van ondernemers 
wordt ingeperkt, aldus Schutte.195 
In haar antwoord aan de Kamer stelt minister Netelenbos, dat het hoofdthema van het debat in 
de commissie “cultuurverandering” is. Opvallend is haar opmerking: “Ik heb eigenlijk geen 
enkele nieuwe suggestie gehoord.” Volgens haar staat hetgeen gezegd is allemaal in de 
Perspectievennota. En wat in deze nota staat is “nog nergens ter wereld vertoond”.  
   Zij pareert de opmerking van Hofstra, dat rekeningrijden en kilometerheffing synoniemen 
zijn; “rekeningrijden is een spitsregulering, terwijl kilometerbeprijzing een alternatief voor de 
motorrijtuigenbelasting is waarmee niet rijden wordt beloond”, aldus de minister. 
 
In het overleg over de Perspectievennota  wordt een tiental moties ingediend. In één van de 
moties, ingediend door Van Gijzel, wordt de regering verzocht vóór het verschijnen van het 
Nationaal Verkeers- en Vervoersplan voor alle modaliteiten aan te geven wat de interne en 
externe kosten zijn en vervolgens in dat plan aan te geven “hoe deze berekening benut moet 
worden bij de inzet van het prijsinstrument, uitgewerkt met differentiatie naar tijd, plaats, 
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energiegebruik en emissies”. De motie wordt met algemene stemmen aan genomen.196 
 
 
2.3  Het bereikbaarheidsoffensief: het vergaderjaar 1999-2000 
 
Box 2.3a  De analyse van de lange weg naar ‘road pricing’  
Op 1 en 2 december 1999 vindt in Dublin een workshop plaats over het beïnvloeden van autogebruik. 
Er is een Nederlands paper voor de workshop, opgesteld door een tweetal ambtenaren van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat – de heren Boot – en de vervoerseconoom Verhoef.197   
   De opstellers van dit paper stellen vast, dat in de handboeken over vervoerseconomie in het 
algemeen weinig gelegenheid tot twijfel wordt gelaten over de economische wenselijkheid om het 
prijsmechanisme ook toe te passen voor het wegverkeer. Deze voorkeur van economen staat in schril 
contrast met de beperkte sociale acceptatie voor roadpricing of betalen voor het gebruik van de weg. 
Dat heeft geleid tot een groeiende hoeveelheid literatuur over de sociale acceptatie van prijsbeleid. 
    Boot e.a. stellen dat Nederland veel ervaring opdoet met maatschappelijke en politieke weerstand 
tegen roadpricing. Mede op basis van die ervaring stellen zij een analysemodel op om die weerstand te 
verklaren. Zij onderscheiden een aantal factoren die de haalbaarheid bepalen: sociale, economische, 
technische, institutionele, juridische en politieke factoren. (Opvallend afwezig in de toelichting op 
deze factoren is het woord ‘vertrouwen’. Wil een parlement akkoord gaan met een vorm van 
roadpricing dan zal er op zijn minst vertrouwen moeten zijn in de onderbouwing van plannen. Om het 
publiek mee te krijgen is onder meer vertrouwen in de politiek nodig.) Boot e.a. leggen de tot en met 
1999 gelanceerde Nederlandse plannen voor roadpricing langs de meetlat van ‘haalbaarheid’. Zij 
stellen dat de belangrijkste reden van het niet uitvoeren van de eerdere voorstellen voor rekeningrijden 
en het spitsvignet een politieke is: de tijd was nog niet rijp.  
   Zij trekken als belangrijke les uit de ervaringen in Nederland, dat bij het presenteren van innovatieve 
prijsmaatregelen véél aandacht moet worden besteed aan communicatie. Dat betreft met name de 
argumentatie voor het inzetten van prijsmaatregelen en de veronderstelde effectiviteit ervan. Ook moet 
rechtvaardiging van maatregelen in de zin van ’eerlijk’ en ‘de gebruiker betaalt’ nadrukkelijk naar 
voren gebracht worden. Een ander advies van Boot e.a. is, dat een voorstel voor een prijsmaatregel 
geen losse einden of andere duidelijke zwaktes mag hebben.  
   Het eindoordeel op basis van de Nederlandse ervaringen is, dat voorstellen voor roadpricing extreem 
kwetsbaar zijn, vooral wat betreft de maatschappelijke en institutionele haalbaarheid. Dit laatste punt 
gaat over de ANWB als institutionele opponent van het rekeningrijden. Het eindadvies van Boot cs. is, 
dat de vooruitzichten van ‘eerlijkheid’ en ‘efficiency’ meer in het publieke debat over rekeningrijden 
moeten worden benadrukt.198 
 
� De begroting 2000: een nieuw verhaal op de drempel van het millennium 
 
De Memorie van Toelichting. Deze MvT markeert de ontwikkeling van een nieuwe kijk op 
het prijsbeleid ten aanzien van automobiliteit. Dat is reden voor een nadere beschouwing van  
een nieuw ‘verhaal’ over mobiliteit en over het beleid van Verkeer en Waterstaat:  
 

“Lopen, fietsen, rijden, varen en vliegen. We zijn mobieler dan ooit en willen van deur-tot-
deur op een snelle, schone, zuinige en veilige manier onze bestemming bereiken. (...) 
Mobiliteit en keuzes maken, met oog voor het milieu, voor veiligheid, voor economische 
belangen en de eigen portemonnee staan centraal in deze tekst die de drempel over gaat naar 

                                                 
196 TK verg.jr. 1998-1999, 96e verg. 1 juli 1999: 96-5624. Het betreft een gewijzigde motie. In de 
oorspronkelijke versie wordt in plaats van “prijsinstrument” gesproken over “kilometerheffing”. 
197 Jos Boot, Pieter Boot en Erik Verhoef, “The long road towards the implementation of road pricing: the Dutch 
experience”; een paper voor de EMCT/OECD “workshop on managing car use”, Dublin, 1-2 december 1999. 
198 In deze paper wordt de ‘White Paper’ uit 1998 van de Europese commissie genoemd, “Fair payment for 
infrastructure use”, waarin de kilometerheffing wordt geïntroduceerd. De essentie van dat instrument is de 
weggebruiker te confronteren met de marginale sociale kosten. 
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de nieuwe eeuw. (...) Verkeer en vervoer is core business van Verkeer en Waterstaat, maar 
natuurlijk kunnen en willen we niet afblijven van alle milieu-implicaties die beslissingen op 
dit terrein met zich meebrengen. (...) Transparanter communiceren betekent anderen laten zien 
wat je van plan bent te gaan doen, wat je doet en wat je gedaan hebt. Die helderheid daagt 
anderen uit ook hun licht te laten schijnen over allerlei verkeer- en waterstaatzaken.” 199  

 
De MvT benadrukt het belang van de mogelijkheden van informatietechnologie en 
telecommunicatie voor (betere) bereikbaarheid en (betere) benutting van infrastructuur. “In 
2002 zal naar verwachting elk nieuw voertuig zijn uitgerust met navigatie-  en identificatie-
apparatuur inclusief mobiele communicatie. Deze voertuiggebonden toepassingen  kunnen 
grote impact hebben op verkeersmanagement, verkeershandhaving en betaald rijden”, aldus 
de minister.200  
   De MvT vat de beleidsvoornemens samen onder de noemer Deltaplan Verkeer en 
Vervoer.201 Het kabinet zal, meer dan nu het geval is, de bestaande infrastructuur als ordenend 
principe hanteren voor de ruimtelijke inrichting. De capaciteit van de bestaande infrastructuur 
dient eerst maximaal te worden benut voordat nieuwe infrastructuur wordt aangelegd.  
   Het kabinet “houdt stevig vast (...) aan de vergrote inzet van mobiliteitsgeleidende 
maatregelen zoals prijsbeleid”.202 De knelpunten liggen voornamelijk in de stadsgewesten 
rond de grote steden, maar uitbreiding van het wegennet heeft een grens: 
 

“Wanneer echter gezocht wordt naar (nog) verdere uitbreiding van het wegennetwerk – in 
aanvulling op de investeringen uit het MIT 203 – lopen de kosten sprongsgewijs op wegens 
gebrek aan ruimte en nadelige gevolgen voor mens en milieu. In deze gebieden zal daarom in 
toenemende mate gezocht moeten worden naar andere, meer innovatieve en kosteneffectieve 
oplossingen voor het congestieprobleem. Door nauwe samenwerking met het grote 
stedenbeleid kan naar verwachting tot integrale oplossingen worden gekomen. Uitgangspunt 
daarbij is het principe dat de vervuiler betaalt. (...) Een dergelijke oplossing voor verdere 
verbetering van de bereikbaarheid is te vinden in betere benutting van  bestaande 
infrastructuur.” 204  

 
Met behulp van ICT en maatregelen als toeritdosering en spitsstroken is betere benutting te 
realiseren. Vervolgens gaat de minister in de MvT uitgebreid in op “prijsbeleid en 
marktwerking”. Schaarste en de eigen verantwoordelijkheid van de burger zijn centrale 
begrippen: 
 

“Voor het beheersen van de mobiliteit is het van belang dat de markt optimaal functioneert, 
waarbij het begrip schaarste aan milieu, ruimte en middelen een meer dan centrale plaats 
inneemt. (...) De markt heeft een belangrijke rol en neemt ook zelf in toenemende mate het 
initiatief om vraag en aanbod beter met elkaar in evenwicht te brengen. De keuze hiervoor 
betekent dat het belang van de burger meer het uitgangspunt is; creatieve oplossingen en een 
eerlijke verdeling van de schaarste staan daarbij voorop. Verdeling en beprijzing van de 
schaarste met beïnvloeding van het gedrag van de reiziger kunnen leiden tot een soepeler en 
efficiëntere werking van de markt en tot minder schadelijke gevolgen voor milieu en 
veiligheid. Een meer consequente spreiding van het wegverkeer en dus op den duur betere 
benutting en kostenefficiency van het totale verkeers- en vervoerssysteem kunnen worden 
bereikt door de gebruiker directer te laten betalen voor gebruik van infrastructuur (prijsbeleid: 
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variabele autokosten). Dit instrument biedt ook de mogelijkheid om de gebruiker positief te 
beïnvloeden in zijn keuze voor vervoermiddelen die schoner, stiller en zuiniger zijn. De vaste 
kosten voor het gebruik nemen af en de prijs per rit neemt toe. Zo krijgt de burger meer eigen 
verantwoordelijkheid en kan bewuster met mobiliteit worden omgegaan.” 205  

 
In het vervolg van de MvT wordt het prijsbeleid benoemd als één van de instrumenten om de 
vraag naar mobiliteit te beïnvloeden:  
 

“Naast de invoer van rekeningrijden rond de vier grote stadsgewesten, wordt er op basis van 
het principe ‘de gebruiker betaalt’ ingezet op de variabilisatie van autokosten. Voor de langere 
termijn wordt daarbij gedacht aan het verlagen van de huidige vaste autokosten in combinatie 
met de introductie van een systeem waarin weggebruikers betalen per gereden kilometers. Op 
dit moment worden de uitvoeringsvragen van een dergelijke heffing onderzocht.” 206  

 
De minister geeft ook een toekomstbeeld voor het openbaar vervoer aan: “Het toekomstbeeld 
van het collectieve vervoer richt zich meer en meer op het denken in termen van 
ketenmobiliteit: de klant moet zijn reis naar behoefte kunnen samenstellen uit combinaties van 
fiets, auto, huurauto, taxi en openbaar vervoer.” 207 
 
Box 2.3b  Het Noordzee-beraad 
“Minister Netelenbos probeert in het diepste geheim een zogenoemd ‘polderakkoord’ te sluiten met 
negen grote maatschappelijke instellingen om via een omvangrijk nationaal plan de files te lijf te 
gaan”, meldt De Telegraaf op 4 november 1999. Het geheime overleg heeft de naam “Noorzee-
beraad” gekregen en de deelnemers zijn:  ANWB, BOVAG, VNO-NCW, MKB, AVBB, EVO, KNV, 
RAI-Vereniging en Transport en Logistiek Nederland. “De negen organisaties lijken bereid om een 
totaal pakket van maatregelen af te spreken, maar eisten in het geheime beraad dat Netelenbos  afziet 
van het invoeren van het rekeningrijden”, aldus de krant. 
 
Het debat in de Tweede Kamer. Bij de voorbereiding van het debat heeft de VC voor 
Verkeer en Waterstaat meerdere vragen gesteld over de voorgenomen heffing per gereden 
kilometer. Eén van de vragen luidt, of nader kan worden aangegeven welke problemen in de 
aanloop (naar een systeem van heffing per gereden kilometer) moeten worden overwonnen. 
Het antwoord van de minister luidt (samenvattend), dat “afgezien van technische en financiële 
issues” ook politieke, maatschappelijke, bestuurlijke, juridische, internationale en beheers-
matige aspecten nader onderzocht dienen te worden.208  
   In het kamerdebat over de begroting heeft CDA-woordvoerder Leers zware kritiek op het 
kabinetsbeleid ten aanzien van de bestrijding van files:  
 

“Helaas moet ik vaststellen dat voor het oplossen ervan het huidige beleid ontoereikend is, ook 
doordat er te veel geredeneerd wordt vanuit nieuwe nota’s en beleidsvisies terwijl er veel meer 
gewerkt zou moeten worden aan concrete uitvoering van wat er al ligt.” 209  

 
Ook over het beleid ten aanzien van het openbaar vervoer is Leers niet te spreken. Hij stelt dat 
het openbaar vervoer “nu zelfs het gevecht om de tweede auto dreigt te verliezen”. Leers 
presenteert een tiental punten voor een beleid dat de CDA-fractie wenst. Eén van die punten 
is, dat het prijsbeleid niet alleen gericht moet zijn op het beïnvloeden van de vraag maar dat 
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het ook consequenties moet hebben voor het aanbod. Betaalstroken en doelgroepstroken zijn 
onderdeel van de lijst die Leers presenteert.210  
   Van Gijzel reflecteert op het beleid in de afgelopen jaren en op een vorige minister (zonder 
namen te noemen) die: 
 

“te kennen gaf dat zij met haar beleidsvoornemens de wens van de Kamer niet wenste te 
honoreren en moties naast zich neerlegde, waarbij er openlijke en diepgaande 
meningsverschillen tussen een minister en een meerderheid van de Kamer was [sic], waarbij er 
vaak sprake was van een vlucht vooruit met nieuwe plannen om het feitelijk mislukken van de 
bestaande plannen te camoufleren.” 211  

 
Van Gijzel vindt dat de huidige minister er in korte tijd in is geslaagd een solide basis te 
leggen onder het beleid van Verkeer en Waterstaat en ook een grote kennis heeft weten op te 
bouwen “waarover in het veld met waardering gesproken wordt”. Van Gijzel betoogt:  
 

“Er zijn weinig landen in de wereld waar de ruimtedruk  van de mobiliteit zo groot is, de 
economische afhankelijkheid van de mobiliteit zo sterk, het welvaartsniveau zo hoog en het 
technologisch niveau zo sterk ontwikkeld is. Met deze vier ingrediënten bestaat in Nederland 
de mogelijkheid en de noodzaak om voorop te lopen op het gebied van vernieuwing van 
mobiliteit. Nederland zou hier een soort gidsland kunnen zijn.” 212  

 
GroenLinks-woordvoerder Van der Steenhoven wijst erop dat in het voorjaar zijn partij een 
nota heeft uitgebracht over ketenmobiliteit en de rol van de auto. Voor de Randstad 
presenteert de partij vandaag een plan met de titel De file voorbij. Hij vindt dat de overheid 
“bijvoorbeeld mensen met zachte dwang ertoe [moet] brengen, niet meer in de spits te 
reizen”.213 Hij noemt vervoersmanagement en inzet van het transferium als maatregelen om 
de overstap naar openbaar vervoer te bevorderen en vervolgt:  
 

“Dat alles kan natuurlijk alleen, als we ook durven om in Nederland met prijsmaatregelen te 
werken. In dat verband is het jammer te moeten constateren dat we al een tijdje tobben met de 
invoering van die prijsmaatregelen. De minister praat op dit moment met verschillende 
afzonderlijke steden. Wij denken dat dit niet erg succesvol kan zijn, omdat iedereen de kat uit 
de boom kijkt en de steden bang zijn voor onderlinge concurrentieverschillen.” 214 

 
Hij stelt voor dat de minister met de vier grote steden gezamenlijk gaat praten, de ontstane 
patstelling in het overleg moet worden doorbroken.215 Van der Steenhoven betoogt ook, dat 
de nadelen die het begrip “Nederland distributieland” met zich brengt steeds zichtbaarder 
worden.216  
   Hofstra (VVD) stelt dat de komende maanden cruciaal zijn in de aanloop tot de behandeling 
van het NVVP, “temeer daar de Kamer kritisch was over de Perspectievennota en wij een 
nieuwe aanpak verwachten”.217 Voor de VVD moeten op een viertal belangrijke punten 
knopen worden doorgehakt. Een van die vier punten is “de inzet van het prijsmechanisme”. 
Hij wil binnenkort duidelijkheid krijgen over het rekeningrijden:  
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“Wij hebben steeds positief-kritisch tegenover dit project gestaan. Als de minister er niet in 
slaagt een proef op te zetten (...) dan moeten wij concluderen dat dit project een zachte dood 
sterft. Dan moeten wij met iets anders verder. (...) Wij zijn ervoor het prijsmechanisme te 
gebruiken om de geweldige problemen op onze wegen op te lossen. Een ander systeem, dat 
dan snel zou moeten worden ingevoerd leidt tot tolachtige betaalsystemen. Daar ligt een 
drietal wezenlijke randvoorwaarden aan ten grondslag. Er zal altijd sprake moeten zijn  van 
een keuzemogelijkheid tussen betaald rijden en gratis rijden, het liefst op de weg zelf, maar 
eventueel op heel korte afstand  daarvan. Er moet alleen worden betaald voor nieuwe extra 
infrastructuur en niet voor infrastructuur die wel nieuw is maar die al publiek is gefinancierd. 
Dan weten we met elkaar waar wij voor betalen. Ook zal de aanpak efficiënt moeten zijn. In 
dat kader pleiten wij voor een landelijke tolwegmaatschappij.”  218  

 
In debat met Van der Steenhoven geeft Hofstra aan, dat als de minister geen proef kan 
opzetten dat dan “einde oefening” is. Maar hij geeft tevens aan te hopen, dat er wel een proef 
met rekeningrijden komt. Als die proef doorgaat, zo stelt Hofstra, dan:  
 

“moeten er nog afspraken worden gemaakt over de condities waaronder wordt gemeten en 
over de politieke consequenties van de resultaten. Als wij vervolgens zien dat het niet goed 
gaat, dan zijn wij van het probleem af. Gaat het wel goed, dan ziet iedereen de files minder 
worden. Dan komt er een moment dat de heer Nouwen zegt dat het toch werkt. Dan ben ik ook 
niet bang voor het draagvlak in het bedrijfsleven en bij de burgers. Daarom vinden wij de 
proef als test bijzonder belangrijk.” 219 

 
Van der Steenhoven vindt het voorbarig, dat Hofstra nu al aangeeft dat, als de proef niet 
doorgaat, een en ander van de baan is. Hofstra reageert: “Op een gegeven moment moet echter 
worden geconstateerd dat het te lang duurt en dat wij verder aan de slag moeten. Dan komen 
wij op het systeem dat ik als alternatief noemde.”220  
   Het betoog van Hofstra leidt tot debat met andere woordvoerders. Giskes (D66) vindt dat 
Hofstra gretig is om alvast vooruit te lopen op het mislukken van de proef. Hofstra geeft aan, 
dat via bestuurlijk overleg de proef tot stand moet komen: “De minister mag een regio niet 
omkopen of dwingen. (...) Als er geen bestuurlijk draagvlak voor te vinden is in Amsterdam, 
Utrecht, Den Haag of Rotterdam, dan zou ik niet weten wat wij verder nog met dat project 
moeten”.221  
   SP-woordvoerder Van Bommel constateert dat de opstelling van Hofstra betekent, dat er 
begin 2000 duidelijkheid moet zijn over de proef met het rekeningrijden, hetgeen Hofstra 
beaamt: “Wij werken toe naar een NVVP. Daarin komen al die belangrijke zaken samen. In 
dat verband moet het afgekaderd worden.”222 Van Gijzel houdt Hofstra een spiegel voor:  
 

“In de afgelopen 20 jaar heeft de VVD 15 jaar de minister van Verkeer en Waterstaat 
geleverd. In al die 15 jaar wilden die VVD-ministers rekeningrijden. Dat hebben ze ook 
geprobeerd door deze Kamer te krijgen. Dat is ze niet zomaar gelukt. In de vorige 
kabinetsperiode heeft uw collega Remkes twee jaar lang het wetsvoorstel van mevrouw 
Jorritsma proberen op te houden.” 223 

 
Van Gijzel vindt dat het niet past om nu “de huidige minister de les te lezen door te zeggen 
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dat ze de kans heeft tot januari”.224  Hij merkt op dat aan de opstelling van Hofstra wellicht 
ten grondslag ligt, dat hij dat rekeningrijden gewoon niet wil: “Als u van het regeerakkoord af 
wil moet u dat zeggen”, vindt Van Gijzel.  
   Hofstra reageert laconiek: “Ik begrijp uw opgewondenheid niet. Binnen de VVD-achterban, 
de kiezers en het kader van onze partij, zijn er heel veel mensen die helemaal mordicus tegen 
het rekeningzijden zijn.” Hij wijst erop, dat in het regeerakkoord twee punten bij het 
rekeningrijden staan: “het moet effectief zijn en het geld moet terug naar de burger”. Maar 
Van Gijzel zegt de datum van 1 januari niet te accepteren, waarop Hofstra aangeeft dat de 
minister zelf een en ander voor Prinsjesdag in het vooruitzicht heeft gesteld.225  
   De tweede VVD-woordvoerder in het debat is Niederer. Hij brengt naar voren, dat de auto 
“een middel [is] om het fundamentele recht op mobiliteit te kunnen uitoefenen”.226 Niederer 
geeft aan dat hij in de trits benutten, beprijzen en bouwen het bouwen liever naar voren haalt 
en beprijzen als laatste plaatst. Hij refereert aan de instrumenten die de minister noemt voor 
beprijzen. Dat zijn benzineaccijnsverhoging onder gelijktijdige verlaging van de 
houderschapsbelasting; het rekeningrijden; en de introductie van een systeem waarin 
weggebruikers betalen per gereden kilometer. Niederer vindt “het allemaal zoveel ineens” en 
vraagt of de minister de prioriteitsvolgorde kan aangeven en die volgorde ook kan motiveren. 
Hij vraagt zich ook af, of het niet veel eenvoudiger en doeltreffender is, op daarvoor in 
aanmerking komende wegen de automobilist de keuze te geven uit betalen en niet betalen. De 
keuze tussen een tolstrook en de file.227  
   SP-woordvoerder Van Bommel stelt (naar aanleiding van een advies van de Raad voor 
Verkeer en Waterstaat) het idee van transportpreventie aan de orde. Hij interpreteert dat als 
een trendbreuk en een afscheid van de zienswijze dat Nederland distributieland moet zijn..228 
Alleen goed en goedkoop openbaar vervoer kan mensen overhalen de auto te laten staan, 
aldus Van Bommel.229  
   D66-woordvoerder Giskes merkt op dat stevige parkeertarieven steeds normaler worden en 
dat de toepassing van het prijsinstrument in het parkeerbeleid onafwendbaar steeds meer 
ingang vindt, in tegenstelling tot andere onderdelen van het verkeersbeleid.  
 

“Juist met het oog op de parkeerproblematiek verdienen alle creatieve ideeën om het aantal 
auto’s te beperken ondersteuning. De kunst is om de auto weer het gebruiksvoorwerp te laten 
worden dat die in wezen is, om die te depersonaliseren als het ware en om  zo de weg te 
openen naar meer gedeeld autogebruik in plaats van solistisch autogebruik.” 230 

 
Over de proef met rekeningrijden zegt Giskes dat D66 blijft betreuren “dat niet eerst een 
discussie in de Kamer is gevoerd alvorens af te buigen naar een experiment”.231 
   Stellingwerf (RPF) spreekt inmiddels mede namens de GPV-fractie. Hij zegt dat beide 
fracties goed te spreken zijn over de richting waarin de discussie rond variabilisatie van 
autokosten zich heeft ontwikkeld. Beide fracties hebben hoge verwachtingen van de 
introductie van een kilometerheffing”.232 
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Minister Netelenbos begint haar beantwoording met op te merken, dat er “veel creatieve en 
constructieve ideeën ter oplossing van het mobiliteitsvraagstuk” naar voren zijn gebracht. De 
uitspraak van Niederer over het fundamenteel recht op mobiliteit vindt zij “nogal 
grondwettelijk klinken”. “Ik spreek liever over het toestaan ervan, met de erkenning dat 
mobiliteit voor mensen uiterst belangrijk is”, aldus de minister.233  
   In reactie op het pleidooi van Niederer om eerst te bouwen, dan te benutten en tot slot te 
beprijzen zegt zij:  
 

“Benutten kan capaciteitsvergrotend werken en is het meest kosteneffectief. Maar daar is ook 
wel weer een grens aan. Je kunt dat niet eindeloos doen, want op een gegeven moment ben je 
klaar met benutten. Dan zul je moeten kijken hoe je kunt beprijzen om het gebruik te 
ontmoedigen en hoe je vervolgens eventueel moet bouwen.” 234 
  

In haar betoog gaat de minister uitgebreid in op “duurzame mobiliteit”. Duurzaamheid dient 
volgens de minister een dominant thema te zijn in een land als Nederland. Dat werkt  zij als 
volgt uit:  
 

“Wij moeten dus heel bewust keuzes maken. Dat moet iedere burger zelf doen. Dat is niet 
makkelijk, want het gevaar bestaat dat tegen de stroom in wordt geroeid. Veel burgers kiezen 
nu eenmaal graag voor de eigen auto en dat leidt ertoe dat wij steeds weer met nieuwe 
vraagstukken worden geconfronteerd. (…) Het gaat erom de mentaliteit van de burger te 
veranderen en een andere mobiliteitscultuur te creëren. (...) Soms is het zelfs nodig om bewust 
schaarste te creëren, zodat de keuzemogelijkheden beperkt zijn. Dat is bijvoorbeeld aan de 
orde bij het parkeerplaatsenbeleid. Op die manier zou ik deze problematiek willen benaderen 
en niet, zoals de heer Van der Steenhoven naar voren bracht, door veel dwang uit te oefenen. 
Ik geloof daar helemaal niet in. Dat spoort niet met de ideologie van het moderne leven. Het 
creëren van schaarste werkt.” 235  

 
De minister geeft ook aan hoe zij denkt over de rol van de overheid ten aanzien van de files. 
“Ik wijs erop dat het probleemeigenaarschap bij deze problematiek niet eenzijdig bij de 
overheid wordt gelegd. Ik heb in dit verband vaak gezegd: de file ben je zelf. (...) Iedereen die 
suggereert dat er nooit meer files zullen zijn, weet dat dit niet waar is ”,  aldus Netelenbos. 
   Haar benadering leidt Van Bommel tot de vraag, waarom ook voor rekeningrijden niet zou 
gelden dat deze maatregel maar een tijdelijk effect heeft, zoals ook bij andere maatregelen het 
geval is. Netelenbos zegt dat burgers door prijsbeleid en door het kunnen ontwijken van de 
prijs worden uitgenodigd tot ander gedrag.236  
   In reactie op de inbreng van Leers zegt de minister, dat betaal- en doelgroepstroken worden 
onderzocht en dat zij met een proef voor betaalstroken wil beginnen. Zij zegt daarbij niet zo 
zeker te zijn van de werking van betaalstroken. Ook valt het niet mee om een goede plek voor 
de proef te vinden. Van Gijzel brengt bij interruptie in dat de Vaste Commissie recent in de 
Verenigde Staten op werkbezoek een betaalstrook heeft gezien. Deze strook droeg niet bij aan 
de congestiebestrijding, aldus Van Gijzel.237  
   Vervolgens komt de minister op het rekeningrijden, waarbij een indringend debat ontstaat 
tussen Kamer en minister, dat wordt ingeleid door een interruptie van Leers:  
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“De minister zet zich volledig in voor het rekeningrijden, terwijl een ander zich ingraaft op 
een ander punt. Laten wij nu eens proberen over bestaande tegenstellingen heen te stappen. De 
automobilist zit immers niet te wachten op eindeloze discussies over deze tegenstellingen, 
maar op een werkbaar alternatief. Laten wij nu eens echt iets doen en voorkomen dat wij over 
een jaar nog aan het praten zijn over rekeningrijden of welke andere maatregel dan ook.”  238 

 
De minister antwoordt, dat zij het eens is met de benadering van Leers en vervolgt:  
 

“Wij moeten inderdaad proberen een package deal te sluiten met de belangrijkste partners in 
het mobiliteitsbeleid en af te stappen {sic} van onze dogma’s. (...) Ik hoop dat de gesprekken 
die wij nu voeren met werkgevers, werknemers, de vervoersorganisaties en niet te vergeten de 
ANWB, resultaat zullen opleveren. Dat resultaat zal een package deal met de overheid moeten 
zijn die alle partijen ervan overtuigt dat wij de komende jaren op een verstandige manier bezig 
zijn. De dogma’s moeten nu dus echt van tafel.” 239 

 
Leers onderschrijft de laatste opmerking van de minister. “Wij moeten dus ook van het 
rekeningrijden geen dogma maken. Als blijkt dat het experiment van de minister niet tot het 
gewenste resultaat leidt, moeten wij afzien van rekeningrijden”, stelt hij. De reactie van de 
minister daarop is hoopvol: “Ik ben het geheel en al met de heer Leers eens. Ik wil dat de 
Kamer mij twee jaar de tijd geeft om aan te tonen dat rekeningrijden werkt.” Zij wil met een 
experiment aan de gang.240  
 
In het vervolg van haar betoog geeft de minister aan waarom zij niet van plan is een apart en 
nieuw antifileplatform op te richten, waartoe de Kamer heeft verzocht op grond van het 
aannemen van een motie van Hofstra. Zij vindt dat er al verschillende overlegfora en 
onderzoeksinstituten met het probleem aan de slag zijn.241  
   De minister gaat nog in op vragen over de stand van zaken met de discussie die met de 
verschillende stadsregio’s wordt gevoerd over het rekeningrijden:  
 

“Wij praten op dit moment over een pakket maatregelen, omdat rekeningrijden als maatregel 
niet geïsoleerd kan worden ingevoerd. Het is nooit alleen maar rekeningrijden. Als er steden 
worden uitverkoren, dan willen ze vervolgens over het pakket praten. Dat spreekt vanzelf. ”242  
 

De minister geeft aan, dat het een ingewikkeld proces is, het heeft met de financiën te maken, 
maar ook met de vraag wat er met de opbrengst van rekeningrijden wordt gedaan. Zij heeft in 
een nota van wijziging voorgesteld, de opbrengst van het rekeningrijden tijdens een 
overgangsfase van twee jaar naar de regio’s  te laten gaan.243  
   Vervolgens ontstaat een debat over de opstelling van de lokale bestuurders, met name de 
wethouders van de grote steden. Van Bommel houdt de minister voor, dat zij nog steeds geen 
partner voor de proef heeft kunnen vinden. De minister geeft aan, dat men naast de discussie 
met lokale en regionale bestuurders ook te maken heeft met “een deel van de automobilisten 
die het gevoel heeft dat wij iets gaan doen wat helemaal niet kan helpen. Dat laatste is sterk 
bevorderd door de campagne van de ANWB.” Zij doet in haar betoog de uitspraak:  
  

“Nederland is niet gewend om te betalen; heel veel landen hebben al sinds jaar en dag tol en 
als wij naar het buitenland gaan betalen wij dat ook. (...) Vervolgens voelt dat in het eigen land 
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allemaal anders onder leiding van de anticampagnes. Ik wil dat doorbreken en dat kun je 
alleen maar doen door het aan te tonen.” 244  

 
Er wordt verder gedebatteerd over de proef met het rekeningrijden. Hofstra wil weten 
wanneer concrete voorstellen te verwachten zijn. Giskes wijst erop dat het moeilijk is een 
proefgemeente te vinden, omdat de gemeentebesturen zich zorgen maken over de 
concurrentiepositie van hun stad. Zij wil weten wat er gebeurt als de minister er niet in slaagt 
een proefgemeente te vinden. “Wij moeten vasthouden aan het experiment met 
rekeningrijden. De betrokkenen mogen niet de indruk krijgen dat de Kamer er eventueel van 
wil afzien”, aldus Giskes.245  
   De minister zegt dat zij probeert voor het einde van het jaar het resultaat van de 
onderhandelingen over de proef op tafel te legen. “Het helpt als het wetsvoorstel [inzake het 
rekeningrijden: mls]  eerst behandeld wordt”, houdt zij de kamer voor. Hofstra regeert met de 
woorden: “Wij hechten eraan dat bij de behandeling van het wetsvoorstel ook het experiment 
op tafel ligt.” De minister zegt dat echter niet toe.246  
   In antwoord op de vraag van Niederer naar een prioriteitstelling ten aanzien van de 
verschillende vormen van variabilisatie geeft de minister aan dat dit niet eenvoudig is. 
Variabilisatie door verhoging van de benzineaccijns en verlaging van de 
motorrijtuigenbelasting is de simpelste vorm, aldus de minister, maar vanwege de 
grenseffecten zeer lastig te realiseren. Zij geeft aan wat haar plannen zijn:  
 

“Er wordt gewerkt aan een heffing per kilometer. Het wetsvoorstel terzake heb ik al 
aangekondigd. Er komt een algemene beprijzingswet waarin tol, kilometerheffing en 
rekeningrijden met elkaar in verband worden gebracht. (...) Eerst gaan wij echter het 
rekeningrijden invoeren en het zal nog wel een jaar of vier, vijf duren voordat de techniek 
voor variabilisatie betaalbaar wordt.” 247 

 
Vervolgens ontstaat een debat met Van der Berg (SGP) en Stellingwerf (RPF) over de keus 
om eerst rekeningrijden in te voeren en daarna de kilometerheffing (waar juist een groot 
draagvlak voor is, meent Van den Berg). De minister betoogt:  
 

“Aangezien variabilisatie tussen nu en de volgende regeerperiode nog niet mogelijk is, lijkt het 
mij beter te beginnen met rekeningrijden. Wij kunnen dan wennen aan het idee van op tijd en 
plaats gedifferentieerd betalen. (....) Als te zijner tijd de techniek voorhanden is en de 
wetgeving geregeld is, kunnen wij daarop [de kilometerheffing: mls]  overstappen en 
tegelijkertijd de vaste bedragen voor de motorrijtuigenbelasting verlagen. Dat heeft tijd nodig 
en wij moeten nu iets doen, want als wij niets doen blijven de files oplopen.” 248  

 
Van den Berg voorziet echter, dat de discussie over het rekeningrijden nog jaren in beslag zal 
nemen en dat de Kamer op een gegeven moment zal constateren, dat de kilometerheffing ook 
voldoet. De minister vindt echter dat het systeem van rekeningrijden nog steeds tijdwinst 
oplevert, maar volgens Stellingwerf “moet het systeem van beprijzing van het autoverkeer 
naar voren te halen zijn”. Netelenbos pareert: “Er is geen land ter wereld dat kilometers 
beprijst. De suggestie dat het zomaar op een achternamiddag geregeld kan worden, is 
volstrekt irreëel. (...) ; die techniek is er nog niet.”249  
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   Stellingwerf vraagt daarop of de minister bereidt is een notitie te schrijven over de stand van 
zaken rond beprijzen. Dat is zij niet. Netelenbos zal op dit punt ingaan bij de beantwoording 
van het Nader Verslag over het wetsvoorstel inzake rekeningrijden.250 Stellingwerf dient 
daarover een motie in, die zal worden verworpen (VVD, GroenLinks, GPV, RPF en GPV 
stemmen vóór de motie ).251 
 
Hofstra is teleurgesteld over het feit, dat de minister geen duidelijke toezegging doet over de 
termijn waarop de proef met het rekeningrijden gaat spelen. Voorts heeft hij de indruk, dat het 
NVVP in tijd gaat uitlopen. Hij dient met Leers en Van Bommel een motie in waarin de 
regering wordt verzocht vóór 1 maart 2000 definitieve besluiten voor te leggen over het 
project rekeningrijden, mede in het kader van het NVVP en voorafgaand aan het in 
behandeling nemen van de Wet op het rekeningrijden.252 De motie wordt aangenomen met de 
stemmen van de VVD, SP,CDA, RPF en SGP.253  
   Niederer komt nog te spreken over de uitvoering van de motie over het antifileplatform. Hij 
merkt op: “Ondanks de goede bedoelingen om in de bestaande structuren dat probleem 
bespreekbaar te maken, leeft bij het bedrijfsleven het gevoelen dat het weliswaar mag 
meepraten, maar dat het weinig mee mag doen.”254 Hij benadrukt het rendement van een apart 
antifileplatform.  
 
Box 2.3c  “Mobiliteit met beleid”: een advies van de VROM-Raad met grote gevolgen 
Ná de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat in de Tweede Kamer – op 11 
november 1999 – presenteert de VROM-Raad het advies Mobiliteit met beleid aan de minister van 
VROM, J.Pronk (PvdA).255 De minister heeft gevraagd om het advies. Hij wil weten welke bijdrage 
vanuit de sector verkeer en vervoer geleverd kan worden aan doelstellingen op het gebied van ecologie 
en ruimtelijke ordening. De VROM-Raad levert een advies dat een eigen discours creëert. Het krijgt 
ruime aandacht in de media, doordat verschillende belangengroepen er hun ‘eigen’ verhaal mee 
kunnen ondersteunen. Hierna worden eerst een aantal kernelementen van het advies genoemd. Daarna 
komt de media-aandacht aan de orde. 
   “Mobiliteit is essentieel in de moderne samenleving”, zo luidt de eerste zin van de samenvatting in 
het advies. De VROM-Raad wil in zijn advies “de merites van het huidige beleid, toegespitst op het 
wegverkeer” analyseren en voorstellen ontwikkelen voor “een vernieuwing in de strategie om te 
komen tot meer evenwicht tussen kosten en baten van mobiliteit”.256 De raad velt een hard oordeel 
over het vigerende beleid (van het SVV-2) dat gericht is op een volumereductie van personenvervoer 
via de prijs.257 Het beleid heeft ertoe geleid dat het kostenpeil sterk is gestegen (denk aan het kwartje 
van Kok), maar de gestelde volumedoelen zijn niet bereikt, aldus de raad. Hij bepleit “een beprijzing 
gebaseerd op adequate internalisering van maatschappelijke kosten, opdat voor burgers en bedrijven 
zelf een betere afweging bij hun mobiliteitsgedrag mogelijk wordt. Daarbij is het kernprobleem het 
gebrek aan variabilisatie en differentiatie van mobiliteitskosten”. Dat gebrek kan worden ondervangen 
door bijvoorbeeld congestieheffingen, parkeertarieven en heffing van motorrijtuigenbelasting op basis 
van cruciale kenmerken van het voertuig.  
   Kortom, de “mobiliteitsrekening” moet volgens de raad meer worden opgebouwd uit variabele 
kosten en veel minder uit vaste kosten.258 Echter, de VROM-Raad constateert óók dat automobilisten 

                                                 
250 Ibid.: 18-1322. 
251 TK verg.jr. 1999-2000, 19e verg. 9 november 1999: 19-1406 (motie nr. 31). 
252 TK verg.jr. 1999-2000, 18e verg. 4 november 1999: 18-1350. 
253 TK verg.jr. 1999-2000, 19e verg. 9 november 1999: 19-1405 (motie nr. 19). 
254 TK verg.jr. 1999-2000, 18e verg. 4 november 1999: 18-1350. 
255 VROM-Raad, “Mobiliteit met beleid”, advies 017, 1999. 
256 Ibid.: 6. 
257 Ibid.: 33. Overigens voegt de raad in een voetnoot aan dit oordeel toe, dat het “althans het overheersende 
beeld” van het beleid is, want andere onderdelen van beleid hebben onmiskenbaar een mobiliteitsversterkende 
invloed zoals het ‘mainportbeleid’, fiscale regelingen en subsidiëring van het openbaar vervoer. 
258 Ibid.: 8. 
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“vanwege de hoge fiscale lasten op autobezit en -gebruik, eerder meer dan de som van private en 
maatschappelijke kosten [betalen], al zijn er wel enige verschillen afhankelijk van de gebruikte 
brandstof”.259 De auto is dus een zogenaamde “nettobetaler” geworden.  
   Samengevat is de conclusie, dat de huidige fiscale structuur rond autobezit en -gebruik ertoe leidt dat 
de automobilist “verkeerde signalen” krijgt over de kosten van automobiliteit. Een veel meer directe 
relatie tussen kosten en het autogebruik kan worden gerealiseerd “als de automobilist geconfronteerd 
zou worden met de kosten per kilometer in de vorm van een kilometerheffing voor kosten van 
onderhoud en beheer van wegen, milieuschadelijke emissies, lawaaibestrijding”.  
   De raad vindt dat de eerste prioriteit dus moet liggen bij het “sterk verbeteren van de wijze waarop 
de rekening van maatschappelijke kosten bij de automobilist wordt neergelegd”.260 Als het gaat om het 
oplossen van het actuele probleem rond bereikbaarheid zet de raad in op twee zaken: technologische 
innovatie (zoals de inzet van ICT voor betere benutting van de beschikbare wegcapaciteit261) en 
beprijzing. De raad voegt daaraan toe, dat voor zover er nog dan knelpunten zijn, hij kan instemmen 
met een vergroting van de bestaande capaciteit mits die bestaat uit een toevoeging van bestaande 
infrastructuur.262  
   Wat betreft de milieueffecten van het autogebruik heeft de VROM-Raad goed nieuws: “De 
verbetering van milieuprestaties langs de weg van aanpassing van de conventionele technologie is 
indrukwekkend. Ondanks de groei van het personenautoverkeer over de periode 1980-2020 met 70-
80% dalen vrijwel alle emissies met 50-90%. Deze trendbreuk laat zien dat de meeste problemen met 
schadelijke emissies door technische maatregelen voldoende beheersbaar zijn.” Alleen de uitstoot van 
CO2 is nog een probleem. 
   Het advies van de VROM-Raad komt begin januari 2000 beschikbaar voor de Tweede Kamer en het 
publiek. Minister Pronk deelt de Kamer mede namens minister Netelenbos in een brief mee, dat het 
advies in hoge mate overeenstemt met de Perspectievennota en de Startnota Ruimtelijke Ordening.263 
Na het vrijgeven van het advies komt een stroom van publicaties los. Hier volgt een kleine selectie om 
de ‘impact’ van het advies te duiden.  
 
BOVAG en RAI verklaren in een gezamenlijk persbericht van 6 januari 2000, dat zij positief zijn over 
het advies van de VROM-Raad. Zij steunen het pleidooi van de raad om emissies van het wegverkeer 
te bestrijden door het bevorderen van nieuwe technologie en delen de aanbeveling om de variabilisatie 
van autokosten verder door te voeren. Zij benadrukken dat niet kan worden ontkomen aan bouwen om 
knelpunten in het wegennet op te lossen.  
   De voorzitter van de VROM-Raad, prof. W.A. Hafkamp, merkt in een artikel in De Groene 
Amsterdammer op: “Beprijzing is zeer belangrijk. Men betaalt voor de maatschappelijke belasting die 
het verkeer oplevert. Als ze het rapport goed leest, is de VVD/ANWB/Telegraaf-lobby waarschijnlijk 
niet zo blij meer.”264  
   De Volkskrant zet als kop boven een artikel over het advies van de VROM-Raad: “Adviseurs: 
overheid te auto-vijandig”. De verslaggever leest in het advies vooral dat de automobilist “eerherstel 
verdient”, vanwege de forse afname van milieuschade door de schoner wordende auto’s. Het artikel 
eindigt met de zin: “Maar de teneur van het advies is: als ‘Den Haag’ het milieuprobleem blijft 
misbruiken om mensen van de weg te krijgen, zit de politiek zelf op de verkeerde weg.”265  
   De directeur van Milieudefensie en tevens lid van de VROM-Raad, Teo Wams, probeert in een 
artikel in de Volkskrant het ontstane beeld dat de VROM-Raad de auto ruim baan wil geven bij te 
stellen. “Het streven is de negatieve effecten aan banden te leggen”, aldus Wams. En dat kan alleen 
slagen als het voorgestelde beleid in zijn samenhang wordt uitgevoerd “en niet gaat fungeren als 
grabbelton waar iedereen uithaalt wat hem of haar aanstaat”.266  

                                                 
259 Ibid.: 46. 
260 Ibid.: 47, 48. De cursivering is van de onderzoeker. 
261 De raad stelt daarbij, dat de inzet van ICT uiteindelijk leidt tot systemen van automatische voertuiggeleiding. 
262 Ibid.: 109. De cursivering is van de onderzoeker. 
263 TK verg.jr. 1999-2000, 26800 XI, nr. 56. 
264 De Groene Amsterdammer, 12 januari 2000. 
265 De Volkskrant, 7 januari 2000. 
266 De Volkskrant, 12 januari 2000. 
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   Trouw geeft aandacht aan het advies van de VROM-Raad in een artikel met de kop “De auto ligt in 
de watten”. Hoogleraar milieu-economie Harmen Verbruggen stelt daarin dat mensen “het gezeur over 
de auto een beetje zat zijn”.267 Dit verhaal schiet de voorzitter van de VROM-Raad in het verkeerde 
keelgat. Hij reageert via een artikel in Trouw en merkt daarin op dat automobiliteit niet in de watten 
gelegd hoeft te worden “maar wel aanvaard”.268  
   De filosoof Peter Peters geeft enkele dagen later in Trouw als zijn mening, dat hij de opvatting van 
de VROM-Raad dat automobiliteit niet te stuiten is een “armoedige redenering” vindt. Want juist het 
aanvaarden van de auto kan volgens Peters leiden tot nieuwe vervoersarmoede voor mensen die niet 
over een auto beschikken en voor vele voorzieningen verder zullen moeten reizen. Hij signaleert een 
belangrijke verschuiving in het politiek debat. Dat debat is verschoven van “een ecologische naar een 
economische sfeer”. Rekeningrijden was onder de ministers Alders en Maij-Weggen (van het kabinet-
Lubbers 3) vooral een milieumaatregel, nu beschouwt de politiek het in de eerste plaats als een 
maatregel om wegen beter te benutten vanwege het economische belang van een goede 
bereikbaarheid, aldus Peters. 269  
   Het weekblad Elsevier besteedt in april 2000 onder de kop “Leve de auto !” uitvoerig aandacht aan 
automobiliteit en concludeert: “Het peperdure mobiliteitsbeleid van de afgelopen dertig jaar is 
faliekant mislukt. Ondanks miljarden aan subsidies is de trein geen alternatief gebleken”. Het advies 
van de VROM-Raad wordt belicht en ‘geframed’ met de zinsnede dat het advies ook “Leve de auto” 
had kunnen heten. “De VROM-Raad laat weinig heel van de tot dusver geleverde 
overheidsinspanningen die vooral gedreven werden door het idee dat de auto een enorme vervuiler 
was”, aldus Elsevier.270 
   Parlementair Trouw-journalist Willem Breedveld, constateert, dat mensen op “een rare manier aan 
de haal gaan” met het advies van de VROM-Raad. Hij noemt onder meer als voorbeeld het optreden 
van VVD-kamerlid Niederer die pleit voor het aanleggen van nieuwe wegen. Breedveld signaleert (in 
navolging van de fractievoorzitter van D66, Thom de Graaff) dat kamerleden tegen elkaar opbieden en 
“willen scoren, bij voorkeur met zaken waarmee een maximum aan kiezers zou kunnen worden 
behaagd”. Hij stelt vervolgens: “PvdA’ers, CDA’ers en D66’ers praten om die reden zowel 
automobilisten als liefhebbers van het openbaar vervoer naar de mond. Alleen de VVD kiest eenzijdig 
partij voor de automobilist. (...) Maar allemaal reageren ze zodat het verstandige rapport van Hafkamp 
cs. voor de kiezer een gesloten boek blijft, en zijn aanbeveling om eindelijk eens ernst te maken met 
rekeningrijden en dergelijke onder het tapijt wordt geveegd.”271  
   In januari 2000 laat minister Netelenbos in een radio-interview weten, dat zij vindt dat autorijden 
“aansluit bij het moderne levensgevoel”. Zij wil de burger niet dwingen om naar het openbaar vervoer 
over te stappen en herinnert daarbij aan de uitspraak van Joop den Uyl, dat iedere Nederlander zijn 
eigen auto zou moeten hebben. “Dat is nu gelukt”, zegt de minister.272 
   Vijf maanden na de presentatie van ‘zijn’ advies geeft VROM-Raad voorzitter Hafkamp te kennen, 
dat hij de nieuwe koers van minister Netelenbos, om miljarden extra uit te trekken voor de aanleg van 
nieuwe wegen, “verkeerd” vindt.273 Het genuanceerde advies van de VROM-Raad is binnen korte tijd 
grotendeels uitgelegd ten faveure van de automobiliteit en de uitbreiding van het wegennet. Zo was het 
advies niet bedoeld. 
   Weekblad HP/De Tijd presenteert in april 2000 een analyse van het beleid van minister Netelenbos 
met als kop “rekening mijden”. De Groningse vervoerpsycholoog Ton Rooijers krijgt daarin het 
woord: 
“Het beleid is tientallen jaren lang gericht op beïnvloeding van rationele keuzen. Er werd bijvoorbeeld 
gezegd; ‘De trein is sneller dan de auto, en je kunt onderweg nog werken ook.’ Maar de automobilist 
is zo verknocht aan zijn auto dat hij nog liever een half uur in de file staat dan tien minuten op een 
tochtig perron. (...) Maar zolang we de automobilist niet als een heel complex individu met allerlei 
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groepsprocessen eromheen gaan zien, komen we er nooit. De oplossing van het fileprobleem moet 
meer in de gedragswetenschappen worden gezocht, ja. Menswetenschappers worden nu meestal pas 
ingeschakeld als de plannen helemaal klaar zijn. En als het erop aankomt, valt men toch weer terug op 
de ingenieursinslag: asfalt draaien en techniek.”274 
 
Het debat in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer besteedt uitgebreid aandacht aan de 
begroting van Verkeer en Waterstaat. Pitstra (GroenLinks) gaat uitvoerig in op het project 
rekeningrijden en het draagvlak voor het beleid en merkt op dat er “een stevige tegenwind 
[opstak], die vooral werd aangeblazen door de ANWB en De Telegraaf ”. Pitstra vindt dat de 
ontstane situatie in de onderhandelingen met het lokaal bestuur had kunnen worden 
aangegrepen voor het voeren van een maatschappelijk debat over het, naar de mening van zijn 
fractie, “onvermijdelijk duurder maken van het personenvervoer”. Hij stelt: “Misschien zien 
wij het verkeerd, maar het omkopen van grote randgemeenten om een proef met 
rekeningrijden te beginnen (...) komt de krachtdadigheid van de centrale overheid bepaald 
niet ten goede.”275  
   Voor GroenLinks gaat onder “de tragedie van het rekeningrijden” een heel principiële vraag 
schuil over wat de overheid nog vermag. Hij bekritiseert uitgebreid het “draagvlakdenken” 
van de minister. Hij wil graag duidelijkheid over het standpunt van de minister ten aanzien 
van de kilometerheffing en is van mening dat het “steeds breder gedragen gevoel van 
maatschappelijke urgentie dat er wat moet gebeuren aan de dichtslibbende wegen ( ...) geen 
adequate politieke vertaling [ krijgt] ”.276  
   PvdA-woordvoerder Castricum merkt op, dat de weg naar rekeningrijden een “lijdensweg” 
is en dat deze minister de derde op rij is die probeert het project van de grond te krijgen. Hij 
refereert bij het rekeningrijden aan de wet van de remmende voorsprong, “omdat door de 
snelle technologische ontwikkelingen systemen beschikbaar komen en ook al beschikbaar zijn, 
waarmee het gebruik van de auto op een andere manier, naar tijd, plaats en belasting, kan 
worden beprijsd”. Hij vraagt de minister welke maatregelen door de aanbieders van het 
openbaar vervoer worden genomen om ervoor te zorgen dat bij de introductie van 
rekeningrijden voldoende capaciteit beschikbaar is om de gewenste nieuwe toeloop te kunnen 
opvangen.277  
   Voor SP-woordvoerder Ruers is het rekeningrijden een hoofdpunt. Ruers merkt op: “De 
tegenstanders van het rekeningrijden zijn allesbehalve overtuigd van het nut en de noodzaak 
ervan. Dat is ook te begrijpen als wij zien met welke flinterdunne argumenten het pakket 
wordt onderbouwd en aangeboden. Bijna niemand gelooft bijvoorbeeld in het terugdingen 
van de files.” Hij heeft vragen over het terugsluizen van de opbrengst van het rekeningrijden 
en over wie nu de beslissende stem heeft ten aanzien van het al dan niet invoeren, het 
parlement of het bestuur van de stad die het betreft.278 
 
Minister Netelenbos zegt in haar repliek over het draagvlak voor haar beleid, dat zij al met al 
van mening is dat het poldermodel heel goed kan worden toegepast op de verkeer- en 
vervoerproblematiek. “Men moet dan wel het gesprek aangaan met de bedoeling elkaar te 
overtuigen”, aldus de minister. Zij merkt daar bij op dat het debat “soms veel te gemakzuchtig 
gevoerd [wordt] ”.279 Op het betoog van Ruers antwoordt de minister: “je moet niet tegen 
mobiliteit strijden, want dat leidt niet tot het gewenste succes”. Zij is van mening dat een 
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“anti-autoverhaal” communiceren niet tot de gewenste resultaten leidt. “De burger trekt er 
zich niets van aan. Je moet met de burger een commitment krijgen met betrekking tot de vraag 
wat verantwoord is, hoe het veilig wordt, wat op welke plaats wordt geaccommodeerd en hoe 
schaarste moet worden beprijsd ”, aldus de minister.280  
   In haar repliek op inbreng van de Kamer inzake rekeningrijden geeft de minister aan, dat het 
bij het verbeteren van de bereikbaarheid niet alleen gaat om rekeningrijden “maar ook over 
betaalstroken, tolwegen en investeringen”.281 
 
Mondelinge vragen van Reitsma (CDA) over rekeningrijden. Reitsma stelt de minister 
mondeling een aantal vragen over de “soap” rekeningrijden.282 Voor de fractie van het CDA is 
één ding helder, dat is dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor rekeningrijden. 
“Bovendien lijkt het er op het ogenblik op dat de minister bijna dagelijks de ene na de andere 
stad omkoopt”, aldus Reitsma. Hij wil onder meer weten wat de minister vindt van het naar 
buiten gekomen standpunt van de VVD-fractie, dat het project afgeblazen moet worden als de 
minister geen garantie kan geven over het verminderen van de files met 30%.  
   Er ontstaat een debat waarin een aantal belangrijke punten passeren. Minister Netelenbos 
zegt dat men natuurlijk moet weten of rekeningrijden werkt: “Ik heb al vaker gezegd dat als 
het rekeningrijden niet werkt, wij ermee stoppen. Maar laten wij aantonen of het werkt. Dat is 
de beste basishouding.” Wat betreft het punt van het effect van rekeningrijden houdt zij de 
Kamer voor: “Als het werkt, gaan wij ermee door, totdat betere voorzieningen voorhanden 
zijn. Vandaar dat wij nu praten over een periode van tien jaar als het werkt; als het niet 
werkt, stoppen wij na twee jaar.” 
   Hofstra (VVD) geeft te kennen dat hij het percentage van 30% in de Wet op het 
rekeningrijden opgenomen wil zien en de ontwikkelingen van de zijde van het kabinet eerst 
afwacht. Aan het slot van het vragenuurtje merkt minister Netelenbos op, dat het probleem is 
dat de ontwikkeling van andere opties dan rekeningrijden veel meer tijd vragen. Betaalstroken 
vergen minimaal acht jaar en de variabilisatie minimaal tien jaar. 
   Een opvallend punt in het debat is de mededeling van Van Bommel (SP), dat de 
landsadvocaat heeft gesteld dat de opbrengst van het rekeningrijden op grond van Europese 
regels niet kan terugvloeien naar de automobilist. De minister geeft aan, dat dit een juridisch 
vraagstuk is waar zij nog tijd voor nodig heeft. 
 
Box 2.3d  Actualiteiten 
 
�  Berichtgeving in de media 
In de eerste maanden van 2000 is minister Netelenbos in onderhandeling met de vier grote steden over 
het sluiten van convenanten voor de gefaseerde invoering van het rekeningrijden. Dat levert felle 
politieke strijd op zowel binnen het kabinet als in de Tweede Kamer. Die strijd wordt aandachtig 
gevolgd door de pers.  
   In februari zit het overleg binnen het kabinet over het rekeningrijden “muurvast”.283 De VVD ziet 
het rekeningrijden nog steeds niet zitten. “In de wandelgangen van de Tweede Kamer uiten liberalen 
met de regelmaat van de klok hun ongenoegen over de afspraak in het regeerakkoord over het 
rekeningrijden. Zij geloven niet dat door het plaatsen van de metalen bogen boven de snelwegen, 
mensen de auto laten staan”,  meldt Trouw op 1 maart 2000. (Begin maart 2000 komt ook het bericht 
naar buiten van de minister van Financiën Zalm over de belastinginkomsten uit auto’s. Deze zijn in 

                                                 
280 Ibid.: 19-796 .  Netelenbos vindt het advies  “Mobiliteit met beleid”  van de VROM-raad “een buitengewoon 
intelligent verhaal”. 
281 Ibid.: 19-800. 
282 TK verg.jr. 1999-2000, 49e v erg. 15 februari 2000 (vragenuur): 49-3573 e.v. 
283 De Telegraaf, 12 februari 2000. 
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tien jaar tijd verdubbeld tot 22 miljard gulden. Die stijging wordt deels verklaard door de stijging van 
het aantal auto’s met een miljoen tot 6 miljoen.284) 
   Eind maart kan minister Netelenbos in een overleg met werkgevers, regionale bestuurders en auto-
organisaties meedelen, dat zij miljarden wil uittrekken om op korte termijn de ergste files op te lossen. 
Zij houdt vast aan de proef met het rekeningrijden.285 
   De Rotterdamse hoogleraar Van Schendelen wordt naar zijn mening gevraagd over de lopende 
onderhandelingen van minister Netelenbos. “Dat had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren. Hoe 
lang zeurt dit gedoe rond rekeningrijden nu al niet door?” is zijn reactie. Hij wijst erop, dat het 
parlement zich ”in de marge” bevindt.286 
   De onderhandelingen binnen het kabinet leiden in april tot een belangrijk besluit. “Het kabinet ziet 
rekeningrijden niet langer als het wondermiddel om de files in Nederland op te lossen”, meldt De 
Telegraaf op 15 april 2000. Minister-president Kok verwoordt het aldus: “Het idee van beprijzen van 
wegen wordt verbreed.” Het gaat nu om tolheffing, spitstarief en betaalstroken. Het is de opmaat naar 
de presentatie van het Bereikbaarheidsoffensief Randstad. 
 
�  De autolobby zit fout en een optimaal wegennet kent files 
Op 2 maart 2000 houdt Dr. G.P. van Wee zijn inaugurele rede bij de aanvaarding van het ambt van 
bijzonder hoogleraar Verkeer, Milieu en Ruimte.287 Van Wee geeft een beeld van de kosten en baten 
die verbonden zijn met diverse vormen van mobiliteit. “Anders dan wat veelal wordt gedacht, zijn de 
kosten van autogebruik momenteel lager dan zo’n 20 jaar geleden”, stelt hij. (Het gaat dan om kosten 
op basis van inflatiecorrectie.)  
   De Volkskrant bericht de volgende dag over de rede van Van Wee onder de kop: “Lobby zit fout: 
autorijden is nu goedkoper”. Het dagblad interviewt de nieuwe hoogleraar en noteert de uitspraak: 
“Anders dan de autolobby wil doen geloven, is autorijden goedkoper geworden. (…) De autolobby 
heeft er belang bij om het beeld in stand te houden, dat autogebruik duurder is geworden door 
onredelijk overheidsbeleid.288 Natuurlijk probeert de autolobby het autorijden zo goedkoop mogelijk te 
maken, want zo kunnen er meer en duurdere auto’s worden verkocht. Zolang de autolobby het open en 
eerlijk speelt, heb ik daar geen moeite mee. Maar als de argumenten suggestief worden, protesteer ik 
daartegen als onderzoeker.”  
   In zijn rede geeft Van Wee ook aan, dat de overheid zijns inziens niet een plicht heeft te zorgen voor 
een filevrij wegennet. “Een optimaal wegennet kent files”, stelt Van Wee. In het interview met de 
Volkskrant laat hij nog weten, het idee dat transport en distributie de motor van de economie zijn 
aanvechtbaar te vinden. 
 
�  Het Bereikbaarheidsoffensief Randstad  
 
De inhoud van de notitie. Ten behoeve van het verbeteren van de bereikbaarheid in de 
Randstad presenteert minister Netelenbos op 19 mei 2000 de door het kabinet vastgestelde 
notitie Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) aan de Tweede Kamer.289 Het is “een 
doordachte en evenwichtige mix van maatregelen” inzake onder meer benutting, het oplossen 
van knelpunten in zowel openbaar vervoer als wegen, het introduceren van tarieven voor 
mobiliteit en regionale mobiliteitsfondsen. Het BOR is een “extra inspanning” ten behoeve 
van de Randstad, omdat daar de bereikbaarheidsproblematiek het meest urgent is. De verdere 
verbetering van de bereikbaarheid buiten de Randstad zal aan de orde komen in het NVVP en 
de Vijfde nota ruimtelijke ordening, zo meldt de minister.  

                                                 
284 Trouw, 7 maart 2000. De 22 mld. is als volgt opgebouwd: 11,5 mld. is brandstofaccijns; 6,2 mld. is bpm; de 
motorrijtuigenbelasting is 4,3 mld. 
285 Trouw, 30 maart 2000. 
286 Trouw, 31 maart 2000. 
287 Dr. G.P. van Wee, “Verkeer, milieu en ruimte: onderzoek en beleid in beweging”, 2000. 
288 In het artikel van de Volkskrant staat hier het woord “overheidsgebruik”, hetgeen een tekstfout is. 
289 TK verg.jr. 1999-2000, 27165, nr. 1, 2. 
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   Wat betreft het betalen voor automobiliteit geeft de notitie aan, dat intensief overleg is 
gevoerd met de regionale besturen in de Randstad om steun te verwerven voor het 
rekeningrijden. Er zijn afspraken gemaakt over de uitwerking van “verschillende regionale 
pakketten” in samenhang met de invoering van rekeningrijden. Ten behoeve van de aanpak 
van de problematiek van de bereikbaarheid is het regeerakkoord aangepast.  
   Een tekst omtrent de introductie van rekeningrijden (als instrument voor variabilisatie) in de 
Randstad is gewijzigd. De nieuwe tekst spreekt over het vanaf 2002 gelijktijdig beginnen met 
“proeven voor spitstarief en voor betaalstroken in de Randstad”. Op basis van een evaluatie 
zal worden besloten omtrent de definitieve vorm van invoering van beide “vormen van 
tarievenbeleid”. De opbrengst van het spitstarief wordt gebruikt voor het verlagen van de 
mrb.290 Op basis van nader te bepalen constructies van publiek-private samenwerking kunnen 
ook tolwegen worden aangelegd. De juridische basis voor deze maatregelen krijgt vorm in 
een nieuwe Wet bereikbaarheid en mobiliteit.291  
   Het werken aan de verbetering van de bereikbaarheid wordt een grote uitdaging genoemd, 
vooral omdat het maatregelen vereist “die moeten kunnen rekenen op een zo breed mogelijke 
acceptatie door politici, bestuur en maatschappij. Individuele mobiliteitskeuzes staan voorop, 
maar dan niet tegen elke prijs”.292  
   De mobilist gaat betalen naar rato van het gebruik en het is de bedoeling dat de consument 
een bewuster mobiliteitsgedrag gaat vertonen.293 Wat betreft het prijsbeleid geeft de notitie 
aan, dat het “streefbeeld” variabilisatie is. “Een km-tarief in combinatie met een verlaging of 
afschaffing van de motorrijtuigenbelasting past goed in deze variabilisatiegedachte. Het 
kilometertarief is echter niet eerder operationeel dan 2010”, zo meldt de notitie. Daarom 
wordt in 2002 gestart met proeven voor het spitstarief. Het gaat daarbij “om 11 zoeklocaties 
voor tariefpoorten op het hoofdwegennet bij de vier grote steden”. 294 
 
Box 2.3 e  Commentaar op het BOR 
“Het bedrijfsleven reageert kritisch op het ‘anti-fileplan’ van minister Netelenbos. Maar de aanleg van 
betaalstroken bekoort de werkgeversorganisaties. De ANWB ziet de introductie van rekeningrijden als 
een negatief element. De milieubeweging meent dat miljarden guldens voor nieuwe wegen leiden tot 
‘meer autoverkeer en verstopte steden’”, zo meldt Trouw op 20 mei 2000. Fractiespecialisten uit de 
Tweede Kamer zijn ook naar hun mening gevraagd. VVD-woordvoerder Hofstra kan de proef met het 
rekeningrijden billijken. “Het is nu slechts een onderdeeltje van een groter geheel”, zegt hij.  
   Het CDA reageert afwijzend op het rekeningrijden, de PvdA noemt het plan van de minister 
“vernieuwend en evenwichtig” maar D66 vindt het “niet optimaal” want er is te weinig aandacht voor 
het openbaar vervoer. Een soortgelijk beeld van de reacties uit de Kamer geeft De Telegraaf op 20 
mei. 
   In het Algemeen Dagblad van 20 mei laat de minister weten, dat zij verwacht “dat niemand een 
nummer over rekeningrijden zal maken, ook niet de VVD. Als het spitstarief niet door zou gaan, zijn 
we weer terug bij af, tien jaar teruggeworpen in de tijd, en loopt het helemaal fout in de randstad”. En 
zij voegt daar aan toe: “ik ben wel van mening dat ik een nogal dood paard tot leven heb gewekt”.295   
   Minister Netelebos zegt op 22 mei in een interview in Trouw, dat het “erop of eronder” was in de 
onderhandelingen over het BOR: “Als het was afgewezen, waren we tien jaar in de tijd 
teruggeworpen”, zegt zij. In het interview geeft de minister aan, dat het “zoeken naar sneller en verder 
hoort bij de geschiedenis van de mensheid. Daar moet je niet tegen zijn, dat moet je in goede banen 

                                                 
290 De mrb wordt in 2000  nog “houderschapsbelasting” genoemd. 
291 Ibid.: nr.2 : 3, 4. 
292 Ibid.: 5. 
293 Ibid.: 11. 
294 Ibid.: 12. 
295 De minister geeft in het interview ook aan, dat de totstandkoming van het BOR een politiek proces is “waarop 
iemand kan afstuderen, omdat het zijn weerga niet kent. Verkeer en betalen zit in de genen van mensen. Die 
combinatie maakt het zo spannend.” 
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leiden. Je moet vanuit goed rentmeesterschap omgaan met de aarde en juist de techniek helpt daarbij 
enorm.”  
   Over de onderhandelingen met belangenorganisaties zegt Netelenbos: “Dat ik een buiging heb 
gemaakt naar de ANWB, De Telegraaf en de werkgevers is onzin. (….) Er waren tijden dat ik 
helemaal alleen het rekeningrijden moest verdedigen. (….) Van de kant van de milieubeweging bleef 
het oorverdovend stil. Ik heb toen vaak gezegd: help nou een beetje. Op cruciale momenten liet de 
milieubeweging het afweten.” 
 
Het debat in de Tweede Kamer. Op 7 juni 2000 houdt de Tweede Kamer een 
“hoofdlijnendebat” over het BOR.296 CDA-woordvoerder Reitsma stelt dat de minister de 
keus maakt voor het invoeren van rekeningrijden zonder een alternatief te bieden. “Het meest 
destructieve van de voorgestelde proef met het rekeningrijden is het feit dat hierdoor het 
maatschappelijk draagvlak voor de kilometerheffing wordt verkleind”, aldus Reitsma. Hij ziet 
rekeningrijden als een sta-in-de-weg voor de kilometerheffing.  
   In debat met Van Gijzel (PvdA) stelt Reitsma dat het CDA voorstander is van het beprijzen 
van mobiliteit, maar dan wel onder voorwaarden: “er moet een keuze zijn en er moeten 
vroegtijdig investeringen zijn gedaan”. Aan deze voorwaarden voldoen de plannen van de 
minister niet, stelt hij: “mobiliteit mag best geld kosten, maar de mensen moeten voor dat geld 
iets krijgen”.297 De slotconclusie van Reitsma luidt, dat de CDA-fractie blij is met uitbreiding 
van de vervoerscapaciteit en met de mix van benuttingsmaatregelen, maar dat rekeningrijden 
voor de fractie “onaanvaardbaar” blijft.298  
   Stellingwerf , woordvoerder voor RPF én GPV, vraagt naar de visie van het kabinet op “het 
mondiale welvaartsprobleem, de hypermobiliteit”. Hij vindt dat het kabinet niet toekomt aan 
“bronbeleid”, “omdat het de mobiliteitsvraag van de consumerende burger niet ten principale 
ter discussie wil stellen”. De fracties van RPF en GPV kunnen de proef met het 
rekeningrijden accepteren, als het kabinet bereidt is een directe koppeling te leggen met de 
kilometerheffing als beleidsoptie voor de lange termijn.299  
   Van Bommel (SP) signaleert dat het rekeningrijden voor de PvdA een prestigekwestie is 
geworden. De SP is geen voorstander van rekeningrijden, want het lost de files niet op en zal 
slechts mensen met een smalle beurs als eerste uit de file weren, aldus Van Bommel. Hij vindt 
de oorspronkelijk plannen voor rekeningrijden op basis van een volledig cordon rond de grote 
steden de enige manier om het effectief te laten zijn. Een “schamele” elf tolpoorten  zijn naar 
zijn mening tot mislukken gedoemd, enerzijds omdat een deel van het verkeer sluipverkeer 
zal worden en anderzijds omdat de spitsperiode langer zal gaan duren.300  
   Voor SGP-woordvoerder Van der Vlies faciliteert het BOR slechts de enorme 
mobiliteitsbehoefte die Nederland kent. Zijn fractie ziet rekeningrijden ook als een 
prestigeobject van het kabinet en ziet er niets in. Het is “een te dure en overbodige 
tussenstap” op weg naar de kilometerheffing die zijn fractie voorstaat. Hij memoreert dat in 
de oude voorstellen voor het rekeningrijden nog werd uitgegaan van 74 tolpoorten teneinde 
sluipverkeer te voorkomen.301  
   De plannen van de minister (voor proeven met spitstarieven en betaalstroken) hebben de 
volledige steun van D66, zegt fractiewoordvoerder Giskes, want niet voor niets heeft de 
fractie “zeer actief meegewerkt aan de wijziging van het regeerakkoord”. Wat opvalt is dat zij 
spreekt over spitstarieven in de zin van “een kilometerheffing met een basistarief van nul ”. 

                                                 
296 TK verg.jr. 1999-2000, 84e verg. 7 juni 2000. 
297 Ibid.: 84-5432. 
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Proeven met spitstarieven vindt zij “beter dan niets”, maar met het BOR heeft de fractie 
moeite vanwege te veel open einden en een gebrek aan visie.302  
   Van der Steenhoven (GroenLinks) hekelt wat hij noemt de “paarse bestuurscultuur“, een 
“cultuur van eerst overleggen met de wegenlobby en binnen de coalitiepartijen de zaak 
dichttimmeren en dan pas een debat voeren in de Kamer”. Hij blikt terug op het SVV-2 , het 
daarin opgenomen prijsbeleid en het rekeningrijden en is van mening dat er in de jaren onder 
de ministers Maij-Weggen en Jorritsma vooral sprake is geweest van het aanleggen van 
wegen. Ook onder paars blijft het verhaal officieel eerst beprijzen, dan benutten en dan pas 
bouwen maar met de wijziging van het regeerakkoord wordt het beprijzen “uitgekleed tot een 
proefje”, stelt hij. “Het is duidelijk wie er winnen: de heer Hofstra van de VVD (...) en de 
wegenlobby”, aldus Van der Steenhoven. Hij vindt ook dat de rol van de PvdA-fractie in het 
mobiliteitsdebat in de afgelopen jaren alleen maar onduidelijker is geworden.303  
   Van Gijzel (PvdA) prijst de minister: “Zij is erin geslaagd om iets waarin ontzettend 
moeilijk voortgang was te krijgen, namelijk de bereikbaarheid en een goed pakket om dat te 
realiseren, met enorme sprongen vooruit te krijgen.” In zijn betoog spreekt Van Gijzel over 
een “deal” met voormalig CDA-woordvoerder Leers in een eerder debat; Leers wilde steun 
verlenen aan experimenten met rekeningrijden als Van Gijzel geen blokkades zou opwerpen 
voor de betaalstroken. Hij citeert (na een vraag van Reitsma) de betreffende tekst uit de 
handelingen. Van Gijzel geeft aan, dat voor de PvdA het rekeningrijden ook een cordon-
variant had mogen zijn, maar hij vindt het verstandig om het instrument zichzelf te laten 
bewijzen. “Laten wij de wijste weg met elkaar volgen. Wij proberen het, net als de 
betaalstroken, en behouden het beste. En dan zien wij wel wat dat zal zijn”, aldus Van 
Gijzel.304  
   Hofstra (VVD) vindt dat het kabinet, gelet op het grote maatschappelijk verzet, een 
verstandig besluit heeft genomen door met een proef voor het rekeningrijden te beginnen.305 
 
In haar beantwoording stelt minister Netelenbos dat een combinatie van investeren en 
beprijzen voor Nederland “buitengewoon innovatief ” is. Als de beprijzing uit het BOR-
pakket gehaald zou worden, ontstaan volgens de minister “volstrekt andere uitkomsten” voor 
het verkeer en vervoer. Zij voegt daar later aan toe:  
 

“Wij moderniseren onze manier van investeren in weginfrastructuur. Wij spreken over een 
uiterst belangrijk momentum. Dit is namelijk nog nooit gelukt. Er is lang over gesproken. Al 
mijn voorgangers waren er vóór. Zij hebben dat echter nooit kunnen realiseren. Laten wij er 
nu samen voor zorgen dat het wél gebeurt. Dan zijn wij op een heel ander niveau (...) en 
hebben wij te maken met een systeemsprong en kunnen wij in dit land de mobiliteit 
beheersen.” 306 

 
De minister geeft een toelichting op de nieuwe wet die wordt voorbereid over de 
beprijzingsvarianten. Zij geeft aan dat de inkomsten van tolpoorten naar de gemeenten gaan 
waar die tolpoorten staan. Wat betreft de kilometerheffing zegt zij huiverig te zijn voor de 
fraudegevoeligheid en “om te veel verschillend beleid op elkaar te stapelen”. Een 
kilometerheffing is ook congestieheffing, houdt zij de Kamer voor.  
   Minister Netelenbos zegt verder over technische haalbaarheid van de kilometerheffing: “Ik 
denk dat het niet mogelijk is, maar ik sta open voor discussie. Ik ben ook bereid om dat uit te 
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werken. Het is nu te vroeg om voor dat systeem te kiezen, want wij weten nog niet of het 
uitvoerbaar is.” 307 
   Op de vraag van Stellingwerf  of in de door de minister aangekondigde nieuwe wet ook de 
kilometerheffing wordt opgenomen is haar antwoord:  
 

“Dat wordt een aparte wet. Die wet, de wet op de variabilisatie, zal nog door dit kabinet 
worden gemaakt. Die is echter veel complexer dan de beprijzingswet omdat daarin ook 
rekening gehouden dient te worden met het fiscale regime, de fiscale opbrengsten en de 
uitwerking voor heel Nederland.” 308  

 
De minister geeft ook nog aan, dat de tekst van het regeerakkoord gewijzigd is omdat  
intrekking van het wetsvoorstel over rekeningrijden grote implicaties heeft voor dat 
regeerakkoord.309 
 
Het overleg in de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. De plenaire behandeling 
van het BOR wordt voortgezet in een algemeen overleg van de VC voor Verkeer en 
Waterstaat op 13 juni 2000.310 Stellingwerf verwijt minister Netelenbos dat zij de 
problematiek teveel “vanuit een technocratische optiek” bekijkt. Hij vindt dat de discussie 
moet gaan over visies op mobiliteit en “verantwoord omgaan met mobiliteit”.311  
   Reitsma zegt dat de “draai van de minister naar een veel meer geïntegreerd beleid” de 
CDA-fractie aanspreekt. Hij vindt het de taak van de verschillende overheden om de 
mobiliteit “beheersbaar te maken, opdat de bereikbaarheid voor de burgers wordt 
gegarandeerd”.312  
   Van der Steenhoven stelt dat de trits van “beprijzen, benutten en eventueel bouwen” is 
gewijzigd in “investeren en beprijzen”. Als het autovervoer wordt geaccommodeerd, zal dit 
de problemen niet oplossen is zijn stelling. Hij vraagt waarom niet echt is gekozen voor het 
beprijzingsinstrument.313  
   Van Gijzel toont zich tevreden over het maatregelenpakket van het BOR. Over beprijzing 
zegt hij:  
 

“In de Kamer wordt sinds jaar en dag door partijen beweerd dat tot een variabilisatie moet 
worden overgegaan. Daarvoor zijn echter een beperkt aantal instrumenten beschikbaar. Men 
moet immers van de benzineaccijns afblijven, om geschreeuw over moord en brand in de 
Kamer te voorkomen. Er zijn nu andere instrumenten gevonden. De PvdA-fractie had dat 
graag wat forser gezien, maar daarvoor bestaat geen politiek of maatschappelijk draagvlak. Er 
is nu een stapje terug gedaan om het systeem zichzelf te laten bewijzen (...) Er is dan immers 
een wezenlijke breuk gemaakt met het verleden. Er is dus sprake van grote winst.”  314  

 
Hofstra zegt “dat de fractie van de VVD geen tegenstander is van het prijsmechanisme” en 
voegt daaraan toe (in antwoord op een vraag van Van der Steenhoven) dat hij de proef met het 
rekeningrijden toejuicht. Dat neemt niet weg dat de kosten van een en ander kritisch moeten 
worden bezien, aldus Hofstra.315  
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Minister Netelenbos legt uit dat alle modelstudies laten zien dat rekeningrijden werkt. “Het 
ongeloof van ondermeer het CDA in het rekeningrijden kan daarom het best bestreden 
worden door een proef te nemen”, aldus de minister. Reitsma zegt dat de minister geen 
rekening houdt met negatieve gevolgen van rekeningrijden en daar ook niet op ingaat omdat 
het een prestigeobject is geworden. Daarop zegt de minister dat te zien is “dat er 
maatschappelijke weerstand is bij het rekeningrijden. Het draagvlak is dan ook dramatisch 
verminderd. De integraliteit van de voorgestelde pakketbenadering maakt echter dat er weer 
meer fiducie ontstaat”. Zij noemt in dat verband de steun van bestuurders die het willen 
proberen, waarop Reitsma reageert dat dit niet komt door overtuigingskracht maar door het 
opentrekken van de geldbuidel. Hij noemt het “omkoperij”. De minister wijst erop dat 
Nederland met het BOR voorop loopt in Europa.316 
 
Box 2.3f  “Rekeningrijden moet de kwakkelende chipknip redden” 
Zo kopt het Reformatorisch Dagblad op 16 juni 2000 een artikel over de banken, die hopen dat de 
invoering van rekeningrijden de definitieve doorbraak voor de elektronische portemonnee kan 
betekenen. Interpay Nederland, dat het betalingsverkeer in Nederland afhandelt, sloot eind 1999 een 
ontwikkelingscontract met het Rijk over rekeningrijden in combinatie met betalingen via de chipkaart. 
In het jaarbericht over 1999 zegt Interpay veel van het rekeningrijden te verwachten. 
 
Het tweede debat in de Tweede Kamer. Op 28 juni 2000 is er weer een debat in de Tweede 
Kamer over het BOR, naar aanleiding van het overleg van de Vaste Commissie op 13 juni.317 
Er wordt een aantal moties ingediend. Van Bommel laat nog weten dat de fractie van de SP 
geen behoefte heeft aan rekeningrijden. Hofstra geeft aan, indien een regio niet of slechts 
gedeeltelijk wil meewerken aan het BOR, dat niet mag leiden tot kortingen op de rijksgelden 
voor infrastructuur. Minister Netelenbos confronteert Reitsma met een tekst uit het 
verkiezingsprogramma van het CDA over rekeningrijden. De volgende dag, op 29 juni, vindt 
de stemming plaats over de moties inzake het BOR.318 Er is geen motie met betrekking tot het 
‘betalen voor automobiliteit’. 
 
Box 2.3g  Over beleidsfalen: het rekeningrijden als casus 
Op 29 juni houdt Dr. J.G.A. Van Mierlo zijn inaugurele rede bij de aanvaarding van het ambt van 
bijzonder hoogleraar Openbare Financiën.  Het thema is beleidsfalen in de publieke sector en wat daar 
aan te doen. Het rekeningrijden is één van de onderwerpen die Van Mierlo analyseert. Hij geeft een 
“vingeroefening in welvaartstheoretische analyse” en trekt daaruit de volgende conclusies:  
“In de eerste plaats leidt de grote prijsinelasticiteit van de vraag naar wegcapaciteit ertoe, dat het 
voorgestelde systeem van spitstarieven met tolpoorten in het BOR een aanzienlijk geringere 
vermindering van de vraag zal bewerkstelligen dan gehoopt. In de tweede plaats zal daardoor, alsmede 
door het onvoldoende voorhanden zijn van een adequaat openbaar vervoer in de Randstad (het 
probleem van de kruiselingse prijselasticiteiten!), de beoogde substitutie van autoverkeer naar 
openbaar vervoer niet of nauwelijks plaats hebben. Tenslotte ziet het er naar uit dat als gevolg van dit 
alles de automobilisten in de Randstad inderdaad ‘betaald in de file’ zullen staan. Zij betalen twee 
keer: én in de geldprijzen, de spitstarieven, én in tijdprijzen. Het grensnut van autogebruik, en dus de 
intensiteit van hun voorkeuren, is zo hoog dat zij daartoe bereid zullen blijken te zijn.”319 
 
 
 

                                                 
316 Ibid.: 14 – 17. 
317 TK verg.jr. 1999-2000, 92e verg. 28 juni 2000. 
318 TK verg.jr. 1999-2000, 93e verg. 29 juni 2000: 93-6107 / 6108. 
319 Dr. J.G.A. van Mierlo, “De wereld gaat aan beleid ten onder….Over beleidsfalen in de publieke sector en wat 
daar aan te doen”, 2000. 
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2.4  Nabeschouwing en samenvatting van het discours in de eerste twee jaren van  
       het kabinet-Kok 2 320 
 
Het kabinet-Kok 2 maakt van het prijsmechanisme, in de vorm van het rekeningrijden, een 
speerpunt van beleid. Het politiek discours van de jaren ’90 heeft er toe geleid, dat meerdere 
doeleinden aan rekeningrijden zijn gekoppeld én dat een aantal politieke partijen met ‘eigen’ 
vormen voor het prijsmechanisme is gekomen. Het getuigt van politieke moed om juist over 
het rekeningrijden een ‘politieke deal’ te sluiten en dat in het regeerakkoord vast te leggen. 
   Daarbij moet wel worden gezegd, dat de steun van de PvdA voor de doelstellingen van het 
tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer, waaronder het terugdringen van de groei van 
automobiliteit, opname van het rekeningrijden in het regeerakkoord met een PvdA-minister 
voor Verkeer en Waterstaat welhaast onvermijdelijk maakt. De PvdA heeft immers nú de 
kans om haar consequent beleden doelstellingen van het bevorderen van het openbaar vervoer 
en het beheersbaar maken van de omvang van automobiliteit gestalte te geven.  
   Minister Netelenbos heeft echter al spoedig te maken met complicaties bij het invoeren van 
rekeningrijden. Ten eerste heeft het rekeningrijden inmiddels een geduchte ‘concurrent’, 
namelijk het idee om de automobilist per kilometer te laten betalen. Het tarief van zo’n 
heffing kan gevarieerd worden naar tijd en plaats. Het zijn  twee kleine partijen, de RPF en de 
SGP, die dat idee in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen. 
   Ten tweede staat het rekeningrijden onder druk door kritiek van de ANWB en het 
bedrijfsleven (VNO/NCW). In januari 1999 start de ANWB de actie “Stop rekeningrijden!”, 
die breed wordt uitgemeten in de media en het echec van het rekeningrijden inluidt. De 
minister gooit in feite olie op het vuur als zij zélf, bij de presentatie van de Perspectievennota 
in februari 1999, spreekt over het invoeren van een kilometerheffing. De oproep van 43 
economen in maart 1999 aan de Tweede Kamer om in te stemmen met de Wet op het  
rekeningrijden kan de teloorgang van rekeningrijden dan niet meer voorkomen. 
   De gedachte van minister Netelenbos, dat het rekeningrijden een eerste stap zal zijn op weg 
naar het betalen per kilometer met een (gedifferentieerd tarief naar tijd en plaats) is met de 
weerstand van de ANWB en het bedrijfsleven in korte tijd zeer problematisch geworden. 
Desondanks probeert de minister het rekeningrijden van de grond te krijgen in het kader van 
afspraken met de vier grote steden over infrastructuur, waarbij vele miljoenen worden 
toegezegd. Zij slaagt er echter niet in om zelfs maar een proef met rekeningrijden te 
realiseren. 
   Hét belangrijke resultaat van minister Netelenbos in haar eerste jaren als minister is de 
presentatie van de reeds genoemde Perspectievennota, die de basis legt voor een geheel 
andere politieke benadering van automobiliteit. In het kader van de voorbereiding van de 
opvolger van het SVV-2 wordt – tot veler verrassing – afscheid genomen van de ‘fixatie’ op 
het terugdringen van automobiliteit. Het besef dat het autogebruik bijna niet vatbaar is voor 
ontmoediging en terugdringing leidt tot een - door velen onverwachte- acceptatie van de 
betekenis van de auto in de samenleving. 
 
Het parlementair discours in de eerste jaren van het kabinet-Kok 2 is hieronder samengevat. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
320 De slotconclusie over dit kabinet is opgenomen in paragraaf 3.3. 
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Samenvatting van de eerste jaren van het  kabinet-Kok-2: 1998-2000 
Minister Netelenbos 

 
 

Discoursmoment Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

Verkiezingen 
1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CDA: 
� beperken onnodige 
mobiliteit en in 
duurzame richting 
geleiden van overige 
mobiliteit 
 
D66: 
� mobiliteit is teveel 
gegroeid, die moet 
worden afgeremd 
 
VVD: 
� capaciteit van 
autowegen is  met 
name in de Randstad 
onvoldoende 
 
GroenLinks: 
� automobiliteit 
terugdringen 
 
GPV: 
� ontmoedigen 
autogebruik 
 
RPF: 
� indammen groeiende 
mobiliteit 
 
SGP: 
� gebruik van de auto 
en het vliegtuig moet 
worden ontmoedigd 

PvdA: 
� afspraken maken met 
grote steden over 
reduceren 
automobiliteit 
� beter benutten 
bestaande 
wegcapaciteit 
 
D66: 
� autogebruik en 
autobezit terugdringen 
 
VVD: 
� congestie 
terugdringen door 
capaciteitsuitbreiding 
en door terugdringen 
groei automobiliteit 
 
GroenLinks: 
� géén aanleg of 
uitbreiding van wegen 
 
SP: 
� fijnmazig en 
goedkoop ov is de 
oplossing van het 
mobiliteitsprobleem 

VVD: 
�  als variabilisatie van 
autokosten de vorm 
krijgt van 
rekeningrijden, mag 
dat niet tot 
lastenverzwaring 
leiden 
 
GPV: 
� uitgangspunt is het 
principe dat de 
vervuiler betaalt 
 
RPF: 
� mobiliteit niet langer 
als individueel recht 
beschouwen en aan 
restrictieve regels 
onderwerpen 
� huishoudens met 
meer dan één auto 
extra belasten 
 

CDA: 
� introduceren van 
rekeningrijden 
� verhouding kosten 
auto en ov veranderen 
ten gunste van  ov  
 
PvdA: 
� ov moet kunnen 
concurreren met de 
auto 
� rekeningrijden 
toepassen 
� de variabele kosten 
van de auto worden 
verhoogd, de vaste 
kosten eventueel 
verlaagd 
 
D66: 
� in congestie-
gevoelige gebieden 
rekeningrijden 
invoeren 
� invoeren milieuvast-
rechtkaart voor 
variabele autokosten 
 
VVD: 
� vóór variabilisatie 
autokosten 
� vóór aanleg van 
‘pay-lanes’ 
 
GroenLinks: 
� verhogen kosten 
autogebruik via 
rekeningrijden en 
accijnsverhoging 
 
GPV: 
� verhoging van de 
accijns en invoeren 
van elektronische 
tolheffing 
RPF: 
� variabilisatie van 
autokosten op korte 
termijn 
� op langere termijn 
jaarlijkse 
belastingaangifte voor 
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Discoursmoment Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

gereden kilometers, 
met regionale 
tariefdifferentiatie en 
afschaffing mrb 
 
SGP: 
� vervanging van (deel 
van) accijns en mrb 
door belasting per 
kilometer 
 

Regeerakkoord 
 
 
 
 
 

� bereikbaarheid en  
mobiliteit zijn van 
groot belang, maar 
moeten ook 
beheersbaar zijn en 
passen in 
leefbaarheids- 
doelstellingen 
 

� reduceren en 
reguleren van 
verkeersaanbod 
� voorkomen dat 
autorijden structureel 
goedkoper wordt dan 
andere vormen van 
vervoer 

� rekeningrijden is 
geen financierings-
instrument 

� variabilisatie van 
autokosten via 
accijnsverhoging 
� rekeningrijden wordt 
geïntroduceerd in de 
Randsstad 
� prijsindexering van 
accijnzen wordt 
voortgezet 
 

Begroting 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kabinet: 321 
� het moet dynamisch 
blijven in de Delta 
� in 2005 de filelast 
teruggebracht  tot het 
niveau van 1990 
 
 

Kabinet: 
� een afgewogen 
pakket maatregelen 
inzetten, waaronder 
rekeningrijden 
� prijsbeleid als 
middel om schaarste te 
beprijzen wordt steeds 
meer de basis voor het 
beleid 

Kabinet: 
� de regering hecht 
grote waarde aan 
gemeenschappelijke 
probleembeleving, 
o.m. door “openplan-
processen” 
� het is steeds 
normaler om 
rechtstreeks voor 
geleverde diensten te 
betalen, behalve voor 
infrastructuur 
� de overheid moet 
niet moraliseren t.a.v. 
mobiliteit 
� er is geen absoluut 
recht op mobiliteit 
� rekeningrijden alleen 
leidt er niet toe dat 
mensen minder gaan 
rijden 

Kabinet: 
� rekeningrijden gaat 
in deze kabinets-
periode van start in de 
vier grote stads-
gewesten (2001); het 
heeft als doel het 
autoverkeer in de spits 
te spreiden 
� andere systemen van 
variabilisatie zijn 
denkbaar, zoals betalen 
per gereden kilometer 
� variabiliseren van 
autokosten wordt 
voortgezet afhankelijk 
van ontwikkelingen in 
België en Duitsland 
� betaalstroken zijn 
object van onderzoek, 
evenals heffing per 
gereden kilometer  
 

CDA: 
� niet de bestrijding 
van files, maar het 
waarborgen van 
bereikbaarheid staat 
centraal 
 
PvdA: 
� aanpak SVV-2 is 
tekort geschoten 
� de ambitie is in de 

PvdA: 
� mobiliteitsbehoefte 
moet niet worden 
ontkend, maar worden 
geleid en waar 
mogelijk gereduceerd 
door RO 
 
VVD: 
� infrastructuur 
aanpassen op groei van 

CDA: 
� zolang de minister 
geen alternatief biedt, 
betekent 
rekeningrijden dat 
automobilisten betaald 
in de file staan 
� mobiliteit mag best 
duur zijn, als men 
daarvoor gewaar-
borgde reistijd koopt 

CDA: 
� voelt weinig voor de 
actuele plannen voor 
(“generiek’) 
rekeningrijden; er is 
geen draagvlak voor 
� roept de minister op 
te stoppen met 
rekeningrijden 
� voorkeur voor 
betaalstroken 

                                                 
321 “Kabinet” staat in dit overzicht ook voor de standpunten van de minister van Verkeer en Waterstaat.  
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Discoursmoment Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

jaren ’90 overgegaan 
in gelatenheid 
 
VVD: 
� mobiliteit moet 
positief worden geduid 
 
D66: 
� mobiliteit is een 
verworvenheid die wij 
moeten koesteren 
 
RPF: 
� beleid gaat maar 
door op de weg van 
toenemende mobiliteit 
� concept “Nederland 
Ditstributieland” ter 
discussie stellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

het verkeer 
� een antifileplatform 
instellen 
 
RPF: 
� overheid moet actief 
mobiliteit sturen en 
met name reduceren 

PvdA: 
� mobiliteit laat zich 
niet remmen 
� rijden met lege 
vrachtwagens 
zwaarder belasten dan 
volle vrachtwagens 
� enquêtes onder 
burgers zijn geen 
leidraad voor ons 
 
VVD: 
� sommige studies 
wijzen uit dat 
rekeningrijden geen 
effect heeft 
 
D66: 
� mobiliteit laat zich 
niet meer bedisselen 
vanuit de rijksoverheid 
� is terugsluizen van 
rekeningrijden wel de 
juiste keuze? 
 
RPF: 
� rekeningrijden en 
betaalstroken leiden 
niet tot gewenste 
cultuuromslag 

VVD: 
� prijsmechanisme 
inzetten, waarbij 
directe en indirecte 
kosten voelbaar 
worden gemaakt naar 
tijd, plaats en 
vervoerwijze 
� via tolheffing en 
bpm nieuwe infra-
structuur verbeteren 
� weet niet of het 
rekeningrijden voor 
2003 kan worden 
ingevoerd 
� het effect van 
rekeningrijden moet 
eerst wel gegaran-
deerd worden 
 
D66: 
� variabilisatie-
gedachte verder vorm 
geven 
� rekeningrijden moet 
zich met een proef nog 
bewijzen 
� alternatieven als tol, 
betaalstroken en 
betalen per kilometer 
zijn nader onderzoek 
waard 
 
RPF: 
� bepleit heffing naar 
gereden kilometers 
(met belastingvrije 
basishoeveelheid) 
 
GPV: 
� invoering 
rekeningrijden laat te 
lang op zich wachten 
 
GroenLinks (EK): 
� doet suggestie voor 
verhandelbare quota 
van autokilometers 
 

Behandeling Wet 
op het 
rekeningrijden 
 
 

SP: 
� fileproblematiek 
wordt gedramatiseerd 

SP: 
� meer aandacht 
besteden aan 
transportpreventie 

CDA: 
� bij betaalstroken 
heeft de automobilist 
een vrije keuze; 
rekeningrijden is 
alsnog de filerijder 
belasten 
 

PvdA: 
� wil voortvarende 
behandeling 
wetsvoorstel  
CDA: 
� grote onzekerheid 
over effecten van 
rekeningrijden; heeft 
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Discoursmoment Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

VVD: 
� stelt eisen aan 
invoering rekening-
rijden, waaronder 
‘gegarandeerde’ 
effecten 
 
D66: 
� met experimenten 
bepalen waar 
rekeningrijden – of een 
ander instrument – 
wordt ingezet 
 
SP: 
� rekeningrijden legt 
lasten fileprobleem 
eenzijdig bij lage 
inkomens 
 
RPF: 
� rekeningrijden ook 
inzetten voor reductie 
van automobiliteit, niet 
alleen voor regulering 

voorkeur voor 
betaalstroken 
 
VVD: 
� voorstander van 
prijsmechanisme en 
marktwerking 
� rekeningrijden kán 
regulerend werken 
� voorkeur voor 
betaalstroken en 
tolwegen 
 
D66: 
� wil prijsbeleid met 
breed scala van 
alternatieven; betaal-
stroken, tolheffing, 
betalen per kilometer 
 
RPF: 
� doet suggestie voor 
heffing per gereden 
kilometer, met  
progressief tarief en 
regionale differentiatie 
 
SGP: 
� voorkeur voor 
heffing per kilometer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kabinet: 
� voor de aanpak van 
het probleem van 
bereikbaarheid is 
rekeningrijden hét 
instrument 
� een km-heffing322 
bewerkstelligt een 
reductie van 
automobiliteit  

Kabinet: 
� infrastructuur is 
tegenwoordig meer een 
aan particulieren 
toerekenbare dienst 
dan een collectief 
goed, vanwege 
rivaliteit tussen 
weggebruikers 
� kan geen garantie 
geven voor effecten 
van rekeningrijden 
� een km-heffing heeft 
nog een lange 
ontwikkelingstijd te 
gaan 
 
 

Kabinet: 
� betaalstroken passen 
niet in wetgevings-
traject rekeningrijden 
 

VVD: 
� fileprobleem is 
veroorzaakt door 
decennialange 
verwaarlozing van de 
infrastructuur 

VVD: 
� wat vindt kabinet 
van voorstel ANWB 
over variabilisatie door 
herziening 
belastingen? 

PvdA: 
� reguleren van de 
vraag naar een product 
is heel een gewoon 
verschijnsel 
 

GroenLinks: 
� rekeningrijden is 
effectief instrument om 
kosten weggebruik en 
milieukosten door te 
berekenen 

                                                 
322 “Km-heffing” is in deze samenvatting gebruikt als afkorting voor “kilometerheffing”. 
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Discoursmoment Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

 
 

CDA: 
� kwartje van Kok 
heeft vraagtekens laten 
zien laten zien t.a.v. 
effecten van 
prijsmaatregelen 
 
GPV: 
� één proef met 
rekeningrijden 
versterkt juist 
maatschappelijk verzet 
 

VVD: 
� stemt van harte in 
met proef in één regio; 
daarna evalueren en 
besluit nemen 

Perspectievennota 
Verkeer en 
Vervoer 

Kabinet: 
� mobiliteit moet 
positief worden 
gewaardeerd, maar wel 
binnen kader van o.a. 
leefomgeving, natuur 
en sociale 
rechtvaardigheid 
� doelstellingen SVV-
2 worden niet 
gerealiseerd 
-mobiel zijn past bij 
het moderne 
levensgevoel 
� de bestuurscultuur 
rond verkeer en 
vervoer is in 
Nederland niet zakelijk 
genoeg 
� het hoofdthema in 
het debat over 
mobiliteit is eigenlijk 
cultuurverandering 
 

Kabinet: 
� verkeer en vervoer 
behandelen als 
mobiliteitsmarkt; 
met moderne 
technologie is 
individuele 
toerekening van kosten 
mogelijk  
� stellen dat mensen 
minder mobiel moeten 
zijn werkt niet; je moet 
het moderne 
levensgevoel 
meewegen; 
� de burger de 
problemen voor een 
deel zelf laten 
oplossen, want die is 
gewend te kiezen 

Kabinet: 
� er is weerstand tegen 
prijsmaatregelen, tenzij 
de opbrengsten 
zichtbaar worden 
aangewend voor 
alternatieve 
vervoerswijzen 
� een prijs maakt 
voorkeuren 
consumenten zichtbaar 
en zorgt voor optimale 
allocatie van schaarse 
middelen 
� rekeningrijden is 
sociaal rechtvaardig als 
het generiek is 
� prijsbeleid in één 
overall wetgeving 
onderbrengen 
� een nota als deze is 
nog nergens ter wereld 
vertoond 
 

Kabinet: 
� prijsbeleid is 
potentieel effectief, 
maar nog onvoldoende 
van de grond gekomen 
� prijs wel differen-
tiëren naar tijd, plaats 
en modaliteit 
� rekeningrijden is een 
eerste stap naar 
gedifferentieerd 
prijsbeleid 
� de optie van de km-
heffing zal worden 
verkend (bv.  beginnen 
met het aflezen van de 
km-teller) 
� de schatting is dat 
rond 2004 niet-
fraudegevoelige 
systemen mogelijk zijn 
 

PvdA: 
� files en vertraging 
moeten niet 
geaccepteerd worden 
 
CDA: 
� mobiliteit en 
duurzaamheid in 
evenwicht brengen 
� beleid teveel gericht 
op oplossen files; 
bereikbaarheid is 
belangrijker 
 
D66: 
� voor het aanpakken 
van de problematiek 
rond automobiliteit is  
behoefte aan meer 
radicale maatregelen; 

PvdA: 
� zet kaarten niet op 
afremmen mobiliteit 
� mobiliteitsbehoefte 
met een “systeem-
sprong” begeleiden 
 
CDA: 
� draagvlak voor 
beleid is van groot 
belang 
� Perspectievennota  
teveel in het teken van 
dwingende sturing; 
meer 
keuzemogelijkheden 
bieden 
 
D66: 
� mensen in laten zien 

PvdA: 
� Nederland zou een 
“top performance” 
moeten leveren 
 
VVD: 
� verwarrende 
discussie vanwege vele 
voornemens; de burger 
vraagt zich af wat er 
allemaal gebeurt 
� wil niet dat er twee 
keer wordt betaald 
voor dezelfde 
infrastructuur 
� als proef met 
rekeningrijden 
doorgaat, dan niet de 
km-heffing ten tonele 
voeren (deze zijn voor 

PvdA: 
� steunt het prijsbeleid 
 
VVD: 
� “de gebruiker 
betaalt” is een goed 
systeem 
� op langere termijn 
hoge lasten voor het 
autoverkeer verlagen 
� geen moeite met 
verdere variabilisatie 
� geen probleem met 
tolheffing voor nieuwe 
infrastructuur 
� in principe niet tegen 
de km-heffing/ is niet 
onbespreekbaar 
CDA: 
� generiek 
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Discoursmoment Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

het is een vraagstuk 
van sociale 
psychologie, economie 
en fiscaliteit 
 
GroenLinks: 
� waarom niet 
voortvarend het SVV-2 
uitvoeren ? 
 
RPF: 
� er is sprake van een 
scheefgegroeid 
mobiliteitssysteem 
 

wat goed voor ze is 
door te verleiden 
 
RPF: 
� toenemende 
automobiliteit integraal 
aanpakken 
 
VVD: 
� wildgroei aan 
instrumenten 
voorkomen 
 
GPV: 
� teveel aan 
schadelijke mobiliteit 
terugdringen, 
eventueel vrijheid van 
burgers en 
ondernemers beperken 

de VVD synoniemen’) 
 
GroenLinks: 
� als autobezit minder 
wordt belast, 
ondergraaft dit gedeeld 
autobezit 
� mobiliteit is geen 
grondrecht, maar een 
onmisbare factor 
 
SP: 
� marktwerking in 
verkeer en vervoer 
leidt tot tweedeling 
� mobiliteit is 
noodzakelijk geworden 
en in die zin een recht 
� rekeningrijden is niet 
sociaal rechtvaardig 
 
RPF: 
� het recht van het 
individu op mobiliteit 
lijkt te hebben 
gewonnen van het 
collectieve recht op 
een duurzame 
samenleving 
� hooguit akkoord met 
een proef voor het 
rekeningrijden 
�  invoering 
rekeningrijden als 
eerste stap ondergraaft 
draagvlak km-heffing 
 
SGP: 
� is verheugd dat 
mobiliteit als recht 
wordt beschouwd in 
Perspectievennota 
� ziet rekeningrijden 
als tussenoplossing 
naar de km-heffing 
niet zitten 

rekeningrijden en de 
km-heffing bieden 
onvoldoende 
mogelijkheden tot 
differentiatie tussen 
stad en platteland 
� wet rekeningrijden 
intrekken en wet op 
betaald rijden indienen 
� variabilisatie via 
accijns blijft op zich de 
beste en goedkoopste 
manier van prijsbeleid 
 
D66: 
� prijsmechanisme 
toepassen;  het is niet 
eerlijk als er geen 
alternatieven zijn 
 
GroenLinks: 
� voorstander van 
beprijzing 
 
SP: 
� verhogen van de 
accijns en verlagen van 
de mrb is een optie 
 
RPF: 
� rekeningrijden is 
symptoombestrijding 
(aanpak files) 
� bepleit de km-
heffing 
 
SGP: 
� bepleit km-heffing 
 
GPV: 
� het is niet goed het 
rekeningrijden 
opnieuw ter discussie 
te stellen 
� km-heffing nuttige 
aanvulling op 
rekeningrijden 
 

Begroting 2000 Kabinet: 
� we zijn mobieler dan 
ooit 
� beleid is ‘Deltaplan 
voor verkeer en 
vervoer’ 
� duurzaamheid 
betekent dat de burger 
heel bewust keuzes 

Kabinet: 
� informatie-
technologie en 
telecommunicatie zijn 
van belang voor 
bereikbaarheid 
� vasthouden aan 
mobiliteitsgeleidende 
maatregelen als 

Kabinet: 
� als vaste kosten 
afnemen en de prijs per 
rit toeneemt, krijgt de 
burger meer 
verantwoordelijkheid 
en kan bewuster met 
mobiliteit omgaan 
� erkennen dat 

Kabinet: 
� principe is dat de 
vervuiler betaalt 
� van belang is dat de 
markt optimaal 
functioneert 
� verdelen en be-
prijzen van schaarste 
staat centraal 
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Discoursmoment Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

moet maken 
� het probleemeige-
naarschap van de files 
ligt niet alleen bij de 
overheid 
 
 
 
 

prijsbeleid 
� in het debat en het 
overleg moeten de 
dogma’s van tafel 
� geen voorstander van 
een antifileplatform (er 
is al voldoende 
overleg) 

mobiliteit belangrijk is 
en toestaan, i.p.v. het 
een recht noemen 
� dwang spoort niet 
met ‘de ideologie van 
het moderne leven’; 
het creëren van 
schaarste werkt 
� wil twee jaar de tijd 
om aan te tonen dat het 
rekeningrijden werkt 
� de techniek voor de 
km-heffing is er nog 
niet 

� rekeningrijden wordt 
ingevoerd rond de 4 
grote steden (om te 
wennen aan het idee 
van gedifferentieerd 
betalen) 
� voor de langere 
termijn wordt gedacht 
aan betalen per km  
� betaal- en 
doelgroepstroken 
worden onderzocht 
� voor variabilisatie is 
verhoging van de 
accijns en verlaging 
van de mrb de 
simpelste vorm 
 

CDA: 
� beleid redeneert 
teveel vanuit van 
beleidsvisies en werkt 
te weinig aan concrete 
uitvoering van wat er 
al ligt 
 
GroenLinks: 
� we tobben al een 
tijdje met de invoering 
van prijsmaatregelen 
 
SP: 
� afscheid nemen van 
zienswijze dat 
Nederland distributie-
land moet zijn 
 
 
 

GroenLinks: 
� de overheid zou met 
‘zachte dwang’ 
mensen moeten  
bewegen niet in de 
spits te reizen 
 
VVD: 
� er moeten knopen 
worden doorgehakt, 
o.a. bij het prijsbeleid 
� instellen van een 
antifileplatform 
 
SP: 
� transportpreventie is 
nodig 
 
D66: 
� auto weer een 
gebruiksvoorwerp 
laten worden en 
‘depersonaliseren’ 
 

PvdA: 
� de minister is er in 
geslaagd een solide 
basis te leggen onder 
het beleid 
� Nederland zou op 
het gebied van 
mobiliteit een soort 
gidsland kunnen zijn 
 
VVD: 
� voor de proef met 
rekeningrijden mag de 
minister geen regio’s 
‘omkopen’ 
� de auto is een middel 
om het fundamentele 
recht op mobiliteit uit   
te oefenen 
 

CDA: 
� betaalstroken en 
doelgroepstroken 
behoren ook bij het 
prijsbeleid 
� van het rekening-
rijden geen dogma 
maken 
 
VVD: 
� positief-kritisch over 
het rekeningrijden; als 
het project niet slaagt 
sterft het een zachte 
dood 
� daarna inzetten op 
“tolachtige 
betaalsystemen”  
� burger moet keus 
hebben tussen betalen 
en niet-betalen 
 
RPF: 
� heeft hoge verwach-
tingen van introductie 
van de km-heffing 
 

Het 
Bereikbaarheids-
offensief Randstad 

Kabinet: 
� extra inspanning  is 
nodig voor de 
bereikbaarheids-
problematiek in de 
Randstad, vanwege de 
mobiliteitsgroei 

Kabinet: 
� mix van maatregelen 
nodig; investeren én 
beprijzen  
� er komt een Wet 
bereikbaarheid en 
mobiliteit 

Kabinet: 
� km-tarief niet eerder 
operationeel dan 2010 
� met het BOR loopt 
Nederland voorop in 
Europa 
� km-heffing technisch 
nog niet mogelijk 
� modelstudies laten 
zien dat rekeningrijden 
werkt 

Kabinet: 
� het ‘streefbeeld’ is 
variabilisatie; een km-
tarief met verlaging/ 
afschaffing mrb; een 
kilometerheffing is óók 
congestieheffing 
� vanaf 2002 gelijk-
tijdig beginnen met 
proeven voor spits-
tarief (met verlaging 
mrb) en betaalstroken 
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Discoursmoment Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

� ook kunnen tol- 
wegen worden 
aangelegd 
 

RPF: 
� de hypermobiliteit is 
een mondiaal 
welvaartsprobleem  
� problematiek wordt 
door minister te 
technocratisch bezien 

CDA: 
� rekeningrijden wordt 
ingevoerd zonder 
alternatief te bieden 
� wel eens met 
geïntegreerd beleid 
� taak overheid is 
mobiliteit beheersbaar 
te maken 
 
RPF: 
� verantwoord omgaan 
met mobiliteit 
 
GroenLinks: 
� als autoverkeer 
wordt geaccomodeerd, 
lost dat de problemen 
niet op 
 
PvdA: 
� voor verdergaande 
maatregelen dan het 
BOR bestaat geen 
politiek of 
maatschappelijk 
draagvlak 

SP, CDA, SGP: 
� rekeningrijden is 
voor PvdA 
prestigekwestie 
geworden 
 
SGP: 
� rekeningrijden is te 
duur en een 
overbodige stap 
 
D66: 
� proeven met 
spitstarieven “beter 
dan niets” 
 
GroenLinks: 
� door aanpassing 
regeerakkoord is 
rekeningrijden 
uitgekleed tot een 
“proefje”; de VVD en 
het CDA winnen 
 
PvdA: 
� met het BOR is een 
wezenlijke breuk 
gemaakt met het 
verleden 

CDA: 
� rekeningrijden is sta 
in de weg voor de km-
heffing en is 
“onaanvaardbaar” 
 
RPF: 
� rekeningrijden wordt 
geaccepteerd als relatie 
wordt gelegd met km-
heffing 
 
SP: 
� geen voorstander van 
rekeningrijden in 
huidige vorm met 11 
tolpoorten 
 
SGP: 
� ziet niets in 
rekeningrijden 
� vóór km-heffing 
 
D66: 
� steunt plannen  
kabinet 
 
PvdA: 
� laat rekeningrijden 
zichzelf bewijzen 
 
VVD: 
� verstandig om eerst 
met een proef 
rekeningrijden te 
beginnen; wel de 
kosten kritisch bezien 
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De paradigmawisseling van het NVVP en de omslag naar 
de kilometerheffing: 2000-2002 
 
 
3.1  De Wet bereikbaarheid en mobiliteit: het vergaderjaar 2000-2001 
 
Box 3.1 a  De Stichting Natuur en Milieu, de kilometerheffing en de geschiedschrijving van de 
Raad voor Verkeer en Waterstaat 
In september 2000 biedt de Stichting Natuur en Milieu de uitkomsten van een onderzoek naar de 
mogelijkheden van een geavanceerde kilometerheffing aan minister Netelenbos en de Tweede Kamer 
aan. Het rapport is veelbelovend over de kilometerheffing: “Het systeem kan vanaf 2008 operationeel 
zijn”.1 Ter toelichting op het uitbrengen van het rapport zegt de algemeen directeur van de stichting, 
dat het mobiliteitsbeleid in Nederland zich in een impasse bevindt. En dat heeft een overmatige groei 
van de automobiliteit tot gevolg. “Met de geavanceerde kilometerheffing krijgt de automobilist een 
tijdig, volledig en eerlijk signaal over de gebruikskosten die hij maakt”, aldus de algemeen directeur.2  
   De Raad voor Verkeer en Waterstaat blikt in 2005 als volgt terug op het onderzoek van de Stichting 
Natuur en Milieu en de kilometerheffing:  
“Uit het onderzoek blijkt dat zo’n heffing niet alleen de congestie vermindert, maar ook goed is voor 
het milieu en de verkeersveiligheid; wel zal invoering nog zo’n 6 tot 7 jaar op zich laten wachten. 
Zowel minister als Tweede Kamer tonen zich geïnteresseerd in de onderzoeksuitkomsten. Ook de 
Raad voor Verkeer en Waterstaat en de SER zien meer in een kilometerheffing. Nadat vervolgens de 
heer Van Pernis (Siemens) tijdens een hoorzitting begin 2001 heeft verklaard dat invoering van 
kilometerheffing in 2005 haalbaar is, verklaart de minister zich bereid af te zien van de tolpoorten, als 
een proef met kilometerheffing in 2003 haalbaar is.”3 (Daarna volgt de opdracht van minister 
Netelenbos aan Rol Pieper.) 
   De Raad voor Verkeer en Waterstaat stelt in zijn rapportage, dat tijdens het onderzoek van Roel 
Pieper – dat uitmondt in het rapport MobiMiles – het departement van Verkeer en Waterstaat  “nog 
steeds nauwelijks vertrouwen in het welslagen van het project” heeft. Van communicatie naar het 
publiek is over het algemeen beperkt sprake geweest, aldus de raad. Wel is er “zeer geregeld” overleg 
met de ANWB, VNO/NCW en de Stichting Natuur en Milieu, die in een gezamenlijke brief hebben 
aangeboden “mee te denken”. MKB Nederland en FNV sluiten zich daarbij aan.4 
 
�  Een interpellatie van Hofstra en Reitsma over het rekeningrijden 
Bij de start van het nieuwe parlementaire jaar vragen Reitsma en Hofstra een interpellatie aan. 
Zij hebben een aantal vragen aan minister Netelenbos over de uitvoering van het BOR, 
waaronder vragen over de “meewerkpremie” die de regio’s ontvangen als deze meewerken 
aan de proef met het rekeningrijden.5 De interpellatie vindt plaats op 26 september 2000.6 
                                                 
1 Stichting Natuur en Milieu, “Effectiviteit en haalbaarheid van een geavanceerde kilometerheffing. 
Hoofdrapport”, 2000: 2. Het rapport is opgesteld door twee economen van de VU-Amsterdam en Peeters Advies. 
2 Ibid.: 1. 
3 Raad voor Verkeer en Waterstaat, “Innoveren, een kwestie van doen. Visie op de verschillende rollen van 
Verkeer en Waterstaat”, oktober 2005: 48. 
4 Ibid: 49, 55. 
5 Zo meldt Binnenlands Bestuur in editie nr. 39 van 29 september 1999, dat de verdeeldheid over tolpoorten 
onder lokale en regionale besturen toeneemt. Er is onenigheid in de provincies Utrecht en Noord-Holland. 
6 TK verg.jr. 2000-2001, 4e verg. 26 september 2000. 
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   Hofstra geeft aan, dat een belangrijk punt voor zijn fractie de vrije keuze van regio’s is om 
mee te doen aan de proef met het rekeningrijden. Hij merkt daarbij volledigheidshalve op, dat 
de VVD-fractie nog niet heeft ingestemd met het BOR. Hofstra is van mening dat er geen 
relatie kan bestaan tussen enerzijds de proef met het rekeningrijden en anderzijds de 
financiële bijdrage van het Rijk aan infrastructurele projecten. “Wij vrezen dat, als deze 
samenhang wel wordt aangebracht, er machtsmisbruik en zelfs chantage ontstaat”, houdt hij 
de minister voor.  
   Reitsma wijst op het feit, dat in het hoofdlijnendebat over het BOR nadrukkelijk is gezegd 
dat de regio’s die niet wensen mee te werken aan de proef niet worden gestraft. Hij 
kwalificeert de onderhandelingen van de minister met regiobesturen ronduit als ”chantage”. 
Beide kamerleden dienen een motie in waarin de regering wordt verzocht, regio’s die niet 
willen meedoen aan de proef met het rekeningrijden uitsluitend te korten op de 
“meewerkpremie” van 250 mln. per regio alsmede op de gedurende twee jaar te ontvangen 
heffingsopbrengsten en géén relatie te leggen met de inzet van geld voor reeds 
overeengekomen investeringen in wegen en in openbaar vervoer. 
   In haar repliek wijst minister Netelenbos erop, dat het woord rekeningrijden sinds het BOR 
spitstarief  heet. Zij houdt de kamer voor, dat de proef met het rekeningrijden een vast 
element is in het BOR. Als dit element wegvalt in een bepaalde regio, zullen de effecten van 
het BOR opnieuw worden doorgerekend. “Als men onverhoopt zegt dat men geen steun geeft 
aan een proef met het spitstarief, wordt het regiofonds niet opgericht”, stelt de minister. Zij 
zegt aan het slot van haar antwoord, dat zij best begrijpt waarom de woorden over chantage 
van de Hofstra en Reitsma vallen. “Het is om te proberen om erg veel zand in de machine te 
gooien, op het moment dat wij in de eindfase van het spel zitten. Dat is wat mij absoluut niet 
aanstaat”, aldus Netelenbos.7  
 
Er volgt een scherp debat waar verschillende fractiewoordvoerders zich in mengen. Van der 
Steenhoven meldt, dat VVD-raadsleden in Utrecht met een brief van Hofstra “wapperen”, 
“waarin staat dat men rustig ‘neen’ kan zeggen tegen het rekeningrijden omdat het geen 
consequenties voor projecten heeft”.  
   Van Gijzel houdt Hofstra voor, dat deze niet heeft gereageerd toen in een eerder debat 
mededeling is gedaan van de insteek van de minister rond de proef met het rekeningrijden. 
   Reitsma memoreert, dat in het debat in juni de minister heeft toegezegd dat zij “het grote 
geld” niet als middel zou gebruiken om druk uit te oefenen op regio’s die niet willen 
instemmen met rekeningrijden. De minister vraagt vervolgens waar zij dat dan heeft 
geschreven en wil “dat alle feiten boven tafel komen”.8 Reitsma legt zijn feiten aan de 
minister voor en meldt dat regiobestuurders van de PvdA, het CDA en de VVD zeggen: “als 
wij de proef rekeningrijden niet accepteren, gaat het grote geld aan de regio voorbij”.  
   Giskes stelt dat de aanvragers van de interpellatie hun verbazing uitermate knap spelen; Van 
Gijzel vindt dat Hofstra gemaakte afspraken bewust schendt waarop Van der Steenhoven 
reageert dat zijn fractie al een aantal keren heeft gewezen op de dubbele houding van de 
VVD-fractie. GroenLinks heeft het ”altijd jammer” gevonden, dat een “volwaardig concept 
van rekeningrijden, met effecten zoals een flinke reductie van het autoverkeer” is verzwakt tot 
een proef.9 Stellingwerf geeft te kennen dat de toon van het debat hem niet erg aanstaat. RPF 
en GPV “zijn niet ten principale tegen rekeningrijden”, maar hebben daar wel voorwaarden 
aan verbonden, waaronder dat zij willen werken in de richting van een kilometerheffing.  

                                                 
7 Ibid.: 4-218, 219. 
8 Bid.: 4-222. 
9 Ibid.: 4-223-226. 
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   Van Bommel geeft aan dat de SP-fractie geen voorstander was van het BOR-pakket, 
vanwege het onderdeel rekeningrijden; zijn fractie is van mening dat het instrument niet 
werkt.10 
 
Minister Netelenbos legt nog eens haar visie op infrastructuur uit. Het BOR-pakket is bedoeld 
als integraal pakket omdat daarvan de effecten bekend zijn. 
 

“De kern van het debat van nu is dat wij te maken hebben met modellen, waarbij je zegt: als je 
er een bouwsteen uithaalt, bijvoorbeeld door het niet toepassen van het beprijzingsinstrument, 
weet je vrijwel zeker dat een deel van de investeringen op de wegen een volstrekt andere 
uitkomst geeft, namelijk het met een aantal kilometers verplaatsen van de file. Daar ben ik niet 
voor.”  11 

 
Zij zegt toe binnenkort aan de Kamer een nota te sturen waarin de effecten van het 
bereikbaarheidsplan opnieuw zijn doorgerekend; “je ziet dat het beprijzingsinstrument de 
grootste effecten geeft op het verbeteren van de mobiliteit”, aldus de minister.12 Een dag later, 
op 27 september, wordt gestemd over de motie van Hofstra en Reitsma. Van Gijzel verzoekt 
een hoofdelijke stemming. De motie wordt verworpen met 68 tegen 70 stemmen.13 
 
Box 3.1b  “Tolpoorten een crisis waard” 
Op 7 oktober publiceert De Telegraaf een interview met VVD-woordvoerder Hofstra, onder de 
bovenstaande kop. Hofstra: “Als Netelenbos met 30 poortjes aankomt, is dat voor ons te veel. Ook wil 
ik in de wet vastleggen met welk percentage de files verminderen. Gebeurt dat niet, dan moet die 
rommel binnen twee maanden worden opgeruimd. Als Tineke niet voldoet aan de afspraken die wij 
hebben gemaakt, dan voelt de VVD zich vrij tegen de proef met het rekeningrijden te stemmen. ”  
Op 21 oktober 2000 meldt Trouw, dat vice-premier Borst heeft gezegd dat ”onder druk van het 
kabinet” minister Netelenbos toch het effect van rekeningrijden op de lengte van files gaat meten. 
 
�   Het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) 
 
Box 3.1c  Over de totstandkoming van het NVVP 
In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
doen de bestuurskundigen F.Hendriks en P.W.Tops onderzoek naar het proces van interactieve 
beleidsvorming, met de ontwikkeling van het NVVP als casus.14 De rapportage van het onderzoek 
wordt in 2001 gepubliceerd en is van belang voor dit onderzoek. Hier volgt een aantal saillante 
waarnemingen en bevindingen.  
   Minister Netelenbos kiest bewust voor een andere benaming van de opvolger van het SVV-2. “Het is 
een plan dat ik gezamenlijk met de partners opstel, vandaar dat het ook Nationaal Verkeers- en 
Vervoersplan gaat heten”, aldus de minister op een congres in het najaar van 1998.15  
   In het communicatieproces ter voorbereiding van het NVVP blijkt, dat “iedereen – zowel aan de 
kant van de Kamer als aan de kant van de gehoorde stakeholders -  het principe ‘de gebruiker betaalt’ 
aanhangt; de meningsverschillen doen zich vooral voor op het operationele niveau.”16 
   In december 1999 treedt het (eerder genoemde) ‘Noordzeeberaad’ in de openbaarheid. Het is een 
conglomeraat van verschillende belangenorganisaties, waaronder werkgeversorganisaties, de ANWB, 

                                                 
10 Ibid.: 4-227. 
11 Ibid.: 4-228. 
12 Ibid.: 4-228. 
13 TK verg.jr. 2000-2001, 5e verg. 27 september 2000: 5-254, 255. 
14 F. Hendriks en P.W. Tops, “Politiek en interactief bestuur”, 2001. 
15 Ibid.: 42. 
16 Ibid.: 63. Het betreft een citaat uit een ambtelijk verslag van een rondetafelbijeenkomst van de Vaste 
Commissie voor Verkeer en Waterstaat van 14 april 1999. 
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BOVAG en RAI en de transportbranche.  
“Genoemde organisaties zijn tot de conclusie gekomen dat ze meer moeten hebben dan een standpunt 
tegen rekeningrijden; dat ze ook een breder en wenkend perspectief moeten aanreiken. Ze verklaren 
zich bereid een kilometerheffing te accepteren, meer geld te steken in nieuwe infrastructuur en 
flexibele werktijden te organiseren mits de minister afziet van rekeningrijden, het principe van 
tweemaal drie rijstroken overal waarmaakt en mits ze toezegt dat hogere groei tot meer investeringen 
zal leiden. De minister praat graag met deze partijen, maar wil eerst de onderhandelingen met het 
Amsterdamse afronden. Ze verklaart ook dat ze niet gaat afzien van de proef met rekeningrijden”, 
aldus rapporteren Hendriks en Tops.17 Over de opstelling van de VVD is het volgende opgetekend:  
“De minister heeft het vooral moeilijk met het tegenspel van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. 
Onder druk van VVD-kamerlid Hofstra is het rekeningrijden eerder al aan veel inperkingen en eisen 
onderworpen. Als hij daarna eist dat Netelenbos haar plannen al vroeg in 2000 bekend maakt, en ook 
nog eens tegenstanders in de Tweede Kamer benadert voor geheim overleg tegen het rekeningrijden, is 
bij minister Netelenbos de maat vol. Eisen stellen én saboteren gaan niet samen, vindt Netelenbos met 
fractievoorzitter Melkert. Het is van tweeën één, krijgen Hofstra en Dijkstal in het torentje van Kok te 
horen. De VVD-fractie concentreert zich vervolgens op eisen stellen en onderhandelen, en laat het 
verzet plegen voorlopig varen. In coalitieverband wordt de paragraaf in het regeerakkoord over 
rekeningrijden herschreven.”18  
 
Minister Netelenbos krijgt applaus op het partijcongres van de PvdA in mei 2000. “Zij heeft toch maar 
mooi al die mannen van ‘Nederland mobiel’ in een charmante houdgreep gekregen”, zijn de woorden 
van fractievoorzitter Melkert. “Het wordt een ‘meesterzet’ genoemd, om eerst draagvlak bij steden en 
belangenorganisaties te organiseren, zodat de Tweede Kamer niet meer kan dwarsliggen”, zo melden 
de onderzoekers. Netelenbos wordt in Elsevier zelfs getipt voor het premierschap. 19  
   Ondanks deze lovende woorden gaat het uiteindelijk mis in 2002. Dat ‘scenario’ is al in beeld als 
Hendriks en Tops een viertal scenario’s presenteren die zij op het moment van de afsluiting van hun 
onderzoek als reëel onderscheiden. Zij noemen dit het “stadsprovinciescenario”: dat is het sneuvelen 
van een plan dat door bestuurders en professionals uitonderhandeld is, maar vanwege massaal verzet 
van burgers uit electorale overwegingen ook de steun verliest van politieke partijen. In dit scenario 
rust op rekeningrijden nog lang een politiek taboe.20 En dat “stadsprovinciescenario” zal werkelijkheid 
worden. 
 
Op 16 oktober 2000 wordt het beleidsvoornemen van het Nationaal Verkeers- en 
Vervoersplan 2001-2020 door de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM aangeboden 
aan de Tweede Kamer.21 De titel van het plan luidt Van A naar Beter. Het plan is een 
duidelijke breuk met het SVV-2.  
   Demografische ontwikkelingen zijn een belangrijk uitgangspunt: het aantal inwoners van 
Nederland zal blijven groeien, daardoor neemt de automobiliteit tot 2010 gestaag toe. Na 
2010 zal door de vergrijzing deze groei afzwakken.22 Het begrip bereikbaarheid staat 
centraal. De strategie om de bereikbaarheid te verbeteren luidt “benutten, bouwen, 
beprijzen”.23 De ambities van het NVVP vergen een sterke overheid en een sterke markt. Met 
dat uitgangspunt wordt een visie op “sturing” uitgewerkt. Niet alleen de overheid is 
verantwoordelijk voor verkeer en vervoer en niet alleen is de overheid “probleemeigenaar”: 
“Ook de gebruikers zelf (burgers en bedrijven) bepalen met hun individuele keuzes samen het 
uiteindelijke resultaat. Succesvol beleid zal voldoende ruimte moeten bieden aan individuele 
voorkeuren, maar vergt ook een gedeelde verantwoordelijkheid voor het zoeken naar 
                                                 
17 Ibid.: 70. 
18 Ibid.: 77. 
19 Ibid.: 79. 
20 Ibid.: 89. 
21 TK verg.jr. 2000-2001, 27455, nr.l. Het beleidsvoornemen omvat de delen A t/m C. 
22 NVVP, Beleidsvoornemen – Deel A: 14. 
23 Ibid.: 15. 



De paradigmawisseling van het NVVP en de omslag naar de kilometerheffing: 2000-2002 

 541

maatschappelijk gedragen oplossingen”, aldus het NVVP. Vervolgens wordt de basis gelegd 
voor het te voeren prijsbeleid in het verkeer en vervoer. Het uitgangspunt van het NVVP is: 
 

“respect voor de keuzes van burgers en bedrijven. (...) Bij besluitvorming over publieke zaken 
wil de overheid zich laten leiden door wensen van burgers. Dat kan onder andere door na te 
gaan wat gebruikers over zouden hebben voor een voorziening als zij daarvoor rechtstreeks 
zouden moeten betalen. (...) Een belangrijk uitgangspunt bij het verkeers- en vervoersbeleid is 
dat de consequenties van de individuele keuzevrijheid (voor vervoerwijzen en 
vestigingsplaatsen) niet op andere mogen worden afgewenteld. (...) het scheppen van de juiste 
condities maakt het mogelijk dat een maatschappelijk verantwoord evenwicht ontstaat in vraag 
en aanbod op het gebied van verkeer en vervoer. Deze condities zijn: - de gebruiker betaalt de 
kosten van mobiliteit, zoveel mogelijk variabel, naar rato van het gebruik; - schaarste heeft een 
prijs.” 24  

 
Over de uitvoering van het prijsbeleid wordt de navolgende, stapsgewijze aanpak geschetst: 
“De eerste stap is de invoering van een spitstarief. Vervolgens is het zaak de kosten van 
gebruik zoveel mogelijk variabel, per kilometer, bij gebruikers in rekening te brengen.”  
   De gedachte is, dat “door de automobilist direct in de portemonnee te treffen met de 
neveneffecten van  zijn rijgedrag, het gedrag van de automobilist beter gaat sporen met de 
belangen van de samenleving als geheel”.25  
   Het prijsbeleid wordt in het NVVP nader uitgewerkt: differentiatie van de prijs naar tijd en 
plaats (spitstarief), kwaliteit (tol- en betaalstrooktarief), naar rato van gebruik en 
doorberekening van externe kosten (kilometertarief) neemt een centrale plaats in.26  
   In het NVVP wordt gesteld dat brandstofaccijnzen “in principe een goede manier [zijn] om 
de consument direct en herhaald te confronteren met de kosten van mobiliteit”. Maar die 
vorm van variabilisatie is afhankelijk van met name België en Duitsland. Daarom worden de 
mogelijkheden voor een kilometerheffing onderzocht: ”Gestreefd wordt naar een 
‘intelligente’ vorm van kilometerheffing, in te voeren rond 2010, die kan differentiëren naar 
tijd, plaats, voertuig en wegbeheerder.” Daarbij wordt gedacht aan variabilisatie van de mrb 
en de bpm.27 
 
Box 3.1d  Bij de presentatie van het NVVP 
Bij de presentatie van het plan zegt de minister: “We hebben ons lesje geleerd. (….) Vroeger zeiden 
we dat mensen eigenlijk niet mobiel mogen zijn. Dat gaat echter tegen de natuur in. Mensen willen 
sneller en verder reizen, daar moet je niet tegenin gaan.” Zij doet daarbij de véél geciteerde uitspraak 
“mobiliteit is fun”.28 De koerswijziging in het beleid roept zowel instemmende reacties als felle 
afwijzingen op.  
   Zo meldt Trouw (onder de kop: “Kabinet geeft strijd tegen de auto op”) dat VVD-woordvoerder 
Hofstra de nieuwe visie “omarmt”, dat  PvdA-woordvoerder Van Gijzel het “nog te vaag” vindt en dat 
GroenLinks en de Stichting Natuur en Milieu de kabinetskeuze “laakten”. ANWB en VNO-NCW 
spraken van een veelbelovende ommezwaai.29 Een dag later zegt D66 het “belachelijk” te vinden dat 
het kabinet het gevecht tegen het toenemende autogebruik opgeeft.30 Deze coalitiepartij zet zich 
openlijk af tegen het autobeleid van het kabinet.  
   In een redactioneel commentaar van 19 oktober 2000 typeert Trouw minister Netelenbos als 
“illusioniste” vanwege uitspraken als “mobiliteit is fun”. Weekblad Elsevier wijdt een artikel aan het 

                                                 
24 Ibid.: 25, 26. 
25 Ibid.: 26. 
26 Ibid.: 57. 
27 Ibid.: 59. 
28 Trouw, 17 oktober 2000. 
29 Ibid. 
30 Trouw, 18 oktober 2000. 
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nieuwe NVVP met als kop: “Plannen van Netelenbos markeren einde van het illusiebeleid: de 
Nederlander laat zich niet uit zijn auto jagen”. Het is een PvdA-minister “die het taboe op de auto 
opheft”.31 
 
Box 3.1e  Advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat 
In de maand na het verschijnen van het NVVP – november 2000 – brengt de Raad voor Verkeer en 
Waterstaat advies uit over het plan.32 Daarin presenteert de raad een stappenplan om tot meer 
marktwerking te komen. Onderdeel daarvan is de invoering van een “volledig transparant 
tariefsysteem waarin de kilometerheffing centraal staat. (….) In het NVVP worden niet alle heffingen 
en accijnzen ondergebracht in de kilometerheffing. De Raad vindt dat dit wel zou moeten. Verder ziet 
het NVVP de prijs van mobiliteit als instrument van regulering en (gedrags)beïnvloeding. De Raad 
beveelt echter aan volkomen helderheid te scheppen door de prijs uitsluitend te zien als element van 
marktwerking”, aldus het advies.  
   Het NVVP zet stappen in de goede richting, maar het kan volgens de raad eigenlijk beter.33 Vandaar 
het motto van het advies (NVVP: ja, mits). De raad geeft in zijn advies ook de eigen kijk op mobiliteit. 
Mobiliteit is een “positief fenomeen”. Niet minder groei van de mobiliteit maar “betere mobiliteit” 
moet het doel van de overheid zijn.  
   Wat betreft de kilometerheffing stelt de raad, dat het afrekenen per kilometer niet wil zeggen dat de 
prijs voor mobiliteit volledig variabel aan de gebruiker in rekening moet worden gebracht: “In de 
markt kunnen allerlei constructies tot stand komen. Net als bij de telefoon en energie kan sprake zijn 
van een deel vaste (abonnements-)kosten”, aldus de raad.34  
   Tot slot is het oordeel van de raad over de inzet van het prijsinstrument interessant: “Het NVVP zet 
het instrument ‘prijs’ in ten behoeve van regulering en gedragsbeïnvloeding. Het spitstarief is 
bijvoorbeeld bedoeld om het verkeer beter te verdelen over de uren van de dag. De Raad zet 
vraagstekens bij de vooronderstelling dat prijsinstrumenten als het spitstarief het gedrag van mensen 
wezenlijk beïnvloeden, in die zin dat de omvang van mobiliteit erdoor zou verminderen.”35 
 
Box 3.1f  Zoeken naar oplossingen voor de verkeersproblemen: autopoiese 
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat richt zich in zijn zoektocht naar oplossingen voor de 
verkeers- en vervoersproblemen ook op de theorie van ‘autopoiese”, met steun van TNO.36 Het is de 
theorie van systemen die in staat zijn zichzelf te scheppen, te begrenzen en in stand te houden; 
kortweg aan te duiden als ‘zelfregulerende systemen’.  
   Het ministerie heeft interesse in deze benadering, want het kan tot nieuwe inzichten leiden die van 
belang zijn voor het beleid. Het verkeer- en vervoersysteem kan beschouwd worden als een 
“autopoietisch systeem”, is de conclusie.  
   Dat leidt tot onder meer de gevolgtrekking, dat sturing op de buitenkant van het systeem niet leidt tot 
de gewenste vernieuwing, zeker niet indien de buitenkant in termen van haalbare doelstellingen wordt 
geformuleerd. Het is zaak de aandacht te verschuiven van de buitenkant naar de binnenkant van het 
systeem. Geconstateerd wordt dat het NVVP elementen bevat die als eerste, spaarzame aanzetten 
kunnen worden gezien in de gewenste verschuiving. 
 
�  De begroting 2001: een uitvoerig debat over een (te) complex prijsbeleid 
 
De Memorie van Toelichting. In 2000 staat het rekeningrijden centraal. Een belangrijk motto 
in de MvT bij de begroting 2001 is “Nederland in beweging”: “De mobiliteit van personen, 

                                                 
31 Elsevier, 21 oktober 2000: 12 e.v. 
32 Raad voor Verkeer en Waterstaat,  “Advies inzake het Beleidsvoornemen NVVP;  NVVP: ja, mits”, november 
2000. 
33 Ibid.: 7. 
34 Ibid.: 33. 
35 Ibid.: 36. 
36 L.H. Immers, E.A. Berghout, TNO, “Autopoiese en beleidsontwikkeling in het verkeers- en vervoersysteem”, 
december 2000. 
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goederen en informatiestromen is zowel een voorwaarde voor als een gevolg van de 
economische groei.” Mobiliteit wordt in de MvT aangeduid als “de bloedsomloop die de 
samenleving draaiende houdt”.37 De MvT geeft een actuele kijk op mobiliteit:  
 

“De groei van de mobiliteit komt voort uit een aantal maatschappelijke trends. De burger stelt 
zich steeds minder afhankelijk op, maakt vaker eigen keuzes, en wil steeds meer meemaken en 
doen. Processen als emancipatie, integratie en zorgverdeling dragen bij aan en worden 
mogelijk gemaakt door de groei van mobiliteit. (...) We zijn gemaksmensen geworden die 
onze schaarse tijd zo efficiënt mogelijk willen besteden. Er wordt gewinkeld op internet of 
besteld uit een postordercatalogus en goederen worden aan de deur afgeleverd. (...)  Gevolg is 
een sterke toename van het aantal vrachtwagens en vooral bestelbusjes op de wegen en in de 
binnensteden. Mobiliteit hoort bij onze moderne samenleving: het is een voorwaarde voor 
economische groei, emancipatie en sociale bewegingsvrijheid. Mobiliteit is belangrijk en 
mobiliteit mag. Maar mobiliteit heeft een prijs. Samen mobiel blijven, dat is de kunst.”  38 

 
Voor het oplossen van de problemen op het beleidsterrein van Verkeer en Waterstaat bepleit 
de minister een vernieuwde publieke inzet, samen met burgers, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties, want alle partijen hebben daarbij hun eigen verantwoordelijkheid. De centrale 
overheid is één van de spelers.39 “Een moderne samenleving vereist een andere overheid”, is 
haar stelling in de MvT.  
   De gebruiker wordt centraal gesteld, want “de rijksoverheid heeft niet langer de pretentie de 
wijsheid in pacht te hebben”.40 De minister benadrukt, dat haar zienswijze niet betekent dat de 
overheid haar verantwoordelijkheid niet neemt of zaken uit handen geeft. De visie op de rol 
van de rijksoverheid kan worden geïllustreerd met het volgende citaat:“De beleidsvorming 
van Verkeer en Waterstaat begint met denken vanuit de wensen en waarden van de gebruiker. 
(...) Geen dictaat, maar een constructieve dialoog.”41  
  
Denken vanuit de gebruiker betekent dat er keuzes worden geboden, aldus de minister, en dit 
uitgangspunt is uitgewerkt in het NVVP.  
 

“Het is de taak van de overheid om te zorgen dat mobiliteit beheersbaar is en dat de 
burger keuzevrijheid heeft. Het is aan burgers en bedrijven om te kiezen, maar daar 
ook de consequenties van te aanvaarden: betalen, bijvoorbeeld. De gevolgen van die 
keuzen mogen immers niet op andere gebruikers worden afgewenteld. Mobiliteit mag 
en is gewenst, maar heeft zijn prijs. Op plaatsen en tijden waarop de ruimte voor 
mobiliteit schaars is, zal die prijs hoger zijn dan elders.” 42  

 
Bij de uitwerking van het beleid geeft de minister aan, dat Verkeer en Waterstaat zich 
verantwoordelijk stelt voor de “basiskwaliteit van verkeer en vervoer”. Voor het wegvervoer 
betekent dit op het hoofdwegennet een “voorspelbare reistijd” en daarbij is betrouwbaarheid 
even belangrijk als snelheid. “Voor Nederland als geheel wordt een basiskwaliteit gehanteerd 
in de vorm van een rijsnelheid in de spits van gemiddeld 60 km per uur op trajectniveau”, zo 
meldt de minister.43  
Benutten, beprijzen en bouwen vormen de hoekstenen van het verkeers- en vervoersbeleid 
voor de komende twintig jaar. Deze moeten de verhouding tussen vraag en aanbod naar 
                                                 
37 TK verg.jr. 2000-2001, 27400 XII, nr.2: 7. 
38 Ibid.: 7, 8. 
39 Ibid. 
40 Ibid.: 9. 
41 Ibid. 
42 Ibid.  
43 Ibid.: 13. 
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infrastructuur optimaliseren. Het “variabiliseren van de kosten van verplaatsingen” is daarbij 
de essentie van beprijzen.44  
De technologie maakt het mogelijk “om de daadwerkelijke mobiliteitskosten door te 
berekenen aan de individuele (auto)mobilist in de vorm van tarieven voor mobiliteit. De 
achterliggende bedoeling is om de gebruiker bewust te laten kiezen voor de wijze en het 
moment waarop hij zich verplaatst”.45  

 
De minister meldt, dat de proef met spitstarieven in 2002 op elf plaatsen rond de vier grote 
steden van start gaat. De proef is onderdeel van het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) 
en de minister zegt daarover: 

 
“Mocht na twee jaar blijken dat het aantal files niet substantieel is beïnvloed, dan stopt de 
proef met het spitstarief. Er worden ook proeven genomen met betaalstroken en tolwegen. In 
het wetsvoorstel ‘Bereikbaarheid en mobiliteit’ zijn algemene regels geformuleerd voor het 
hanteren van spits-, tol-, en doorstroomtarieven, mede in het licht van de mogelijkheden die zij 
kunnen bieden voor de bekostiging van nieuwe wegen. Parallel aan dit alles wordt verdere 
variabilisatie van de autokosten voorbereid.” 46  
 

Het bieden van meer keuzen voor de (auto)mobilist is één van de onderdelen van het BOR. 
De minister ligt dat als volgt toe:  

 
“De (auto)mobilist gaat meer betalen naar rato van gebruik. Het is de bedoeling dat de 
consument daardoor een bewuster mobiliteitsgedrag gaat vertonen. De keuzemogelijkheden 
voor de automobilist nemen toe. Op plekken waar betaalstroken worden aangelegd, kan hij 
ervoor kiezen tegen betaling gebruik te maken van de afgezonderde betaalstrook of gebruik te 
maken van de parallelle baan zonder betaling. Bij tolwegen bestaat de keuze uit de tolweg of 
een alternatieve route. Te allen tijde is het mogelijk om te kiezen voor alternatieven in de 
vorm van openbaar vervoer, carpoolen, buiten de spits reizen of thuiswerken.” 47  
 

Het beleid lijkt zo af te koersen op een ‘cafetariamodel’ voor de automobilist. Naast het 
bieden van keuzemogelijkheden is het beleid gericht op het introduceren van tarieven voor 
mobiliteit en bereikbaarheid:  
 

“Diverse vormen van tariefstelling en gefaseerde invoering ervan worden mogelijk. Vanaf 
2002 wordt begonnen met proeven voor het spitstarief. Daarnaast worden in diezelfde periode 
proeven met betaalstroken gestart. Vanaf 2006 zullen op basis van verdere concrete 
planuitwerking en de bijbehorende constructies met vormen van publiek-private 
samenwerking (PPS) betaalstroken en tolwegen in gebruik kunnen worden genomen. Een 
kilometertarief met in elk geval een verlaging of afschaffing van de motorrijtuigenbelasting 
zal naar verwachting het spitstarief op termijn (rond 2010) vervangen. Verdere uitbreiding van 
de wegen met het betaalstrooktarief en het toltarief is ook na 2010, wanneer introductie van 
het kilometertarief reëel is, een mogelijkheid.” 48 

 
De Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. Het beleid van de minister is aanleiding 
tot vele vragen van de Vaste Commissie over het prijsbeleid. Want niet eerder is in een MvT 
zó concreet en uitvoerig het prijsbeleid voor automobiliteit uit de doeken gedaan.  
   De commissie vraagt naar de kosten die tot nu toe zijn gemaakt voor het project 
                                                 
44 Ibid.: 14. 
45 Ibid.: 15. 
46 Ibid.   
47 Ibid.: 17. 
48 Ibid. 
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rekeningrijden. Het blijkt 211 mln. gulden te zijn.49  
   Een andere vraag betreft het vooruitschuiven van de kilometerheffing. Het antwoord van de 
minister luidt, dat het vooral de aan de invoering voorafgaande vragen met betrekking tot 
fiscale, economische, politieke en maatschappelijke effecten zijn die de invoeringssnelheid 
bepalen. De technische aspecten vergen “maar een beperkte hoeveelheid extra tijd”. De 
minister deelt mee, dat een interdepartementale werkgroep verwacht “rond de zomer van 
2001” een bericht te kunnen overleggen over de complexe materie.50  
   De commissie vraagt, of het de regering bekend is dat vele maatschappelijke organisaties 
(ANWB, VNO/NCW, MKB, Stichting Natuur en Milieu) een systeem van kilometerheffing 
rechtvaardiger vinden dan tariefsystemen. De minister antwoordt, dat het concept van een 
kilometerheffing weliswaar op een breed maatschappelijk draagvlak lijkt te kunnen rekenen, 
maar daar staat tegenover “dat er nog maar heel weinig bekend is over de effecten, kosten en 
baten van een dergelijk systeem”.51 
 
Uit de antwoorden op diverse vragen met betrekking tot de technische voorzieningen voor de 
kilometerheffing blijkt, dat het ministerie TNO opdracht heeft gegeven naar die technieken 
onderzoek te doen.52 De commissie vraagt ook naar de meerwaarde van de invoering van 
rekeningrijden als tussenstap naar de kilometerheffing. Het antwoord luidt, dat de regering 
eraan hecht, ook op korte termijn de bereikbaarheid te verbeteren. Daarin speelt het spitstarief 
een belangrijke rol.53  
   De minister is van mening dat het spitstarief en de kilometerheffing niet los van elkaar 
kunnen worden gezien. Beide passen ze in het bredere beeld van betaald rijden zoals dat in 
deel A van het beleidsvoornemen NVVP is verwoord.54 Voor de toekomst voorziet de 
minister, dat er één integraal systeem van gebruiksheffing ontstaat voor het wegverkeer, 
waarbij de spitstoeslag onderdeel kan uitmaken van het totaaltarief dat per kilometer in 
rekening gebracht wordt.55 Op de vraag of een proef met de kilometerheffing mogelijk is luidt 
het antwoord, dat zolang er geen integraal systeem voorhanden is, het niet mogelijk is een 
volledige en realistische praktijkproef uit te voeren.56 
 
Het debat in de Tweede Kamer. Op 15 november 2000 bespreekt de Tweede kamer de 
begroting. De nieuwe CDA-woordvoerder Eurlings houdt een kritisch betoog:  
 

“Minister Netelenbos is tot het hogere geroepen. (...) En hoog heft zij de glaasjes schuimwijn 
waarmee zij met grote regelmaat in de media verschijnt. Hoog is het tempo waarmee zij op 
allerlei onderdelen van haar beleidsterrein verkondigt dat alle betrokkenen het weer met haar 
eens zijn. Een hoog tempo, maar ook hoge afkoopsommen. Hoge ambities, maar ook hoge 
advertentiekosten. Jammer is , dat het de bevolking ook hoog zit. Mobiliteit mag dan volgens 
de minister fun zijn, de gemiddelde Nederlander vindt mobiliteit allang niet meer fun. 
Onmacht, dat is wat burgers ervaren.” 57  

 
Volgens Eurlings hebben burgers geen keuze door slecht openbaar vervoer en de files. Het 
CDA wil de mobiliteit niet bestrijden, maar beheersbaar maken. Dat betekent dat mensen 

                                                 
49 TK verg.jr. 2000-2001, 27400 XII, nr.8: 3. 
50 Ibid.: 15. 
51 Ibid. 
52 Ibid.: 16. 
53 Ibid.: 17. 
54 Zie de blz.25-26 en 57-61. 
55 Ibid.: 18. 
56 Ibid. 
57 TK verg.jr. 2000-2001, 23e verg. 15 november 2000: 23-1759. 
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keuzes wordt geboden. Dat vereist een goed uitgebalanceerd en samenhangend aanbod van 
zowel openbaar vervoer als het wegennet en “een prijsbeleid van de overheid dat uitgaat van 
een reële kostenbenadering”. Eurlings maakt vervolgens een karikatuur van het beleid van de 
minister.58 Wat betreft de samenhang die de minister voorstelt tussen rekeningrijden, 
betaalstroken, regionale fondsen en investeringen is de CDA-fractie van mening, dat de 
Kamer pas het groene licht kan geven bij de behandeling van het wetsvoorstel over het 
rekeningrijden.  
   Over de aanpak van de spitsproblematiek buiten de Randstad laat Eurlings weten, dat hij 
hoopt dat bij het rekeningrijden een goed beleid van de regio’s vorm kan worden gegeven, en 
dat niet met tolpoortjes in Brabant en Gelderland gewerkt gaat worden.59 Het CDA steunt het 
principe van de gebruiker betaalt en een variabilisatie van autokosten, doch Eurlings houdt 
vervolgens een slag om de arm als hij zegt:  
 

“maar het is de vraag op welke manier deze variabilisatie het best is vorm te geven. Ons lijken 
benzineaccijnzen het gemakkelijkste instrument. De voorwaarde hiervoor is wel dat de 
regering bereid is de accijnssystematiek met die van onze buurlanden af te stemmen om 
grenseffecten te voorkomen. Vervuilende elementen als het kwartje van Kok zullen hiervoor 
natuurlijk moeten worden afgeschaft. De minister is bezig met plannen voor kilometerheffing 
met behulp van GPS-technologie. Hierbij hebben wij grote bedenkingen. De eerste betreft de 
privacy van weggebruikers. Het continu volgen van de verplaatsingen van de automobilist 
heeft een sterk Big Brothergehalte. Waar we op tal van beleidsterreinen privacy zeer hoog in 
het vaandel voeren, lijkt ten aanzien van de weggebruiker alles te kunnen. De invoering van 
een kilometerheffingsysteem lijkt ons, gelet op de opmerkingen van de Raad van State over 
het rekeningrijden, alleen in Europees verband een haalbare kaart. Tot wat voor ontwerp- en 
exploitatiekosten leidt de verdere ontwikkeling van een dergelijk systeem?” 60  

 
In debat met Stellingwerf voegt Eurlings daar nog aan toe:  
 

“Ik wil zeggen dat de ontwikkeling van een kilometerheffingsysteem, mochten bezwaren 
daartegen zijn weggenomen, in groter verband zal moeten worden vormgegeven. Nu is het 
moment om in Europees verband andere instrumenten te onderzoeken. Benzineaccijns lijkt mij 
een gemakkelijk en goed instrument, mits in Europees verband meer gelijkvormigheid wordt 
bereikt. Aan de vooravond van die discussie wil ik dit inbrengen.” 61 

 
Ook andere kamerleden gaan in debat met Eurlings. Daarin geeft hij te kennen dat de CDA-
fractie vindt dat “de kostenbenadering moet uitgaan van reële kosten en dat de 
mobiliteitsbenadering moet uitgaan van het bieden van echte alternatieven aan de gebruikers 
van mobiliteit”.  
   Van Gijzel houdt Eurlings voor dat de kilometerheffing er voor zou kunnen zorgen dat de 
mensen op het platteland minder gaan betalen, omdat zij daar geen alternatief hebben en het 
openbaar vervoer te duur is. Variabilisatie via de accijns zou de mensen op het platteland juist 
op hoge kosten brengen. Eurlings antwoordt daarop:  
 

“Dat willen wij absoluut niet, voorzitter. Hier wordt een beetje een schijndiscussie gevoerd. 
Als wij gaan variabiliseren, moet je je afvragen wat er nog aan vaste kosten overblijft. Daarin 
kun je per regio heel wel differentiëren. Het punt is dat tal van mensen zeggen: als je tot 100% 
variabiliseert, maak je het bezit van de auto wel erg gemakkelijk. Ik wil die discussie best met 

                                                 
58 Ibid.: 23-1760  Een citaat: “Bij de B van beprijzen, wil de minister het prijsmechanisme als een dwangmatig 
sturingsmechanisme toepassen”. 
59 Ibid.: 23-1761. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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u aan. Op tal van manieren kun je voor verschillende regio’s het kostenregime hanteren. Het 
verschil kan bijvoorbeeld zitten in de vaste kosten die straks toch nog overblijven. Ik wil u 
uitnodigen te zeggen hoe variabilisatie, waar wij beiden achterstaan, het best vorm is te 
geven.” 62  

 
Verder in zijn betoog geeft Eurlings aan, dat voor de CDA-fractie “budgettaire neutraliteit” 
een belangrijk element is: “dat betekent dat er macro niet meer variabele kosten bijkomen dan 
er macro aan vaste kosten af gaan”.  
   Wat betreft de punten waarop variabilisatie wordt toegepast spreekt hij over variabiliseren 
“naar de mate van milieuvriendelijkheid of onvriendelijkheid ” van de auto. Het CDA is geen 
voorstander van het variabiliseren naar tijdstip: “Als je dat doet zonder dat mensen keuzen 
hebben, kom je in feite terecht bij dezelfde systematiek als die van het rekeningrijden”, aldus 
Eurlings.63  
 
Van Gijzel bekritiseert de in de media gedane uitspraak van de minister dat mobiliteit “fun” 
is. “Mobiliteit is fun? Mobiliteit gaat bijvoorbeeld ten koste van de leefomgeving van onze 
kinderen in stedelijke wijken. De auto heeft het daar al sinds jaar en dag gewonnen van het 
kind”, luidt het commentaar van Van Gijzel.64 Hij zegt dat zijn fractie streeft naar grote 
parkeergarages aan de rand van woonwijken, waarvoor betaald moet worden, om auto’s van 
de straat te krijgen.65  
   Van Gijzel stelt dat het sturen van mobiliteit nu is gebaseerd op normen en niet meer op 
aantallen: “Het doel is niet om het aantal auto’s te beperken. Het gaat erom de gevolgen van 
de automobiliteit in de greep te krijgen.”66 Zijn fractie kiest daarbij voor een gedifferentieerde 
aanpak die tot resultaat kan leiden. Van Gijzel plaatst dat in historisch perspectief:  
 

“Het sturingselement moet zijn gericht op het internaliseren van alle externe kosten. Het 
aardige is dat de heer Hofstra en ik het daar volledig over eens zijn. De vraag is echter of je in 
staat bent al die externe kosten echt te internaliseren. Daar moet de energie op worden gericht. 
De kilometerheffing is dan ook slechts een begin en geen vluchtweg, zoals voor het CDA, met 
nieuwe dingen, want die leiden er vervolgens toe dat wij niet doen wat wij hebben 
afgesproken. Ik zal een citaat geven. In 1987 introduceert minister Smit-Kroes een systeem 
van rekeningrijden. In 1989 wordt het systeem van rekeningrijden vervangen door de 
spitstoeslag op de motorrijtuigenbelasting. In 1991 moet deze spitstoeslag plaatsmaken voor 
tolplannen in de Randstad. In 1993 worden ze weer vervangen door elektronische spitsheffing. 
In 1994 schrapt minister Jorritsma de spitsheffing en reïntroduceert rekeningrijden. Die trits 
wil ik niet verlengen. Wij moeten eens durven door te bijten. Het beleid van het CDA is dat 
iedere keer weer wordt gekozen voor een vluchtweg met weer iets nieuws. Nu moeten de 
accijnzen als aangrijpingspunt worden gehanteerd. Het is een oude discussie, CDA. U heeft 
uw kans laten lopen. U moet er hier niet meer mee aankomen.” 67  

 
Van der Steenhoven vraagt, of het verwijt aan het CDA ook niet de VVD geldt. Van Gijzel 
antwoordt ontkennend, want de VVD “heeft zich zowel bij Smit-Kroes als in de vorige 
periode uitgesproken voor het rekeningrijden”. Van der Steenhoven denkt dat de VVD-fractie 
erop uit is om het nooit tot rekeningrijden te laten komen.  

                                                 
62 Ibid.: 23-1762. 
63 Ibid.: 23-1765. Eurlings bedoelt dat mensen bij rekeningrijden een bedrag moeten betalen op een bepaald 
moment van de dag voor het gebruik van een bepaald weggedeelte, terwijl zij geen keus hebben. 
64 Ibid.: 23-1765, 1766. 
65 Ibid.: 23-1766. 
66 Ibid.: 23-1767. 
67 Ibid. 
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   Eurlings brengt in het debat naar voren, dat “tussen de 80 en 90% van de Nederlanders 
tegen rekeningrijden is, waarop Van Gijzel opmerkt “genoeg te hebben van het opportunisme 
van het CDA”.68  De CDA-woordvoerder valt Van Gijzel aan op plannen voor tolpoorten in 
Brabant en Gelderland, waarop Van Gijzel zich beroept op afspraken met regio-
vertegenwoordigers over experimenten. In het verdere debat blijkt, dat de PvdA-fractie 
rekeningrijden wil introduceren in Brabant en Gelderland. Van Gijzel beroept zich op “een 
deal” met Leers die vorig jaar gemaakt is:  
 

“U zat op betaalstroken, wij wilden naar rekeningrijden kijken. De deal met de heer Leers 
was: laten we het allebei doen en laten we het goede behouden; laten we het allebei 
onderzoeken. Als rekeningrijden niet werkt, is het wat mij betreft over, maar hetzelfde geldt 
voor de betaalstroken; die uitdaging leg ik bij u neer. De heer Reitsma heeft zich het afgelopen 
jaar een meester getoond in het roepen dat rekeningrijden niet helpt en dat hij het niet wil. Dat 
was in strijd met de deal met de heer Leers. Dat bevalt mij dus niet. Als het CDA niet meer 
bereid is, experimenten aan te gaan om te kijken of wij in staat zijn met vernieuwende 
elementen de mobiliteitsproblemen in dit land aan te pakken, dan ziet het er slecht uit voor dit 
land, wanneer het CDA in de regering komt.” 69  

 
Eurlings vindt het betoog van Van Gijzel onzin en geeft aan waar hij staat:  
 

“Het CDA heeft altijd een duidelijke lijn. Ik zal het de heer Van Gijzel nog een keer uitleggen. 
Wij zijn voor beter en effectiever benutten, voor beprijzen op basis van een reële 
kostenbenadering, omdat mensen nu geen keuze hebben. De heer Van Gijzel komt dan bij 
rekeningrijden uit. Je kunt mensen wel f 5 extra in rekening brengen, maar als zij geen 
alternatief hebben, kunnen zij daar geen gebruik van maken. Wij zijn voor meer bouwen om 
mensen die keuze te geven. Dat meer bouwen geldt zowel voor wegen als voor het openbaar 
vervoer. Dat is een heel consistente lijn. Daar is het CDA de verkiezingen mee ingegaan. Wij 
staan daarvoor. En wij gaan er ook de volgende verkiezingen mee in.” 70  

 
Van Gijzel confronteert Eurlings met de tekst van het CDA-verkiezingsprogramma, waarin 
“de ladder van Leers” is opgenomen, dat wil zeggen de volgorde waarin zaken moeten 
gebeuren. Dat is volstrekt in tegenspraak met hetgeen de heer Eurlings vandaag inbrengt, 
vindt Van Gijzel.71  
   In debat met Van Bommel (SP) geeft Van Gijzel aan, dat er sprake moet zijn van 20 à 25 % 
filereductie, anders moet men niet met rekeningrijden beginnen. Het experiment moet 
uitwijzen, of dat gaat lukken. Hij geeft aan dat er 11 (tol)poortjes komen, maar dat kunnen er 
ook 12 of 13 worden. Dat aantal is voldoende om te experimenteren, aldus Van Gijzel. Hij 
beschouwt het internaliseren van externe kosten als onderdeel van de kilometerheffing:  
 

“Het idee inzake het internaliseren van de externe kosten is om de milieugebruiksruimte voor 
de mobiliteit met betrekking tot de emissies vast te leggen en een gemiddelde per auto 
daarvoor te bepalen. Als er meer uitstoot dan het gemiddelde is, betaal je meer. Is er minder 
uitstoot, dan betaal je minder per kilometer. Een kilometerheffing op die manier bezien met 
het internationaliseren [sic] van alle externe kosten stuurt niet alleen op plaats en tijd, maar 
ook op uitstoot en ruimte. Zo’n heffing stuurt dus op alle maatschappelijke elementen. De 
kosten worden in hun geheel verschoven naar de veroorzaker. Een dergelijke aanpak 
ondersteunen wij ten zeerste.” 72 

                                                 
68 Ibid.: 23-1767, 1768. 
69 Ibid.: 23-1768. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid.: 23-1769. Internationaliseren moet hier worden gelezen als “internaliseren”. 
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De auto zal op die manier op het platteland goedkoper worden en in de stad aanzienlijk 
duurder, aldus Van Gijzel. Er is nog veel onderzoek nodig, daarom vraagt hij de minister een 
onderzoek te doen naar de mogelijkheden en effecten van differentiatie van de 
kilometerheffing, het benoemen van de heffingsgrondslag, het vaststellen van de tarieven en 
de effecten voor de inkomens. Misschien kan daarbij ook een heffingsvrije voet worden 
gehanteerd.  
   Van Gijzel zegt dat de vijf grootste Brabantse steden ook een bereikbaarheidsoffensief 
willen. Deze steden zeggen “rekeningrijden kan erin als het werkt, maar moet er weer uit als 
het niet werkt” en dat is precies onze lijn, aldus Van Gijzel. 73 Op de vraag van Eurlings of de 
PvdA-fractie haar beslissing over het rekeningrijden afhankelijk durft te maken van de steun 
onder de bevolking in plaats van onder de bestuurders antwoordt Van Gijzel: 
 

“Ik begrijp wel dat u een punt probeert te maken, maar als ik alleen maar mijn oren moet laten 
hangen naar wat er in Nederland gevoeld wordt, kan ik net zo goed stoppen. De PvdA, de 
VVD, D66, GroenLinks en deze minister durven het aan, via experimenten na te gaan of 
rekeningrijden helpt. U durft dat dus niet. Dat is bestuurlijke angsthazerij van het CDA. Als 
het CDA niet durft – nu herhaal ik mijzelf toch – is het met dit land slecht gesteld indien het 
CDA in de regering komt.” 
 

Eurlings gaat niet in op deze kritiek op het CDA en wijst Van Gijzel op de problemen die er 
nog zijn met rekeningrijden, waaronder uitspraken van de Raad van State en zegt dat het 
experiment in de Randstad “nu al op losse schroeven staat”.74  
   Van der Steenhoven geeft als standpunt ten aanzien van het rekeningrijden, dat GroenLinks 
een heldere en eerlijke prijsstelling wil waarin alle maatschappelijke kosten zijn inbegrepen, 
“zoals eigenlijk ook de kabinetten-Lubbers II en III en -Kok I en II van plan waren”. Hij vindt 
rekeningrijden “een stapje in de goede richting” en verwijst naar een rapport van de Vrije 
Universiteit dat is een aangeboden aan de minister, waarin “een succesvol traject beschreven 
staat om in 2008 tot een volledige invoering van een kilometerheffing te komen”. Hij wil 
weten wat de reactie van de minister is op dat rapport.75  
   VVD-woordvoerder Weekers constateert met genoegen dat het kabinet in de begroting en in 
het NVVP nu voor het eerst uitgaat van de onvermijdelijkheid van mobiliteit. “Er wordt niet 
meer getracht de mobiliteit te beperken doch slechts in goede banen  te leiden. En gelukkig 
met respect voor de keuzevrijheid van de burger.(...) Dat is een liberaal uitgangspunt!”76 Zijn 
fractiegenoot Hofstra begint zijn betoog met het fileprobleem en zegt dat zijn fractie 
langzamerhand tot de conclusie komt dat er sprake is van “een noodsituatie”. Over het NVVP 
zegt hij het volgende:  
 

“De uitgangspunten zien er zeer goed uit. Er is kennelijk veel naar de VVD geluisterd, 
waarvoor hulde. Het sprookjesboek van mevrouw Hanja Maij-Weggen is uit en wij gooien het 
nu weg. Twee punten missen wij en dat is vervelend, want de minister heeft deze punten bij 
het overleg over de Perspectievennota wel toegezegd. Het ene punt betreft een duidelijk 
overzicht van de interne en de externe maatschappelijke kosten. Het feit dat dit overzicht niet 
uitvoerig in het plan staat, brengt ons tot de conclusie dat de auto inderdaad een nettobetaler is 
en vele andere technieken netto-ontvangers.” 77 

                                                 
73 Ibid.: 23-1771. 
74 Ibid.: 23-1771. 
75 Ibid.: 23-1777. Het is het rapport dat in opdracht van de Stichting Natuur en Milieu is opgesteld, getiteld 
“Effectiviteit en haalbaarheid van een geavanceerde kilometerheffing”, 2000. Zie box 3.1a. 
76 Ibid.: 23-1778. 
77 Ibid.: 23-1786. 
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Hofstra stelt dat de belasting op een autokilometer de laatste tien jaar met 40% is gestegen, na 
aftrek van inflatie. Hij vindt (dus) dat het kabinet terecht is begonnen met het verlagen van de 
motorrijtuigenbelasting. Naar de mening van de VVD kan de verlaging nog verder (zoals 
vastligt in een motie-Dijkstal).  
   Eurlings plaatst de volgende interruptie: “De heer Hofstra weet dat de CDA-fractie op deze 
lijn zit en hem heeft gepusht om nog meer te doen aan bijvoorbeeld de accijnzen. Welke 
concrete initiatieven kunnen wij nu van de VVD-fractie verwachten om een einde te maken 
aan de irreële doorbelasting aan de automobilist?”. Het antwoord van Hofstra is, dat het doel 
van de VVD-fractie is: 
 

“om het bedrag van 30 mld. dat de rijksoverheid volgend jaar bij autorijdend Nederland 
weghaalt, met een derde te verlagen in een termijn van vijf à tien jaar. Samen met de PvdA en 
D66 hebben wij kans gezien om te komen tot een verlaging van de motorrijtuigenbelasting per 
1 januari. Het ziet ernaar uit dat dit volgend jaar weer zal gebeuren (…).” 78  

 
Eurlings vraagt daarop aan Hofstra of hij het met hem eens is “dat het niet zozeer beprijzing 
moet zijn, maar bekostiging”, maar Hofstra geeft geen concreet antwoord op deze vraag. In 
het vervolg van zijn betoog constateert Hofstra, dat met zijn motie over het instellen van een 
antifileplatform niets is gedaan. Wat betreft betaalstroken en tolwegen geeft hij aan, dat zijn 
fractie daar geen problemen mee heeft. Hij stelt dat de kosten van de proef met rekeningrijden 
“extreem hoog zijn” (hij heeft berekend dat dit f.30 per passage is) en stelt de vraag: “Kan de 
kilometerheffing, waarmee de minister in het NVVP is gekomen, direct in gevoerd worden, 
zodat wij een korte, dure periode overslaan?”79  
   Eurlings vraagt Hofstra of hij durft te breken met het experiment rekeningrijden vanwege de 
problemen die er zijn, met name het terugtrekken van Siemens en het oordeel van de Raad 
van State dat het niet alleen in Nederland kan. Hofstra antwoordt dat daar helemaal geen 
aanleiding toe bestaat. “Wij hebben onze handtekening gezet onder een document dat voorziet 
in een kleinschalige proef met rekeningrijden. (...) Wij lopen voor die kleinschalige proef niet 
weg, maar wij hebben zo onze eigen ijkpunten en wij willen graag nagaan of het allemaal 
goed wordt uitgevoerd ”, aldus Hofstra.80 Hij kan met zijn fractie pas tot een goede afweging 
komen nadat het desbetreffende wetsvoorstel is behandeld. Hij sluit niet uit dat het 
eindoordeel negatief is, maar hoopt dat het positief zal kunnen zijn.  
   Eurlings vraagt ook aan Hofstra of zijn fractie akkoord gaat met tolpoortexperimenten in 
Brabant en Gelderland. De VVD-fractie wil alleen een experiment in de Randstad”.81  
 
Van Bommel (SP) geeft in zijn betoog een analyse van de politieke situatie rond de 
kilometerheffing:  
 

“De VVD lacht als coalitiepartner in zijn vuistje. Stiekem hoopt de VVD dat het de minister 
niet zal lukken om rekeningrijden ingevoerd te krijgen. Het verschil van inzicht met de VVD 
wordt met de mantel der liefde bedekt en wordt afgekocht met peperdure compromissen waar 
geen sterveling op zit te wachten. Het wekt verbazing dat de minister nog durft door te gaan 
op dit dossier. De vraag is: hoe lang nog?“ 82  

 
Giskes stelt in haar betoog dat D66 zich terdege realiseert: 
 
                                                 
78 Ibid.: 23-1786. 
79 Ibid.: 23-1788. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Ibid.: 23-1790. 
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“dat het alleen verantwoord is om enigerlei vorm van rekeningrijden te introduceren als er 
voldoende aanvaardbare alternatieven zijn. (...) Wegens gebrek aan alternatieven is de 
gedachte van beprijzen moeilijk aan de man te brengen. Die kritiek brengt de minister ertoe 
om dat proberen te smoren met een relatief hoge dosis investeringen in uitbreiding van de 
weginfrastructuur. En door te weinig te doen aan de alternatieven, blijft rekeningrijden weer 
moeilijk te verkopen. Zo ontstaat een spiraal de verkeerde kant op. Daar komt bij dat wij om 
de pijn te verzachten niet langer rekeningrijden integraal willen invoeren, maar eerst een proef 
gaan doen.” 83  

 
Eurlings valt haar bij; de kritiek dat er geen alternatief is en dat de mensen toch “beprijsd” 
worden is ook de kritiek van het CDA. Hij vraagt naar de opvatting van de D66-fractie ten 
aanzien van het experiment met rekeningrijden, maar hij krijgt geen helder antwoord. Giskes 
zegt dat naarmate er steeds meer zicht komt op de haken en ogen van de proef en er steeds 
meer informatie komt over de mogelijkheden van een relatief snelle invoering van een 
kilometerheffing, de fractie van D66 zich begint af te vragen of het niet tijd wordt voor “een 
echte sprong voorwaarts”.84 Zij geeft de minister in overweging de proef met rekeningrijden 
over te slaan en direct in te zetten op “een geavanceerder kilometerheffing”.85  
   Eurlings vraagt daarop of Giskes oproept om het experiment met het rekeningrijden te 
heroverwegen; zij antwoordt dat niet moet worden afgestapt van rekeningrijden. De D66-
fractie vindt “dat rekeningrijden moet gebeuren op een manier die kennelijk op heel veel 
draagvlak in de samenleving kan rekenen”.86  
   In haar betoog brengt Giskes rekeningrijden en de kilometerheffing onder één noemer: “Wij 
pleiten eigenlijk voor rekeningrijden in heel Nederland. De kilometerheffing is namelijk een 
geavanceerde vorm van rekeningrijden. Rekeningrijden is kilometerheffen met een basistarief 
van nul.”87 
   Van der Steenhoven legt Giskes voor dat men het risico loopt, dat de kamerleden “de eerste 
stap om te komen tot een prijsmechanisme laten vallen voor een perspectief dat nog ver weg 
ligt en dus nog lang niet zeker is”, waarop Giskes antwoordt dat men zich “nu [moet] 
bekennen tot dit systeem. De ANWB vindt de kilometerheffing ook een goed idee. Hetzelfde 
geldt voor het VNO”.88  
 
Stellingwerf (woordvoerder voor RPF én GPV) zegt dat zijn fracties ongelukkig zijn met de 
benadering van de minister in de slogan “mobiliteit mag”, “omdat zij onrecht doet aan de 
ernst, de intensiteit en het mondiale karakter van  het mobiliteitsprobleem”. Stellingwerf vindt 
dat het huidige mobiliteitsbeleid moraal nodig heeft.89 Hij zegt ingenomen te zijn met de 
spitsheffing, die door de minister wordt gezien als opstap naar de kilometerheffing, welke 
“zelfs tot pijler onder het NVVP is gepromoveerd”, aldus Stellingwerf. Hij constateert een 
“politieke klimaatsverandering” ten aanzien van de kilometerheffing en noemt het instrument 
“eerlijk en effectief”; hij verwijst daarbij naar het reeds hiervoor genoemde onderzoek van de 
Vrije Universiteit. Stellingwerf is niet tevreden over het kabinet:  
 
                                                 
83 Ibid.: 23-1794. 
84 Ibid. 
85 De opstelling van Giskes wordt in de pers breed uitgemeten. Zo kopt Trouw op 16 november 2000: “D66 
ineens tegen tolpoorten. Kleinste regeringspartij wil zo snel mogelijk kilometerheffing”. De Volkskrant  meldt 
dat het verhaal van Giskes insloeg als een bom. “Netelenbos en de PvdA bleken, in tegenstelling tot de VVD, 
niet op de hoogte van de D66-plannen”, aldus deze krant. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Ibid. : 23-1795. De interpretatie van het regeerakkoord door Giskes ten aanzien van rekeningrijden leidt tot 
een botsing met Van Gijzel. Zie pp. 1795, 1796. 
89 Ibid.: 23-1799. 
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“Wij zijn vooralsnog dus teleurgesteld in het ambitieniveau van de regering ten aanzien van de 
introductie van de kilometerheffing. De minister ziet introductie hiervan tot nu toe niet vóór 
2010. Laat ze zich daarbij niet te veel lamslaan door de ervaringen met de spitsheffing? 
Inmiddels weten we dat de benodigde geavanceerde technieken  in principe al beschikbaar 
zijn, zoals ook de minister vorige week bij de presentatie van het onderzoek van de Stichting 
Natuur en Milieu kon horen. Volgens deze organisatie is introductie in 2008 heel wel 
mogelijk.” 

 
Stellingwerf voegt daar nog aan toe: “Met name het feit dat het rekeningrijden te zijner tijd 
kan opgaan in het systeem van de kilometerheffing moet toch geweldige perspectieven 
openen?”90 Voor zijn fractie is definitieve invoering van de spitsheffing direct gekoppeld aan 
zicht op de introductie van de kilometerheffing.91  
   Opvallend is de beschouwing van Van den Berg (SGP) over mobiliteit: “De SGP-fractie 
onderkent de wezenlijke behoefte aan mobiliteit, maar het is geen absoluut recht. In onze 
ogen heeft de overheid juist vanwege het rentmeesterschap (...) zowel de bevoegdheid als de 
opdracht om beperkingen op te leggen aan doorgeschoten mobiliteitsbehoeften.”92 
 
Minister Netelenbos geeft in haar beantwoording een toelichting op haar uitspraken 
“mobiliteit mag” en “mobiliteit is fun”. Zij heeft daarmee willen zeggen “dat de mens zich al 
voortbeweegt zo lang hij bestaat. En dat dit plezierig is, maar vraagstukken oplevert die weer 
moeten worden beantwoord (...)”.93  
   In reactie op de kritische opmerkingen van Stellingwerf en Van der Steenhoven over 
mobiliteit houdt de minister het volgende betoog: 
 

“Wel moet worden erkend dat mobiliteit van mensen is en dat je ervoor moet zorgen dat 
mobiliteit in goede banen wordt geleid. Aanbodregulering is daarbij al zo’n 40 jaar het 
uitgangspunt. Wij proberen de mobiliteit dus via aanbod te reguleren. Wij noemen dat 
aanbodsturing. Dat blijkt in de praktijk echter niet te werken. (...) De overheid is in het begin 
van de jaren negentig de burger centraal gaan stellen. Vanaf dat moment probeerde zij via 
vraagsturing te bereiken dat noodzakelijke doelen op een verantwoorde manier werden 
bereikt: basispakketten in zorg en onderwijs en basiskwaliteiten in de mobiliteit. En als je 
meer wilt, zul je daar een prijs voor moeten betalen. Je combineert dus aanbod- en 
vraagsturing en je plaatst de burger centraal in zo’n aanpak. Ik vind dit beter, want de ervaring 
leert dat aanbodsturing tot een hoop irritatie leidt en niet het gewenste effect heeft, terwijl je 
voortdurend achter de feiten aan loopt. Het is ook betuttelend, want je gaat daarbij uit van de 
gedachte dat de aanbieders wel weten wat goed is voor de mensen. Je boort ook de creativiteit 
van de burgers en de marktpartijen niet aan. Ik ben dan ook van mening dat wij op een andere 
manier moeten sturen, waarbij de burger centraal staat. Maar, zo zeg ik erbij, dit betekent niet 
dat alles op ieder moment geoorloofd is, want leefbaarheid en veiligheid zijn uiteraard ook 
zeer belangrijke thema’s. De overheid krijgt hierbij een nieuwe rol; zij wordt regisseur en zij 
facilieert [sic] binnen randvoorwaarden.” 94  

 
De minister merkt op, dat er heel vaak geconcludeerd wordt dat er met het NVVP sprake zou 
zijn van ongebreidelde mobiliteit. “Dit is echter niet het geval, het plan zit veel slimmer in 
elkaar”, aldus Netelenbos. “Wij doen wat noodzakelijk is en brengen  daarvoor een prijs in 

                                                 
90 Ibid.: 23-1800. 
91 Ibid. 
92 Ibid.: 23-1801. 
93 TK verg.jr. 2000-2001, 24e verg. 16 november 2000: 24-1930. 
94 Ibid. “Facilieert” moet worden gelezen als “faciliteert”. 
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rekening. (...) De burger kan kiezen, maar hem wordt daar ook een prijs voor in rekening 
gebracht. Dit betekent dat hij op zijn verantwoordelijkheid wordt gewezen.”95 
   Verder in haar betoog geeft de minister de volgende reactie op de vraag van Van der 
Steenhoven, hoe de minister de doelstellingen ten aanzien van de groei van de automobiliteit 
denkt te bereiken: “In het verleden is men vergeten om goed te kijken naar de cultuur van de 
mobiliteit en de manier waarop burgers hun leven inrichten. (...) Mensen kunnen niet meer zo 
dicht bij hun werk wonen, omdat beide partners verdienen.”96  
   Daarna geeft de minister een beeld van het beleid in de afgelopen decennia: “ de strijd van 
30 jaar, 40 jaar anti-autobeleid leidt tot 14 keer meer autokilometers dan de andere 
modaliteiten. Dat zijn de feiten. En dat is in principe een verloren strijd.”97  
   Netelenbos geeft ook een beeld van de discussie over beprijzen door de tijd, van de 
maatregel van de congestieheffing van minister Westerterp uit 1975 tot de kamerbreed 
aangenomen motie-Van Gijzel ten tijde van minister Jorritsma-Lebbink om het rekeningrijden 
actief op te pakken .98 Over rekeningrijden zegt Netelenbos het volgende:  
 

“In het regeerakkoord 1998 is de invoering van een systeem van rekeningrijden opgenomen. 
Het stond ook in het verkiezingsprogramma van het CDA. Men zal begrijpen dat het 
spitstarief nu toch echt ingevoerd moet worden. Het momentum moet benut worden, want wij 
praten al vanaf 1975. Als ik door de heer Eurlings word aangespoord, te attaqueren, moeten 
wij dat ook doen.” 

 
 Zij gaat vervolgens uitgebreid in op de kilometerheffing. Het is een belangrijk ‘exposee’:  
 

“Velen geven de voorkeur aan onmiddellijke invoering van een kilometerheffing. Ik heb in de 
eerste plaats de Kamer een notitie gestuurd waarin staat dat de techniek die dat mogelijk moet 
maken, buitengewoon complex is. Er moeten een aantal eisen aan die techniek worden gesteld. 
Zo mag het systeem niet fraudegevoelig zijn, want dat zou natuurlijk buitengewoon interessant 
zijn voor vele burgers. Ook in het vorige week door de stichting Natuur en Milieu aangeboden 
VU-rapport staat dat het allemaal nog buitengewoon complex is en dat er nog heel veel zal 
moeten worden bestudeerd. In het rapport staat dat het op z’n vroegst in 2008 kan worden 
ingevoerd. Die conclusie is ook weer niet bikkelhard, want op bladzijde 33 van de studie staat: 
een en ander vergt een zeer gedetailleerde uitwerking om daarover harde uitspraken te kunnen 
doen. Men houdt dus een flinke slag om de arm. Ik zeg daar wel bij: als je dat zou kunnen 
doen in 2008, dan moet je dat natuurlijk ook doen. Ik denk echter dat het buitengewoon 
moeilijk zal zijn. In onze stukken wordt aanbevolen om uit te gaan van het jaar 2010, omdat 
zo’n systeem goed moet worden ingevoerd en wij ons een mislukking absoluut niet kunnen 
permitteren. Ik denk dat dit mede met het oog op de VU-studie een heel reële optie is. Het is 
ook fiscaal en maatschappelijk uiterst complex. Er wordt gesuggereerd dat dit allemaal veel 
simpeler is dan het spitstarief, maar dat is natuurlijk niet waar. Het gaat om een enorme 
verandering. De ministeries van Financiën en Verkeer en Waterstaat werken hard aan de 
uitwerking van de vraagstukken die aan de orde zijn bij de implementatie van zoiets 
dergelijks. De modellen die op dit moment zijn uitgewerkt laten ook zien dat het heel erg 
ingewikkeld is. Er moeten betrouwbare voorspellingen kunnen worden gedaan over de 
opbrengsten en de effecten. Dat kunnen wij op dit moment helemaal nog niet. Alvorens 
systemen in werking kunnen worden gesteld, moet de kennis daarover afdoende zijn.” 99  
 

Giskes signaleert dat er in de markt al vele ontwikkelingen gaande zijn die gebruik maken van 

                                                 
95 Ibid.: 24-1932. 
96 Ibid.: 24-1932. 
97 Ibid.: 24-1933. 
98 Ibid. Naar aanleiding van het verkeersinfarct in 1995, waarbij de voorzitter van VNO/NCW aandrong op actie. 
99 Ibid.: 24-1934. 
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soortgelijke systemen, waaronder de routeplanner in de auto. Er zijn verzekerings-
maatschappijen die een tijd- en plaatsafhankelijke verzekering mogelijk willen maken. “Als 
wij niet oppassen, haalt de markt ons zelfs nog in. Zouden wij daar niet bij moeten 
aanhaken?”, zo vraagt Giskes zich af.  
   Netelenbos geeft aan, dat Duitsland en Zwitserland altijd als voorbeelden worden genoemd 
maar daar gaat het om vrachtwagens én uitsluitend om rijkswegen. “Wij willen een systeem 
invoeren voor iedere kilometer die gereden wordt”, zegt Netelenbos, en vervolgt: “Het is 
aannemelijk dat wij ook willen variëren naar plaats en tijd. Wij willen een congestiebeleid 
voeren. Mensen die op het platteland wonen, zullen wellicht een lager bedrag moeten betalen 
dan iemand die in een congestiegevoelig gebied woont.” Zij wijst op het belang om te kunnen 
variabiliseren, naar tijd en plaats en naar congestiegebied en niet-congestiegebied. Dat maakt 
de kilometerheffing ingewikkeld. Daarom is het goed om te beginnen met de proeven met het 
spitstarief en de betaalstrook, omdat daarmee ook met het systeem van een congestieheffing 
geëxperimenteerd kan worden. 
   De belangrijke vraag voor de minister is, hoe de burger daarop reageert en hoe het met de 
prijselasticiteit zit. Een proef ziet zij als de beste manier om ervaring op te doen: “Die 
ervaring brengen wij rond het jaar 2010 over in een systeem dat op zijn minst eenzelfde 
resultaat wil bereiken, maar dat de motorrijtuigenbelasting en de BPM eerlijker collecteert”, 
aldus Netelenbos. De “veelrijder” zal dan meer betalen dan de “weinigrijder”. De minister 
houdt de Kamer voor, dat veel mensen geen congestiesystemen willen en dat tegen de tijd dat 
een systeem operationeel is weer dezelfde discussies en problemen de kop op steken.100 
   Giskes vindt echter dat er een momentum is verlopen. De D66-fractie heeft zich afgevraagd 
“waarom de minister terugkrabbelde van de invoering van het rekeningrijden naar slechts 
een proef inzake rekeningrijden”. Ook vindt Giskes dat de minister teveel wil investeren in 
wegen terwijl juist het openbaar vervoer als alternatief voor de auto meer aandacht moet 
krijgen.  
   Netelenbos antwoordt dat het openbaar vervoer maar een deel van de “gevraagde 
kilometers” kan leveren. Zij benadrukt nog eens, dat het nu het juiste moment is om door te 
pakken met de proef met het rekeningrijden en stelt dat zij verder is gekomen dan ooit en dat 
er afspraken zijn gemaakt met de regio’s.101 Hofstra reageert op het betoog van de minister:  
 

“De minister brengt direct een heel ingewikkeld systeem aan met een satelliet. Het wordt dan 
heel eenvoudig om op grond van honderd variabelen te heffen, bijvoorbeeld door koppeling 
aan het sofi-nummer op inkomen. Daar zitten wij als VVD niet op te wachten. (...) Ik denk aan 
een klein kastje. Het moet natuurlijk fraudeongevoelig zijn; daar zijn wij het snel over eens. 
De variabilisatie wil iedereen hier. Iedereen verwacht dat het effect heeft. Dan kun je altijd 
later nog tot verfijningen komen naar plaats en tijd, maar die techniek zou heel snel te 
realiseren zijn.” 102 

 
De minister trekt de conclusie, dat Hofstra niet wil variëren naar plaats en tijd. En als dat niet 
wordt gedaan werkt het niet. “Als je één prijs betaalt voor alles, dan kun je dat net zo goed 
doen via de accijns op de benzine en dat werkt dus niet”, aldus de minister, waarop Hofstra 
zegt: “Dat kan natuurlijk echt niet, want wij hebben de grenzen. Wij zitten al hoog met de 
accijnzen. Wij kunnen dat niet variabiliseren over de benzine.”  
   In het debat met Hofstra brengt de minister naar voren dat er geen land ter wereld is met een 
variabilisatiesysteem: “Die bestaan niet. Dat betekent dat wij vanaf de bodem systemen 

                                                 
100 Ibid.: 24-1934, 1935. Dit blijkt een voorspelling, die realiteit wordt met de teloorgang van de Wet 
kilometerheffing in 2010. 
101 Ibid.: 24-1935. 
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moeten ontwikkelen, waaraan in ieder geval één eis moet worden verbonden: het moet 
namelijk fraudeongevoelig zijn.”  
   De minister benadrukt dat ook bij automobiliteit schaarste een prijs heeft; het zijn de 
principes van de markt. Zij roept de Kamer op om er voor op te passen “dat wij niet gaan 
doen wat wij al sinds 1975 doen: hopen dat er weer iets beters komt zodat het goede niet 
wordt ingevoerd. En vervolgens doen wij niets”. 103  
   In het debat laat Hofstra weten, dat hij echt vindt dat zou moeten worden bekeken of een 
“platte” kilometerheffing een goed alternatief is maar de minister vindt dat een “vreselijk 
onverstandige gedachte”. Want het zou volgens haar betekenen dat voor 2008 niets gedaan 
wordt. Zij betoogt:  
 

“Daarmee doe je ook niet de ervaring op die je nodig hebt voor die meer geavanceerde 
systemen. Dan weet je nog niet hoe de burger reageert op congestiebeleid en op verschillen in 
prijs. Is hij bereid om dan andere tijden van de dag te kiezen? (...) Wij gaan proeven doen met 
het systeem. Als het werkt, hebben wij goud in handen en anders hebben wij een groot 
probleem in Nederland.” 104  

 
Daarop reageert Eurlings:  
 

“De CDA-fractie is altijd tegen rekeningrijden geweest, niet alleen omdat wij een draagvlak 
daarvoor bij de bevolking missen, maar ook omdat wij denken dat congestiesturing pas kan als 
mensen alternatieven hebben. Wij zijn met ons allen aan het zoeken naar een systeem van 
variabilisatie van kosten. Dat kan voor het CDA een kilometerheffing zijn, als er althans een 
oplossing is voor de privacy en te hoog oplopende kosten. Als de minister dat proefje, zoals zij 
dat noemt, alleen gaat gebruiken om ervaring op te doen met háár congestiesturing, is dat dan 
niet het weggooien van geweldig veel geld? Die proef gaat omgekeerd bijna f 1000 per 
inwoner kosten!” 105 

 
Er volgt een debat tussen Eurlings en de minister, waarin Netelenbos wijst op het CDA-
verkiezingsprogramma waarin elektronische tolheffing is opgenomen. Zij verzet zich tegen 
het beeld dat in het debat wordt opgeroepen, als zou er een systeem gebruikt gaan worden dat 
straks niet meer nodig is. Zij constateert “dat er zo weinig wordt gedaan met de feiten en dat 
iedere keer het betere de vijand is van het goede”.  
   Eurlings brengt naar voren dat de CDA-fractie “blijft vinden dat congestiesturing alleen 
maar kans heeft als mensen echt een keuze hebben”, en daar schort het volgens hem nu aan.106  
 
In het vervolg van het debat gaat de minister in op het wetsvoorstel met betrekking tot 
“betaald rijden” dat wordt voorbereid. Daarin zijn drie vormen van betaald rijden opgenomen: 
het spitstarief, de betaalstrook en de tolheffing. “Afhankelijk van de situatie zal er een keuze 
uit worden gemaakt”, aldus Netelenbos.  
   Zij meldt, dat er ondertussen interdepartementaal gewerkt wordt aan alles wat nodig is om 
de variabilisatie in te voeren. Daarbij geeft zij en passant het belang van het ministerie van 
Financiën aan:  
 

“Want de minister van Financiën heeft natuurlijk ook enige zekerheid nodig met betrekking 
tot het bedrag dat nu als de opbrengst van BPM en motorrijtuigenbelasting binnenkomt. Men 
kan wel zeggen dat men dit niet interessant vindt, maar het moet uit de lengte of uit de breedte. 
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Als het allemaal reuze tegenvalt, zal de burger die belasting toch op een andere manier moeten 
opbrengen.” 107 

 
Verder in haar betoog zegt Netelenbos dat het electronisch betalen voor de automobilist een 
kostbare investering vergt en haar conclusie ten aanzien van het systeem van kilometerheffing 
is:  

“Er dienen al met al nogal wat vraagstukken te worden opgelost: ik denk aan fraude-
gevoeligheid, privacy, variabilisatie in tijd en plaats enz. Ik voorspel u dat wij straks weer een 
discussie krijgen over vorm en inhoud van het congestiebeleid. De geluiden tegen een 
anticongestiebeleid heb ik al gehoord.” 108  

 
De minister wijst er nogmaals op, dat benzineaccijnzen niet leiden tot gedragsverandering en 
noemt ook het grensprobleem, waarop Eurlings aangeeft dat hij juist daarom pleit voor 
variabilisering van kosten en dat kan met een kilometerheffing. Hij zegt vervolgens: “maar de 
minister signaleert allerlei problemen in de sfeer van privacy en dergelijke. Als daar geen 
goed antwoord op is te geven, moet wellicht worden gekozen voor andere instrumenten. Die 
zouden kunnen liggen in een meer Europese benadering van de accijnzen.”109  
   Netelenbos spreekt nog over de effecten van prijsbeleid op het aantal voertuigverliesuren en 
stelt: “dat je zonder prijsbeleid de burger als het ware vertelt dat je iets oplost, terwijl je dat 
toch niet echt doet! Het prijsbeleid is dus onomstotelijk nodig om die effecten te krijgen.”110  
 
Een bijzonder onderdeel van het mobiliteitsbeleid vormen de regiofondsen. De minister meldt 
dat, zoals afgesproken in het herziene regeerakkoord, vanaf het jaar 2000 met deze fondsen 
wordt gestart. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stort daar ook geld in. De 
regiofondsen zijn onderdeel van de bestuursovereenkomsten die de minister met de betrokken 
regio’s heeft gesloten, waar ook de proef met rekeningrijden onderdeel van is. Met Utrecht, 
als enige van de vier grote steden, is er echter geen akkoord. Hofstra vraagt waarom Utrecht 
die rijksbijdrage van 250 mln. niet krijgt en geeft zelf het antwoord: omdat het niet met het 
rekeningrijden wil meedoen.111  
 
Er volgt een debat tussen de minister en de kamerleden Eurlings en Hofstra over de relatie 
tussen het pakket investeringen (voor met name openbaar vervoer en infrastructuur) en de 
proef met het rekeningrijden. Eurlings vraagt of de minister de (regionale) investeringen en 
het rekeningrijden ontkoppelt. Indien het rekeningrijden niet doorgaat dan zal de minister het 
geld niet terugvorderen, is de strekking van haar antwoord.112 Maar er blijkt wel een 
beperking in de hardheid van de investeringen die gekoppeld zijn aan betaald rijden, als de 
minister zegt: “Men kent mijn motto: als onverhoopt het betaald rijden niet doorgaat, gaat 
alles wat niet verplicht is door de rekenmachine.”113 
 
In de tweede termijn van het kamerdebat constateert Eurlings naar aanleiding van de 
opstelling van D66, dat de Kamer niet aan de leiband zit van het regeerakkoord als het gaat 
om rekeningrijden. Hij herhaalt het CDA-standpunt: de fractie is niet voor het experiment: 
“Het kost handen vol geld en het leidt toch nergens toe omdat mensen geen keuze hebben. 

                                                 
107 Ibid.: 24-1937. 
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109 Ibid. 
110 Ibid.: 24-1938. Met een “prijspakket” zakt het aantal voertuigverliesuren met 44% (met 1995 als peildatum: 
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Wat ons betreft mag het liever gisteren dan vandaag worden afgeschoten.”114  
   Van der Steenhoven valt Eurlings aan op de inhoud van het CDA-verkiezingsprogramma 
ten aanzien van rekeningrijden. Het antwoord van Eurlings luidt:  
 

“Daar staat het rekeningrijden als betaalstrook en dat betekent dat mensen iets terugkrijgen 
voor het geld dat zij moeten betalen. Dan hoeven zij niet in de file te staan (...). Dat is een heel 
andere benadering dan het project rekeningrijden, want dat gaat niet uit van gevariabiliseerde 
kosten maar van betaald in de file staan.” 115  

 
Giskes probeert van Eurlings steun te krijgen voor de kilometerheffing. De reactie van 
Eurlings is, dat het CDA voor variabiliseren is en dat het een discussie over de kilometer-
heffing absoluut niet uit de weg gaat.  
 
In het verdere debat blijkt, dat beide fracties verschillend denken over het differentiëren van 
de beprijzing naar tijdstip, want dat heeft volgens Eurlings alleen maar zin als je ook echt een 
keuze hebt.116 Hij dient een motie in waarin wordt uitgesproken dat extra middelen ten 
behoeve van infrastructuurprojecten uit het BOR, die geen deel uitmaken van het betreffende 
regionale mobiliteitsfonds, op eigen merites beoordeeld dienen  te worden.117 (Twee weken 
later zal de motie verder aan de orde komen, in de derde termijn van dit debat. Zie hierna.)     
   Hofstra meldt nog, dat de VVD-fractie doorgaat met het project rekeningrijden:  
 

“Wij gaan als VVD-fractie door met het project rekeningrijden op onze eigen lijn. De 
openbaring van D66 van gisteren en vandaag geeft misschien aanleiding om nog eens over wat 
dingen na te denken. Wij zouden ons best een platte kilometerheffing kunnen voorstellen. Dat 
betekent gewoon een variabilisatie, de accijns afschaffen, de luxe belasting afschaffen en de 
motorrijtuigenbelasting afschaffen. Dan kom je op ongeveer een kwartje per kilometer. 
Iedereen begrijpt echter ook dat als wij die satelliet erboven gaan hangen en al die variabelen 
daarin stoppen, wij een vreselijk monstrum kunnen ontwikkelen ten aanzien van betaald 
rijden. Zover is de VVD-fractie dus niet. Wij volgen gewoon onze eigen lijn.” 118 

 
Box 3.1g  Minister-president Kok en de proef met het rekeningrijden 
De kwestie van het rekeningrijden blijft door de opstelling van D66 een heet hangijzer in het kabinet. 
Maar premier Kok meldt op 17 november 2000 dat de problemen beheersbaar zijn, aldus het 
Reformatorisch Dagblad van de volgende dag. Kok zei dat de proef met het rekeningrijden hoe dan 
ook moet worden doorgevoerd en nodig is “om kennis op te doen over het rekeningrijden”. ‘Als blijkt 
dat het niet werkt, is het van de baan”, aldus Kok. 
 
Heropening van het debat over de begroting 2001. Hofstra vraagt om heropening van het 
debat over de begroting. Dat betekent een derde termijn van beraadslaging. Als reden voor 
heropening noemt Hofstra “de samenloop van de begroting 2001, die wij nu formeel 
behandelen, met het BOR, dat wij nog grotendeels moeten behandelen”.  
   Het punt is, dat de minister met de grote stadsregio’s (uitgezonderd Utrecht) afspraken heeft 
gemaakt over investeringen die nog door de Tweede Kamer geaccordeerd  moeten worden. 
“Wij hebben in de procedurevergadering besloten om dit te betrekken bij de wet op het 
rekeningrijden die wij nog moeten ontvangen en behandelen”, aldus Hofstra.119  
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117 Ibid. : Motie nr. 19. 
118 TK verg.jr. 2000-2001, 24e verg. 16 november 2000: 24-1962. 
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   Er volgt een uitvoerig debat over de koppeling tussen de bijdrage van het rijk aan de 
regiofondsen en (de proef met) het rekeningrijden. Hofstra komt met een voorstel dat voorziet 
in een algemene subsidie voor de regio’s (inclusief Utrecht) die wordt losgekoppeld van “het 
project en de wet rekeningrijden”. Daarnaast is er een subsidiebedrag dat wél gekoppeld 
wordt aan de wet rekeningrijden.120  
   De opstelling van Hofstra ontmoet verbazing en kritiek van de andere woordvoerders. 
Giskes trekt de conclusie dat Hofstra met zijn voorstel de proef met het rekeningrijden 
dichterbij brengt. Eurlings is “onaangenaam verrast” en vindt dat het voorstel de 
geloofwaardigheid van Hofstra niet ten goede komt. Hij verwijst naar een principiële 
discussie die in de Kamer is gevoerd over het niet introduceren van “omkoopgelden” (waarbij 
hij doelt op de koppeling tussen de bijdrage van het rijk aan de regiofondsen en de proef met 
het rekeningrijden). Het verweer van Hofstra is, dat Eurlings zich vergist. “Die koppeling is 
door de minister gelegd en wij hebben steeds gezegd dat door het aannemen van de begroting 
eerst het geld wordt uitgegeven en pas daarna het wetsvoorstel wordt behandeld”, aldus 
Hofstra.121  
   In deze derde termijn past Eurlings zijn eerder ingediende motie aan. Het CDA wil niet 
meegaan met Hofstra in het koppelen van een subsidiebedrag voor de regiofondsen aan het 
rekeningrijden. Hij verwijt Hofstra dat hij zijn rug niet recht heeft gehouden.122 De tekst van 
de motie wordt aangevuld met de uitspraak, dat een eventueel afzien van extra BOR-
investeringen in de betreffende regio’s op geen enkele wijze afhankelijk mag worden gesteld 
van deelname aan de proef met rekeningrijden.123 De motie wordt aangenomen met de 
stemmen van de SP, PvdA, D66, CDA, GPV, RPF en SGP.124 
   Giskes vindt dat met de bijdrage aan de regiofondsen een stap wordt gezet “in de richting 
van het beter aanvaardbaar maken van zoiets als een prijsbeleid”. D66 denkt daarbij niet 
zomaar aan een proef met rekeningrijden, maar aan een kilometerheffing.125  
 
Minister Netelenbos houdt de Tweede Kamer voor, dat indien het onverhoopt niet goed 
afloopt met de Wet mobiliteit en bereikbaarheid, de fondsbeheerders onmiddellijk de 
bijdragen van het rijk moeten terugstorten (voor zover er nog geen verplichtingen zijn 
aangegaan).126 Het centrale argument van de minister voor de koppeling van de bijdrage aan 
de regiofondsen met de proef met het rekeningrijden is, dat het oplossen van de problemen 
met de bereikbaarheid een pakket samenhangende maatregelen vereist, waaronder investeren 
in wegen en prijsbeleid. Het weghalen van een van de elementen betekent dat je de 
bereikbaarheidsproblemen waarschijnlijk niet oplost, aldus Netelenbos.127  
   In antwoord op een vraag van Eurlings geeft de minister aan, dat het totale bedrag voor de 
bijdrage aan de regiofondsen (f.1 mld.) “is gekoppeld aan de integrale benadering van dit 
pakket, dus inclusief de invoering van het spitstarief ”.128 De betrokken regio’s accepteren de 
procedure van de minister, inclusief het risico dat de wet niet doorgaat met als gevolg dat zij 
de ontvangen rijksbijdrage moeten terugstorten.129 De minister is het niet eens met het 
voorstel van Hofstra. Zij wil geen “zwevend” geld aan een regio geven. Dat past niet in haar 
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“integrale benadering”. Zij bestrijdt het woord “chantage” dat de oppositie heeft gebruikt voor 
het typeren van de afspraken met de regio’s. “Er wordt niet gekort omdat men niet meedoet. 
‘No way’. Ik heb dat nooit gezegd. Men heeft mij dat in de mond gelegd”, aldus de minister.130 
 
Box  3.1h  Kilometerheffing goed voor de economie 
Op 21 december 2000 laat het Centraal Planbureau (CPB) weten, dat de kilometerheffing goed is voor 
de economie. In een op die dag gepresenteerd werkdocument van het CPB is een analyse opgenomen 
van de economische effecten van het NVVP. Dat plan leidt tot “belangrijke welvaartsvoordelen. Er 
zijn geen indicaties dat de concurrentiepositie van bedrijven zou lijden onder deze variabilisatie. 
Integendeel, ook voor bedrijven lijken de voordelen groter te zijn dan de nadelen. In tegenstelling tot 
prijsbeleid hebben investeringen in openbaar vervoer nauwelijks invloed op de automobiliteit en 
files”. Aldus het CPB. 131 
 
Het debat in de Eerste Kamer. Bij de begrotingsbehandeling in de Eerste Kamer, die pas op 
3 april 2001 plaatsvindt, spreekt de VVD-fractiewoordvoerder Bierman-Beukema toe Water 
zich uit voor variabilisatie van autokosten en voor een systeem, waarbij de vaste lasten 
worden vervangen door variabele en dat de gebruiker laat betalen voor het feitelijk gebruik 
van de auto in plaats van voor het bezit. Daarbij tekent zij aan dat het niet mag verworden tot 
verkapte lastenverzwaring: “Voor de invoering van een kilometerheffing is meer nodig dan 
een ‘go aheaduitspraak’ van de heer Pieper.”132 Zij vraagt de minister wanneer een begin van 
kilometerheffing operationeel zou kunnen zijn.133  
   GroenLinks-woordvoerder Van der Lans constateert dat het autorijden de afgelopen 10 jaar 
relatief niet duurder is geworden, zeker niet in vergelijking met de fiets en het openbaar 
vervoer. Alleen een trendbreuk kan volgens hem het fileleed doen verdwijnen en die breuk 
heeft nog niet plaatsgevonden. Hij stelt dat het in rekening brengen van “een reële prijs” de 
files kan bestrijden. Over het actuele beleid van de minister zegt hij:  
 

“Wij hebben in dit opzicht dubbelzinnige gevoelens over het tevoorschijn toveren van de heer 
Pieper om de tolpoortjes te schrappen. Zoals bekend zijn wij al jaren groot voorstander van 
een kilometerheffing, omdat deze heffing het dichtst in de buurt komt van ons motto dat de 
vervuiler betaalt. Het verdient ook onze voorkeur boven het rekeningrijden. (...) 
Rekeningrijden is afgeserveerd, ook al ontkent de minister dat formeel. (...) De zucht van 
opluchting bij de VVD, het CDA en de ANWB was dan ook groot en wij zien dat deze 
partijen zich opmaken om voorwaarden te verbinden aan de kilometerheffing. (...) Daardoor is 
het niet moeilijk te voorspellen dat ook het draagvlak voor de kilometerheffing kleiner wordt 
naarmate het moment van invoering dichterbij komt.” 134  

 
Voor GroenLinks is mobiliteit geen recht maar “eerder een voorrecht waar zorgvuldig en 
doordacht gebruik van moet worden gemaakt”, aldus Van der Lans. Hij vindt dat het NVVP 
getekend wordt door een “onkritische houding ten aanzien van mobiliteit”. Bereikbaarheid 
staat volgens hem zo centraal, dat “deze eenzijdigheid het gevolg is van de ideologische 
omslag die in het beleid is gemaakt”.135  
   PvdA-woordvoerder Castricum slaakt de verzuchting: ”Wat zou het mooi zijn wanneer de 
fiscale kerstboom die door de auto is opgetuigd, kan worden afgebroken, omdat de kassa 
                                                 
130 Ibid.: 30-2620. 
131 CPB, “Mobiliteit en welvaart. Economische effecten van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan 2001-
2020”, werkdocument 132, 2000. 
132 Het advies van Pieper komt hierna aan de orde. 
133 EK verg.jr. 2000-2001, 25e verg. 3 april 2001: 25-1169. Het rapport van Roel Pieper, “MobiMiles”, dat is 
vervaardigd in opdracht van minister Netelenbos, is zojuist verschenen. 
134 Ibid.: 25-1173. 
135 Ibid.: 25-1174. 
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rechtstreeks en variabel is gekoppeld aan de kilometerteller.”136  
   Minister Netelenbos houdt de EK voor dat het invoeren van prijsbeleid ingewikkeld is:  
 

“Het prijsbeleid is wereldwijd nog niet goed vorm gegeven. Het gehele document [het NVVP: 
mls] gaat uit van het slagen van het prijsbeleid waarin kosten worden toegerekend, schaarste 
wordt verrekend in de prijs, congestie-uren zwaarder worden belast dan daluren, zoals dat 
allang in het openbaar vervoer gebeurt, prijzen vanwege de  drukte in het stedelijk gebied 
hoger liggen dan op het platteland en het openbaar vervoer in het stedelijk gebied beter is dan 
op het platte land. De prijs kan variëren. Met dit lastige politieke verhaal win je zeker niet de 
populariteitsprijs. Toch zal het moeten gebeuren.” 137 

 
�  De indiening van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit  
Een persbericht van de ministerraad van 8 december 2000 kondigt de indiening aan van de 
Wet bereikbaarheid en mobiliteit. Deze wet is één van de pijlers van het Bereikbaarheids-
offensief Randstad. Naast de omvangrijke investeringen in openbaar vervoer en wegen maakt 
deze wet de instelling mogelijk van regionale mobiliteitsfondsen waaruit regio’s snel 
projecten kunnen financieren om knelpunten in het verkeer op te lossen.  
   Het geld in deze fondsen komt onder meer uit vormen van betaald (auto-)rijden die door 
deze wet mogelijk gemaakt worden, zo vermeld het persbericht. De wet onderscheidt drie 
vormen van betaald autorijden: het spitstarief, het betaalstrooktarief en het toltarief. De 
opbrengsten van het spitstarief krijgt de automobilist terug in de vorm van een verlaging van 
de mrb.  
   De Wet bereikbaarheid en mobiliteit wordt op 12 december 2000 ingediend bij de Tweede 
Kamer.138 De Memorie van Toelichting geeft aan dat het spitstarief dient ter bestrijding van 
de congestie, dat het betaalstrooktarief wordt geheven ten behoeve van de doorstroming en 
dat het toltarief wordt geheven met het oog op de bekostiging van versnelde en extra aanleg 
van wegen.139 Het wetsvoorstel biedt ruimte voor regionaal beleid én voor het aanwijzen van 
“anderen dan de wegbeheerder voor de heffing van het toltarief”.  
   Met deze wet wordt een relatie gelegd tussen het gebruik van de weg en de kosten die 
daarmee samenhangen; “de maatregelen zijn dan ook aan te merken als belangrijke stappen 
op weg naar meer algemene vormen van beprijzing van mobiliteit, zoals een 
kilometerheffing”, aldus de MvT. Opvallend is de uitspraak, dat gezien de beschikbare ruimte 
en de groei van de economie volledige oplossing van files “een illusie” is.140  
   De regering gaat er van uit, dat “een kilometertarief” naar verwachting het spitstarief op 
termijn (rond 2010) zal vervangen.141 In de MvT wordt veel aandacht besteed aan 
variabilisatie en de kilometerheffing. Ook anno 2000 stelt de regering, dat “verhoging van de 
brandstofaccijnzen het meest voor de hand liggende instrument voor variabilisatie is”, maar 
nog immer is er het probleem van de “grenseffecten” en in verband daarmee “is de 
ontwikkeling van een kilometerheffing een goed alternatief”. Voor een kilometerheffing zal 
echter de techniek beschikbaar moeten zijn voor een fraudebestendige wijze van registratie en 
ook zal moeten worden voorzien in een adequate bescherming van de privacy. De regering 
heeft al wel een “eindbeeld” voor ogen: 
 

“Het eindbeeld van de kilometerheffing, dat ons voor ogen staat, is een geïntegreerd 
elektronisch systeem op grond waarvan naast het aantal kilometers en mogelijke 

                                                 
136 Ibid.: 25-1177. 
137 Ibid.: 25-1187. 
138 TK verg.jr. 2000-2001, 27552, nrs. 1-3. 
139 Ibid.: nr. 3: 2. 
140 Ibid. 
141 Ibid.: 4. Dan is dit kilometertarief als het ware het ‘kleinkind’ van het rekeningrijden. 
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milieukenmerken (verbruik, emissies) in elk geval ook de plaats en de tijd van het weggebruik 
in de heffing kunnen worden verdisconteerd. Op die manier streven wij ernaar het realiseren 
van bereikbaarheidsdoelstellingen en milieudoelen in één systeem samen te brengen.” 142  

 
De Tweede Kamer wordt een notitie in het vooruitzicht gesteld die nader ingaat op de 
aspecten die bij de invoering van een kilometerheffing van belang zijn. “Met de introductie 
van een kilometerheffing zal nog vele jaren gemoeid zijn; eerdere invoering dan rond 2010 
wordt dan ook niet goed haalbaar geacht”, aldus de MvT.143 
 
Box 3.1i  Commentaar op de Wet bereikbaarheid en mobiliteit 
Op 23 januari 2001 laat de ANWB met een persbericht weten, dat zij een reactie op het nieuwe 
wetsontwerp naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De centrale boodschap luidt: haal het 
rekeningrijden uit het wetsvoorstel. Want “wederom” blijkt uit een representatieve steekproef, dat 
“tweederde van de Nederlanders ernstige bezwaren heeft tegen rekeningrijden”, zo meldt de ANWB. 
   Een tweetal nieuwe argumenten in de kritiek van de belangenorganisatie is, dat “het met de 
rechtspositie van de burger bij een proef met rekeningrijden slecht is gesteld en dat het tarief door de 
omrekening naar de euro al met 10% is gestegen”.  
   Op 21 februari 2001 houdt de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat een hoorzitting over de 
nieuwe wet. De dag ervoor gaat een gezamenlijk persbericht uit van het bedrijfsleven en de ANWB, in 
totaal 14 organisaties, over hun “neen” tegen rekeningrijden, dat zij gezamenlijk ook aan de vaste 
commissie ten gehore zullen brengen: 
“Het bedrijfsleven en de ANWB pleiten er voor om het in de kabinetsplannen opgenomen variabel 
maken van autokosten zoveel mogelijk naar voren te halen en de tussenstap van rekeningrijden over te 
slaan. Via het variabel maken van de autokosten ontstaat dan een ‘mobiliteitmarkt’, waarop het 
gebruik van een auto meer en het bezit ervan minder wordt belast. Dat gebeurt via een zogenoemde 
‘kilometerheffing’.” Het hoofdargument tegen rekeningrijden luidt nu, “dat weggebruikers naast al 
betaalde belasting op de aanschaf van hun auto, wegenbelasting en benzineaccijns nóg een keer 
gedwongen worden te betalen voor het rijden op de weg.”  
   De hoorzitting van de vaste commissie en de inbreng van bedrijfsleven en ANWB krijgen ruim 
aandacht in de pers. Het Financieele Dagblad kopt op 22 februari 2001: “Tweede Kamer hoort kritiek 
op spitstarief onbewogen aan”. De (nieuwe) hoofddirecteur van de ANWB, Van Woerkom, wordt 
geciteerd: “Als ze het aan hun kiezers moeten uitleggen gaan de partijen nog wel bewegen”, verwacht 
hij.  
De Haagsche-Goudsche Courant belicht op 22 februari een ander punt met de kop: “’Rampscenario’ 
ANWB wekt woede Kamer”. Van Woerkom heeft in de hoorzitting (en in een eerder interview) 
gewaarschuwd voor een “volksopstand tegen het rekeningrijden”. Kamerleden houden Van Woerkom 
voor, dat hij zich zo op gevaarlijk terrein begeeft. De hoofddirecteur van de ANWB  laat de 
kamerleden weten dat de gezamenlijke insprekers niet tegen betalen voor mobiliteit zijn, “maar 
tegenover het tarief moet wel een tegenprestatie staan”.  
   De Volkskrant meldt op de dag van de hoorzitting, dat “ANWB en VNO-NCW menen dat zij hun 
achterban van de noodzaak van kilometerheffing kunnen overtuigen”. Van meer betekenis dan de 
inbreng van de ANWB c.s. is de mededeling van een topman van Siemens, M. van Pernis, dat de 
kilometerheffing al in 2005 kan worden ingevoerd. “De kamerleden vielen de oren van het hoofd. Had 
minister Netelenbos niet altijd beweerd dat dit technologisch ingewikkelde systeem (….) op z’n 
vroegst pas in 2010 kon worden ingevoerd?”, schrijft een parlementair journalist van Trouw.144 
   Bij de VVD zijn door de hoorzitting de twijfels over de proef met het rekeningrijden verder 
toegenomen. “Het lijkt steeds meer trekken aan een dood paard”, noteert Trouw uit de mond van de 
VVD-er Hofstra. Hij wil de komende maanden de voor- en nadelen van rekeningrijden en de 
kilometerheffing goed op een rijtje zetten. Volgens Hofstra is er wel draagvlak voor een 

                                                 
142 Ibid.: 6. 
143 Ibid.: 7.  
144 Trouw, 14 april 2001. 
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kilometerheffing. Hofstra voelt zich gesterkt door de mening van een aantal wetenschappers die de 
kleinschalige proef met het rekeningrijden niet zien zitten.145  
   Minister-president Kok neemt ook duidelijk stelling in deze kwestie. Hij wil dat minister Netelenbos 
“tot op de bodem uitzoekt” of een systeem van kilometerheffing al in 2005 kan worden uitgevoerd, 
waardoor de proef met het rekeningrijden wellicht overbodig wordt.146 Inmiddels neemt D66 neemt 
steeds meer afstand van minister Netelenbos. Op 25 februari 2001 zegt D66-woordvoerder Giskes in 
het programma Buitenhof: “Zij heeft geklungeld met het dossier. Er lag in 1998 een regeerakkoord 
waarin staat dat het rekeningrijden in de Randstad wordt ingevoerd. Ze had carte blanche om het plan 
van haar voorgangster Jorritsma uit te voeren. Maar ze is zelf naar ons toegekomen met de vraag of 
het alsjeblieft een onsje minder mocht, en of ze eerst een proef mocht doen.” 147  
Op 3 maart 2001 gebruikt de Gooi- en Eemlander de kop: “De vuile oorlog rond het rekeningrijden”, 
voor een artikel over de geschiedenis van het rekeningrijden. 
 
� De intrekking van de Wet op het rekeningrijden. Drie jaar na indiening wordt het voorstel 
van de Wet op het rekeningrijden ingetrokken. Die intrekking gaat kort samengevat als volgt: 
met een brief van 11 februari 2000 kan de minister de Tweede Kamer nog melden dat zij 
overleg voert met de vier grote steden, de betrokken provincies en kaderwetgebieden over de 
proef met het rekeningrijden. Zij streeft naar het verkrijgen van het noodzakelijke bestuurlijke 
draagvlak. “Er wordt goede voortgang geboekt”, schrijft zij in haar brief.148 Maar in haar brief 
van 22 december 2000 deelt zij de Tweede Kamer mee, dat het wetsvoorstel wordt 
ingetrokken. Want het nieuwe voorstel inzake de Wet bereikbaarheid en mobiliteit maakt de 
Wet op het rekeningrijden overbodig.149 
 
� MobiMiles: het rapport van Roel Pieper. De plotselinge ommezwaai naar de 
kilometerheffing 
Op 7 maart 2001 maakt minister Netelenbos tijdens een persconferentie bekend, dat het 
kabinet afziet van rekeningrijden en dat in plaats daarvan de kilometerheffing wordt 
ingevoerd. 
   Op 8 maart 2001 geeft minister Netelenbos prof.ir. R. Pieper opdracht tot het uitbrengen van 
een advies over de beschikbare technische mogelijkheden voor invoering van een 
kilometerheffing. Zij wil vooral weten of die technologie al op korte termijn beschikbaar is. 
Het advies ontvangt zij na een maand, op 9 april.150  
   De centrale conclusie van het advies is, dat de technologie voor de kilometerheffing er al is. 
Pieper meldt bij de presentatie van zijn advies, dat hij niet op zoek hoefde naar nieuwe 
technieken. Er zijn technieken die hun deugdelijkheid ruimschoots hebben bewezen. Pieper 
verzekert, dat een proef met de kilometerheffing in de Randstad al in 2003 mogelijk is. 151  
   Het advies leidt tot een wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit. Het spitstarief 
wordt uit het wetsvoorstel gehaald en de benaming betaalstrook wordt vervangen door het 
woord expresbaan, om de functie van snelle doorstroming te benadrukken.152 
 
Box 3.1j  Commentaar op de  overstap van het rekeningrijden naar de kilometerheffing 
De pers heeft veel aandacht voor de bijzondere overstap van het rekeningrijden naar de 
kilometerheffing, die op 7 maart 2001 publiekelijk is geworden. De Volkskrant analyseert op 8 maart 
“de raspolitica die Netelenbos in de loop der jaren is geworden” en trekt als conclusie: “Hoewel 
                                                 
145 Trouw, 22 februari 2001. 
146 De Telegraaf, 24 februari 2001. 
147 Het Financieele Dagblad, 26 februari 2001. 
148 TK verg.jr. 2000-2001, 25816, nr. 12. 
149 Ibid.: nr.13. 
150 Prof.Ir. Roel Pieper, “MobiMiles. Bewust op weg”, 10 april 2001. 
151 Trouw, 14 april 2001. 
152 TK verg.jr. 2001-2002, 27552, nr. 5. 
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rekeningrijden een idee van VVD-minister Jorritsma153 was, had PvdA-politica Netelenbos zich er de 
afgelopen jaren zo mee geïdentificeerd, dat haar partij groot risico liep er door de kiezers op 
afgerekend te worden”.  
Op 9 maart kwalificeert de Volkskrant in een redactioneel commentaar de beleidswijziging van de 
minister als de “nederlaag” van een minister, die eieren voor haar geld kiest en is bezweken “onder 
druk van de autolobby en het bedrijfsleven”.De krant merkt op dat het niet de eerste keer is dat de 
minister een “onverwachte draai” maakt. Bij het NVVP heeft zij de doelstelling van het terugdringen 
van het autogebruik opgegeven.  
   Maar premier Kok vindt dat het kabinet niet is gezwicht voor de grote weerstand die in de 
samenleving bestaat tegen het rekeningrijden, meldt NRC Handelsblad op 10 maart 2001. Wel zei de 
premier, dat “het niet in het belang  van het kabinet is om weerstand intact te laten als het ook anders 
kan”.  
   Twee dagen later kopt de krant een redactioneel commentaar over minister Netelenbos met: 
“Draaitol Tineke”. “De bekering van Netelenbos van rekeningrijden naar kilometerheffing lijkt niet 
ingegeven door een technische doorbraak, maar door het vooruitzicht met een impopulair strijdpunt de 
verkiezingen in te moeten. Met een achterban die ook lid is van de ANWB, hoefde de PvdA op weinig 
sympathie bij werkend en rijdend Nederland te rekenen”, aldus NRC Handelsblad. Het commentaar 
geeft ook een beknopte analyse van hoe het fout is gelopen met rekeningrijden:  
“In aanleg was rekeningrijden een goed idee: plaats een paar tolpoorten op de hoofdwegen van de 
Randstad en het niet-noodzakelijke verkeer zal zich door het prijsmechanisme naar tijden buiten de 
ochtendspits verplaatsen. Maar in de verdelende rechtvaardigheid van kleinschalig Nederland werd het 
project een bestuurlijk wangedrocht, opgetuigd met tientallen tolpoortjes om sluipverkeer rond de 
steden tegen te gaan. Rekeningrijden werd een prestigezaak, een kwestie van voortdurende 
obstructie.”  
   De Telegraaf meldt op 13 maart 2001 dat het rekeningrijden tot grote verdeeldheid leidde binnen de 
ministersploeg van Kok. Na het afstand nemen van de VVD en ook D66 “wenste de PvdA niet als 
enige aan dit dode paard te trekken. Het dreigde een enorm issue bij de komende twee verkiezingen te 
worden”, schrijft de krant. De minister was bij de start van het kabinet-Kok 2 “met een onmogelijke 
opdracht het veld in gestuurd”.  
   In de Kampioen van maart 2001 geeft ANWB-hoofddirecteur Van Woerkom uitleg aan de ANWB-
leden, naar aanleiding van vragen waarom de bond tégen het rekeningrijden is en vóór een 
kilometerheffing. Hij zegt: “Blijkbaar is de indruk ontstaan dat wij – zonder enig voorbehoud – vóór 
een kilometerheffing zouden zijn. Dat is niet het geval. Wel voelen we iets voor het systeem van 
kilometerheffing om de autokosten te variabiliseren. (….) De autokosten in het huidige 
belastingsysteem zijn oneerlijk verdeeld.” 
   Een aantal dagbladen uit twijfels over de kilometerheffing. NRC Handelsblad (van 12 maart 2001) 
wijst er op, dat er praktisch geen ervaring is opgedaan en noemt ook het privacyprobleem.  
   Het Financieele Dagblad kopt op 17 maart 2001: “Kilometerheffing bezit de schoonheid van 
platonische liefde”. Zodra  die liefde menens wordt, verliest ze haar aantrekkelijkheid, aldus de krant. 
“Als de alternatieve techniek echt ingevoerd moet worden, dreigen de minister, de kamerfracties en de 
maatschappelijke organisaties in een discussie te verzeilen die lijkt op die rond het rekeningrijden”. 
Deze voorspelling wordt onderbouwd met een aantal reacties van kamerleden. Zo wil CDA-
woordvoerder Reitsma het tarief differentiëren naar plaats; Hofstra (VVD) wil een “platte“  
kilometerheffing met gelijktijdige verlaging van de vaste autokosten en GroenLinks wil een 
kilometerheffing met een ‘bite’. De conclusie van Het Financieele Dagblad is, dat de consensus over 
de kilometerheffing schijn is en bestaat bij gratie van “de opluchting over de politieke sluiproute langs 
de tolpoorten”. 
 
Box 3.1k  Commentaar op het rapport van Pieper en problemen met het kabinetsstandpunt 
“Politiek en bedrijfsleven hebben enthousiast gereageerd op het advies van internetondernemer en 
voormalig Philips-topman R. Pieper over de kilometerheffing”, schrijft het NRC Handelsblad op 11 
april 2001. ANWB, FNV, VNO-NCW en de Stichting Natuur en Milieu hebben instemmende reacties 
                                                 
153 Niet Jorritsma, maar VVD-minister Smit-Kroes komt de eer toe het idee van rekeningrijden als minister te 
hebben geïntroduceerd. Minister Jorritsma is wél de eerste minister die een wet terzake heeft ingediend. 
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gegeven. Ook vanuit de Tweede Kamer worden instemmende reacties opgetekend, maar de politieke 
partijen uiten verschillende voorwaarden. In een redactioneel commentaar schrijft de krant: “In de 
euforie dat de tolpoorten achter de horizon zijn verdwenen, worden de Mobimiles nu wel heel 
opgelucht toegejuicht. Er moet nog veel nader worden uitgewerkt en grootschalige innovatieve 
projecten zijn in Nederland wel vaker vastgelopen in de bureaucratie van elkaar tegenwerkende 
diensten.” De totstandkoming van een kabinetsstandpunt over het advies van Pieper blijkt een 
problematische aangelegenheid. Bij de presentatie van het advies kondigt minister Netelenbos aan, dat 
zij eind april met een reactie komt.  
   Het Financieele Dagblad meldt op 10 mei, dat “zowel op het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
als in het overleg tussen het ministerie en betrokken maatschappelijke organisaties nog onenigheid 
bestaat over de inhoudelijke invulling van het plan-Pieper”. De ANWB wil nog iets verder gaan dan 
“een technische proef”.  Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is intern verdeeld over het voorstel 
van Pieper, om het beheer van het systeem bij een derde partij buiten de overheid onder te brengen.  
   Op 19 mei meldt Het Financieele dagblad, dat er opnieuw vertraging is opgetreden, onder meer door 
onenigheid tussen de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Financiën. Financiën heeft een aantal 
bezwaren. Die betreffen de invulling van de proef met de kilometerheffing, de privacy en het punt van 
de “derde partij” die het systeem zou moeten beheren. Financiën wil meer controle over het systeem. 
   Op 23 mei kopt Het Parool: “Kilometerheffing stuit op kritiek”. De plannen voor invoering van de 
kilometerheffing stuiten op forse kritiek van VVD en CDA. De minister vindt een proef niet (meer)  
nodig. Een technische test volstaat. Zij wil in 2003 de kilometerheffing invoeren. Dat gaat beide 
fracties in de Tweede Kamer te snel. De minister wil ook het tarief van de kilometerheffing 
differentiëren naar tijd en plaats. Zo ver zijn VVD en CDA niet. Een compromis wordt gevonden met 
het voorstel van de minister voor een gefaseerde start van de kilometerheffing in 2004.  
   PvdA-woordvoerder Van Heemst laat weten, ook te kunnen leven met de invoering van een platte 
heffing, aldus meldt Het Financieele Dagblad op 25 mei.  
   De Volkskrant concludeert in een redactioneel commentaar op 25 mei, dat het beleid van de minister 
misschien realistisch is, maar weinig heeft uit te staan met daadkracht. 
 
Op 6 juni 2001 wordt het kabinetsstandpunt over het advies van Pieper aan de Tweede Kamer 
bekend gemaakt: het kabinet kiest voluit voor de kilometerheffing.154 Volgens het kabinet 
volstaat het alleen bouwen van infrastructuur niet meer om de bereikbaarheid blijvend op peil 
te houden, want: “om gebruikers bij hun mobiliteitskeuzes tot een goede afweging te brengen 
is het nodig dat er voor hen een direct verband tussen weggebruik en betalen ontstaat”.155  
   Het kabinet toont voortvarendheid en stelt dat in 2004 wordt begonnen met de invoering 
van de kilometerheffing, die in 2006 landelijk ingevoerd zal kunnen zijn. Het gaat om een 
platte kilometerheffing; op termijn is differentiatie mogelijk naar tijd en plaats en naar de 
milieukenmerken van het voertuig.  
   Minister Netelenbos en de fracties van D66 en de PvdA zijn uiteindelijk akkoord gegaan 
met de eis van de VVD om geen onderscheid te maken naar tijd en plaats (zo meldt Trouw op 
7 juni). Het vooruitzicht van de kilometerheffing en het testen en inregelen van het systeem 
zijn aanleiding voor het kabinet om af te zien van het spitstarief en de te houden proef 
daarvan.156  
   Een voortvarende aanpak van de kilometerheffing staat voorop. Het kabinet presenteert 
daartoe een uitwerking van de planning en organisatie van het proces van invoering van de 
kilometerheffing. In een persbericht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat van 7 juni 
2001 over het kabinetsstandpunt wordt benadrukt, dat “het gehele project in nauwe 
samenwerking met regionale bestuurders en belangenorganisaties [wordt] vorm gegeven, 
zoals de ANWB, FNV, VNO-NCW, Stichting Natuur en Milieu,  MKB-Nederland”. 
 
                                                 
154 TK verg.jr. 2001-2002, 27455, nr. 6. 
155 Ibid.: 1. 
156 Ibid.: 2. 
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Box 3.1l  Commentaar op het kabinetsstandpunt over het advies van Pieper 
Het kabinetsstandpunt levert een stroom aan (kritische) reacties op. Het Algemeen Dagblad weet op 9 
juni 2001 te melden, dat op aandringen van PvdA-fractieleider Melkert minister Netelenbos de 
variabele kilometerheffing heeft losgelaten: “Melkert, die bij de verkiezingen volgend jaar misschien 
lijsttrekker van de PvdA is, had het risico van vasthouden aan de variabele heffing helder op het 
netvlies.”  
   Vanuit de wetenschap wordt gereageerd op het kabinetsbesluit. Vervoerseconoom Van Gent, die 
eerder met collega’s een presentatie gaf voor de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat over de 
voordelen  van een gedifferentieerde heffing, vindt het een “belachelijk politiek compromis”. “De 
uitkomst van het hele politieke debat heeft ons gechoqueerd”, zegt Van Gent in de Haagsche Courant 
van 9 juni 2001.  
   Hoogleraar verkeer en infrastructuur Immers zegt in een interview in NRC Handelsblad van 11 juni 
2001, dat de kilometerheffing niet helpt tegen files. Hij vergelijkt een platte kilometerheffing met een 
verhoging van brandstofprijzen. Dat heeft ook amper effect op het verkeer.  
   Filosoof Achterhuis is van mening dat mobiliteit beschouwd moet worden als een collectief 
maatschappelijk goed. Hij vindt van het beleid van Netelenbos, dat “een socialistische minister elke 
suggestie van een rechtvaardige verdeling van dit maatschappelijk goed overboord heeft gezet. 
Minimuminkomens van buiten de Randstad die niet over goed openbaar vervoer kunnen beschikken, 
gaan extra betalen voor kilometers die niets met schaarste en files te maken hebben”.157 
   Ook provincies keren zich tegen de platte kilometerheffing. Limburg, Friesland en Overijssel vinden 
dat met de platte heffing  “de rest van het land meebetaalt aan de oplossing van het fileprobleem in de 
Randstad”.158 Dagblad Almere concludeert op 11 juni dat een platte heffing het slechtst uitpakt voor de 
automobilisten in Flevoland, want zij maken veel meer kilometers dan elders in het land “doordat de 
polderbewoners in verhouding ver van hun werk wonen”. Daarom wil de VVD-statenfractie een 
regiovariant voor de kilometerheffing, om de Flevolandse automobilist tegemoet te komen.159  
 
�  Het kabinetsstandpunt inzake het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan 
Op 21 mei 2001 wordt het kabinetsstandpunt inzake het NVVP aan de Tweede Kamer 
aangeboden.160 Het resultaat van het (formeel voorgeschreven) overleg met betrokken 
bestuursorganen en van de inspraak van organisaties en burgers is in de nota opgenomen. Op 
hoofdlijnen zijn de voornemens over het te voeren prijsbeleid gehandhaafd. De gebruiker 
staat centraal én betaalt de kosten van mobiliteit, zoveel mogelijk variabel en naar rato van het 
gebruik. Het principe “de vervuiler betaalt” is nu toegevoegd als derde conditie bij het 
scheppen van evenwicht tussen vraag en aanbod.161  
   Op grond van het rapport MobiMiles en het regeringsstandpunt daarover bevat het NVVP 
nu een nieuwe paragraaf over de kilometerheffing. Nu is vermeld dat de kilometerheffing er 
primair komt als variabilisatie van de vaste autokosten en dus (gedeeltelijk) in de plaats komt 
van de vaste heffingen, de mrb en de bpm. “Een eerste fase van betaald rijden kan naar 
verwachting al in 2003 of 2004 worden ingevoerd”, zo luidt de tekst. Daarbij is differentiatie 
naar tijd en plaats aan de orde met als doel “een gedeelte van de vraag [naar wegcapaciteit: 
mls] naar een rustige periode te verschuiven”.  
   Naast de kilometerheffing zijn er nog de tarieven die in het kader van de Wet 
bereikbaarheid en mobiliteit zijn geïntroduceerd: “Vanaf 2006 kunnen op basis van nadere 
planuitwerking en bijbehorende PPS-constructies expresbanen162 en tolwegen in gebruik 
worden genomen, die mede met private middelen worden betaald.”163  

                                                 
157 Technisch Weekblad, 20 juni 2001. 
158 Nieuwsblad Transport, 12 juni 2001. 
159 Dagblad Flevoland, 13 juni 2001. 
160 TK verg.jr. 2000-2001, 27455, nrs. 2-3. 
161 Ibid.: 19. 
162 Expresbanen zijn de nieuwe benaming voor betaalstroken. 
163 Ibid.: 48. 
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Uit de inspraakreacties blijkt volgens het kabinet, dat het prijsbeleid verdeelde reacties 
oplevert; de kilometerheffing en variabilisering worden “hoofdzakelijk” onderschreven, maar 
een nadere uitwerking wordt afgewacht en het spitstarief wordt afgewezen. Het kabinet meldt 
in reactie daarop dat het prijsbeleid “in ontwikkeling is”, mede op basis van de technologische 
vooruitgang, onderzoek rond de kilometerheffing en ontwikkelingen in de omringende 
landen. Het kabinet denkt dat een versnelling van het betalen per kilometer wellicht mogelijk 
is.164  
   Het NVVP omvat naast het kabinetsstandpunt nog twee afzonderlijke documenten, dat zijn 
de planologische kernbeslissing (deel B) en de beleidsagenda (deel C).165 Wat opvalt zijn de 
verschillende teksten over het prijsbeleid. Zo heeft de tekst van de planologische 
kernbeslissing de volgende passage: “Het rijk streeft ernaar de vaste fiscale lasten 
grotendeels te variabiliseren door er een kilometerheffing van te maken die gedifferentieerd 
kan worden naar tijd, plaats en milieubelasting van het voertuig.”166  
   De tekst in de beleidsagenda luidt: “Het rijk zet uiterlijk in 2006 vaste overheidsheffingen 
(zoals MRB) om in een betaling per kilometer, zo mogelijk in Europees kader.”167 De 
beleidsagenda bevat een aantal actie- en onderzoekspunten met betrekking tot de 
kilometerheffing. Bij het onderzoek naar de techniek en systematiek van variabilisatie en 
internalisatie van kosten door middel van de kilometerheffing werkt het rijk samen met het 
bedrijfsleven.168  
 
�  De notitie over de fiscale aspecten van automobiliteit 
Op 19 juni 2001 biedt de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer een notitie aan 
over de fiscale behandeling van de auto, naar aanleiding van ingediende moties bij de 
behandeling van o.a. het Belastingplan 2001. De notitie gaat niet in op de plannen voor de 
kilometerheffing. Wat betreft automobiliteit ligt het accent op de “vergroening” van de 
autobelastingen; met name het stimuleren van de aankoop van zuinige, elektrische en hybride  
auto’s komt in de notitie aan bod. 169 
 
� Overleg van de Vaste Commissies van Verkeer en Waterstaat en Financiën met de 
minister over de kilometerheffing 
Op 27 juni 2001 vindt overleg plaats tussen de bij de kilometerheffing betrokken vaste 
commissies en de minister.170 Giskes (D66) prijst de minister dat zij de proef met het 
rekeningrijden overslaat en kiest voor een gedifferentieerde kilometerheffing (overeenkomstig 
de door haar ingediende motie).171  
   Van Heemst (PvdA) is blij met het feit dat er technologische mogelijkheden zijn voor een 
kilometerheffing, ondanks het feit dat hij het rekeningrijden “tot op het laatste moment heeft 
gesteund”. De PvdA kan zich vinden in het geschetste eindbeeld van een kilometerheffing die 
“bijdraagt aan de verbetering van de bereikbaarheid en het milieu. De automobilist moet 
worden geprikkeld om een bewuste afweging te maken bij de aanschaf van het voertuig”, 
aldus Van Heemst. Hij noemt het verstandig om eenvoudig met de kilometerheffing te 
beginnen “omdat er anders wellicht aan het einde van deze kabinetsperiode niets is bereikt”. 
                                                 
164 Ibid.: 133, 134. 
165 Ibid.: nrs. 4 en 5. 
166 Ibid.: nr. 4: 5. 
167 Ibid.: nr. 5: 8. 
168 Ibid. 
169 TK verg.jr 2000-2001, 27829, nrs. 1. 
170 TK verg.jr. 2000-2001, 27455, nr. 8. N.a.v. dit overleg vindt nog een kort debatje plaats in de Tweede Kamer 
op 5 juli 2001 (TK verg.jr. 2000-2001, 96e verg.: 96-6022 e.v.). 
171 Ibid.: 1. 
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Van Heemst duidt de platte kilometerheffing aan als “Hofstraheffing”.172 Voor Van Heemst 
moet de milieucomponent wel in de kilometerheffing worden opgenomen. De “simpele 
Hofstraheffing is een eerste stap op weg naar een intelligente heffing die ook gericht is op 
congestie naar tijd en plaats” en Van Heemst verwijst daarbij naar de opvattingen van een 
aantal deskundigen en wetenschappers.173  
   Hofstra (VVD) is blij dat het kabinet “het rekeningrijden heeft begraven”. Hij vindt het 
verstandig dat het kabinet nu kiest voor het loskoppelen van filebestrijding en het hanteren 
van het prijsmechanisme. Files moeten met name worden bestreden door het verbeteren van 
wegen en van het openbaar vervoer vindt Hofstra. Hij is blij met de “voorzichtige stap van het 
kabinet naar een uniforme eerlijke prijs in heel Nederland”. Als benutten en bouwen de files 
onvoldoende blijken op te lossen, is het voor de VVD bespreekbaar “om op de langere 
termijn de kilometerheffing te laten variëren naar plaats en tijd ”.  
   Wat betreft het advies van Pieper vindt hij dat de technische mogelijkheden worden 
overschat en de kosten onderschat. Hofstra bepleit een volledige afschaffing van de bpm en 
mrb én een eenmalige verlaging van de accijnzen naar het niveau van Duitsland en België of 
lager.174  
   Van der Steenhoven (GroenLinks) verwijst ook naar de opvatting van wetenschappers. 
Onderzoekers van de Vrije Universiteit hebben geconcludeerd dat het systeem van de 
kilometerheffing technisch pas in 2010 kan worden ingevoerd, terwijl de minister overstag 
ging nadat Siemens zei dat het ook wel in 2004 zou kunnen, aldus Van der Steenhoven. Hij 
vindt de vervanging van het rekeningrijden door de kilometerheffing onverstandig; de 
komende jaren is er geen effectief instrument om de files aan te pakken. Hij wil “politieke 
druk op de ketel” om het wetsvoorstel inzake de kilometerheffing vóór de komende 
verkiezingen te regelen.175  
   Eurlings (CDA) merkt op dat het vervangen van het rekeningrijden door de kilometer-
heffing positief is ontvangen. Hij stelt dat het prijsmechanisme een middel kán zijn om een 
evenwicht te bereiken tussen de belangen van de reiziger en de economie enerzijds en van 
ruimte en milieu anderzijds, onder de voorwaarde dat de mensen keuzemogelijkheden hebben. 
Zolang die keuzemogelijkheden er niet zijn is hij tégen een gedifferentieerde 
kilometerheffing. Eurlings vindt het variabel belasten van de automobilist een goede zaak en 
via de benzineaccijns is een groot gedeelte van de kosten al variabel; hij is het ermee eens als 
het variabele gedeelte verder groeit. “Of de kilometerheffing daarvoor de beste weg is, is 
echter de vraag”, aldus Eurlings. Hij is er niet van overtuigd, dat “de gemiddelde 
automobilist” in het nieuwe systeem niet meer gaat betalen. En de invoeringskosten van het 
systeem “lijken nu al gigantisch”. Eurlings vraagt zich af hoe die kosten moeten worden 
voldaan zonder dat de gemiddelde kosten voor de automobilist stijgen.176  
   Stellingwerf (ChristenUnie)177 brengt zijn (mede door de SGP-fractie) ingediende moties in 
herinnering over een spoedige invoering van de kilometerheffing, maar die helaas door de 
Kamer werden verworpen. Hij vraagt waarom de minister bij de laatste 
begrotingsbehandeling zo stug heeft volgehouden dat invoering van de kilometerheffing in 
2010 niet mogelijk was. Daardoor is onnodig tijd verspild. Stellingwerf noemt het laten vallen 
van de doelstelling om de mobiliteit terug te dringen een taboe. Een platte kilometerheffing 
werkt volgens hem negatief uit voor bewoners van het platteland, omdat zij vaker 

                                                 
172 “Platte” heffing betekent een vast, niet gedifferentieerd tarief. 
173 Ibid.: 2, 3. 
174 Ibid.: 3, 4. 
175 Ibid.: 4, 5. 
176 Ibid.: 5. 
177 De ChristenUnie is de fusie van de RPF en de GPV. Het fusieproces start in 2000 en wordt formeel afgerond 
met ledenvergaderingen van beide partijen op 23 november 2002. 
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genoodzaakt zijn om de auto te gebruiken dan bewoners in het stedelijk gebied.178  
   Voor Van den Berg (SGP) is een platte kilometerheffing nauwelijks effectief voor het 
mobiliteitsbeleid. Ook hij vindt dat een gedifferentieerde heffing nodig kan zijn om een 
“gerechtvaardigd onderscheid” te maken tussen automobiliteit in de Randstad en in het 
landelijk gebied.179  
 
Minister Netelenbos legt de commissies uit, dat zij vasthield aan het (tijdelijke systeem) 
rekeningrijden omdat er geruime tijd geen alternatief in het zicht was, “hoewel al lang 
geleden is afgesproken dat een kilometerheffing het uiteindelijke doel moest zijn”. Zij 
benadrukt, “dat het immer om een variabele en geen platte heffing gaat die rekening houdt 
met de kenmerken van het voertuig”.  
   Daarop geeft zij een nadere toelichting op differentiatie naar tijd en plaats:  
 

“Het variabele deel van de kilometerheffing kan worden beschouwd als een belasting, 
aangezien deze voor heel Nederland hetzelfde is. Dit geldt niet voor het naar plaats en tijd 
gedifferentieerde deel dat duidelijk een heffing in engere zin is. (...) Vanwege het principe van 
budgettaire neutraliteit leidt invoering van de gedifferentieerde heffing overigens tot daling 
van het variabele deel.” 180  

 
Uit haar betoog blijkt, dat een stad of vervoerregio zich kan melden als deze zelf wil overgaan 
tot differentiatie. Wat betreft de relatie met de Wet bereikbaarheid en mobiliteit zegt de 
minister dat het belangrijk is dat naast de kilometerheffing “ook voor tolvarianten kan worden 
gekozen”. Over de invoering is de minister stellig: “In 2004 wordt de variabele heffing 
ingevoerd. De gedifferentieerde heffing wordt daarna ingevoerd. De tolpoorten zouden tot 
2010 in werking zijn.” 181 In reactie op het betoog van de minister spreekt Eurlings over het 
“rekeningrijden nieuwe stijl”.182 
 
Box 3.1m  Nabeschouwing: het zit niet goed 
Het overleg van de minister met de Vaste Commissie over de kilometerheffing haalt ruimschoots de 
pers. De Staatscourant van 27 juni 2001 vermeldt dat de minister zo snel mogelijk de markt op wil om 
de technische aspecten te laten uitwerken, want expertise op het gebied van de kilometerheffing is 
schaars en bedrijven moeten daarom snel worden gecontracteerd. Zij wil niet afhankelijk worden van 
anderen, zoals buurlanden. “Ik wil trendsettend bezig zijn”, aldus Netelenbos.  
   De Telegraaf meldt op 27 juni dat er een “fikse ruzie” tussen de coalitiepartijen is uitgebroken over 
de invoering van de kilometerheffing. D66 wil één wet waarin alle vormen van betaald rijden zijn 
opgenomen en de VVD wil al snel beginnen met het wetsvoorstel dat betaalstroken en tolwegen regelt. 
De PvdA wil geen partij kiezen in dit conflict.  
   In een interview met het Rotterdams Dagblad van 18 juli 2001 blikt Netelenbos terug op de strijd 
rond het rekeningrijden: “We waren heel ver. Maar maatschappelijk was er zoveel losgetrokken door 
de actie van de ANWB, dat de agressie op dit dossier maximaal was. Dat leidde tot het gevoel dat we 
het niet zonder een hoop overheidsmanifestatie hadden kunnen invoeren. Dat vind ik het niet waard, 
omdat het maatschappelijk ontwrichtend werkt. Nu is iedereen reuze voor die kilometerheffing. Dat is 
mooie meegenomen.” 
   Over de vermeende “autolobby”geeft ANWB-medewerker Nico Aarsbergen in juli 2001 aan dat die 
niet bestaat. Aarsbergen coördineert de relatie tussen de ANWB en de Tweede Kamer. Hij stelt in een 
interview in het tijdschrift HN 183 over de autolobby: “Die bestaat niet. Misschien bij de autobranche 

                                                 
178 Ibid.: 6, 7. 
179 Ibid.: 7. 
180 Ibid.: 8, 9. 
181 Ibid.: 9. 
182 Ibid.: 10. 
183 HN, jrg. 57, nr.30/31, 28 juli 2001. Het is een themanummer met als titel “De auto is heiliger dan ooit”. 
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en de BOVAG, maar niet bij de ANWB. Er is geen georkestreerde autolobby. Je kunt soms wel dingen 
met elkaar doen, maar u zult weinig brieven tegenkomen waarin alle organisaties samenwerken (…).” 
Aarsbergen stelt dat er tussen de ANWB en De Telegraaf geen afspraken zijn gemaakt over het 
rekeningrijden. 
 
 
3.2  Geen rekeningrijden maar betalen per kilometer: het vergaderjaar 2001-2002 
 
Box 3.2a  Over ‘tandeloze’ media 
In een analyse van de rol van de media in de politieke democratie signaleren Hendriks en Korsten een 
belangwekkend effect. Als journalisten zomaar teksten van persberichten overnemen, dan kunnen zij 
in het “gevecht om de waarheid” de strijd verliezen. Zij noemen als casus de kilometerheffing:  
“In september 2001 viel in vrijwel alle dagbladen het door V&W aangereikte persbericht aan te treffen 
dat de beoogde kilometerheffing positiever is dan rekeningrijden. ‘Kilometerheffing gunstig voor 
files’ luidde de kop. De feitelijke inhoud kwam er echter op neer dat door de kilometerheffing het 
oponthoud van automobilisten in 2010 landelijk met 28 procent zal zijn toegenomen. Rekeningrijden 
zou voor 40 procent meer vertraging zorgen. De kop was dus onjuist. De kop had dus moeten luiden: 
‘Fileprobleem wordt komende jaren groter ondanks kilometerheffing’. (…) Het fileprobleem wordt 
nog groter dan het al is en niet kleiner. Soms zijn de media tandeloos en nemen ze persberichten te 
makkelijk over.”184 
 
Box 3.2b  Het ontbreken van een ‘culturele visie op mobiliteit’ in het NVVP 
Filosoof Hans Achterhuis houdt op 30 oktober 2001 een lezing over mobiliteit. Hij stelt dat in het 
NVVP een culturele visie op mobiliteit “totaal ontbreekt”; de nota is vooral gericht op de economie. 
Achterhuis spreekt over een “mobiliteitsregime” dat samenhangt met verschillende perioden in de 
ontwikkeling van de menselijke beschaving. “Er komt langzamerhand een cultuur op waarin snelheid 
wordt ingezet om tijd te winnen”, aldus Achterhuis.  
   Hij signaleert een draai van “praktisch honderdtachtig graden” tussen het SVV-2 en het NVVP. De 
draai van: het afremmen van het autogebruik, grenzen aan de uitbreiding van infrastructuur en 
mobiliteitsbeheersing, naar: ‘mobiliteit mag’ en ‘mobiliteit behoort bij de moderne samenleving’. In 
zijn  analyse gebruikt Achterhuis het onderscheid tussen twee gedaanten van de burger.  
   Enerzijds de burger die alleen maar gericht is op het eigen belang ( de “bourgeois”) en anderzijds de 
burger die als staatsburger het algemeen welzijn van de gemeenschap voorop stelt (de “citoyen”). Is 
het SVV-2 een nota waarin de citoyen aan het woord is, het NVVP is de nota van de bourgeois. 
Achterhuis wijst op het feit, dat het SVV-2 te eenzijdig de nadruk legt op burgerdeugd, wat leidt tot 
“een grote kloof tussen theorie en praktijk en tot de helaas daarbij behorende hypocrisie”. Burgers 
voelen aan, dat het SVV-2 niet echt gedragen wordt door politici en beleidsmakers. Reeds in 1992 
heeft Achterhuis in een deelonderzoek voor het SVV-2 al gewezen op deze kloof tussen de politiek 
correcte theorie en de dagelijkse praktijk.185 
 
�  De Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat bespreekt het NVVP 
Parallel aan de behandelprocedure van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit is de Tweede 
Kamer aan de slag met het NVVP. Op 19 november 2001 behandelt de Vaste Commissie het 
plan.186 Hier volgen de elementen uit het overleg die relevant zijn voor dit onderzoek.  
   Van Gijzel (PvdA) ziet terug op het SVV-2. Naar zijn stellige overtuiging “is het grootste 
probleem van het SVV dat het voorbijgaat aan de dynamiek van de samenleving”. Het SVV 
zocht naar een rem op de explosieve groei van de mobiliteitsbehoefte. Van Gijzel zegt dat de 
PvdA niet de partij is van “mobiliteit is fun”; mobiliteit moet als een onmisbaar element in het 

                                                 
184 F. Hendriks en A.F.A. Korsten, “Media in de politieke democratie”, in: Bestuurskunde, jrg. 10, nr. 7, oktober 
2001: 281-282. 
185 Bron: www.balie.nl . 
186 TK verg.jr. 2001-2002, nr. 27455, nr. 38. 
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functioneren van de samenleving worden gezien. Van Gijzel steunt het voorstel tot het 
invoeren van een gedifferentieerde kilometerheffing “als voorbode van een totale 
internalisering van alle externe kosten in de variabele prijs”.187  
   Hofstra (VVD) is blij met de omslag in het mobiliteitsdenken: mobiliteit moet en mag. Dat 
de burger kiest en moet betalen vindt hij een goed principe, maar daaruit volgt voor Hofstra 
ook dat hij “het recht heeft om zijn bestemming een beetje op tijd te bereiken”. Voor de VVD 
is het “op termijn niet onvoorstelbaar” dat de kilometerheffing differentieert naar tijd en 
plaats. Hofstra merkt op dat binnenkort over de kilometerheffing nog een apart algemeen 
overleg wordt gevoerd.188  
 
Eurlings (CDA) vindt de uitgangspunten van het NVVP realistischer dan van het SVV-2. De 
fractie van het CDA is voorstander van “het heel duidelijk variabiliseren, ofwel het eerlijker 
toedelen van kosten: de gebruiker betaalt”. Alleen de vraag is hóe dat moet worden gedaan. 
Hij vraagt zich af of er met de buurlanden “al eens serieus is gekeken of wij binnen een aantal 
jaren gezamenlijk tot stappen kunnen komen om wegenbelasting en BPM in de accijnzen te 
versleutelen”. Misschien is het nodig dat het kwartje van Kok wordt afgebouwd, voegt hij er 
aan toe.  
   Eurlings is kritisch over de kilometerheffing. “Voordat Nederland voorop gaat lopen in de 
wereld en waanzinnig veel kosten maakt met de vraag of het allemaal goed werkt, moet de 
Kamer alle alternatieven een keer serieus bekijken”, meent hij. Eurlings ziet de 
kilometerheffing als “een duur en complex systeem” dat niet is opgezet met het oog op 
variabilisering, maar met het oog op “prijssturing”.189 Het standpunt van zijn fractie over een 
spitsheffing luidt in korte bewoordingen “eerst bewegen, dan beprijzen”  
   Eurlings meldt dat ook de ANWB zich zorgen maakt over het feit “dat nu ineens de 
congestiebestrijding wordt genoemd als het hoofddoel van de kilometerheffing, veel meer dan 
het eerlijker verdelen van de lasten via variabilisering”. Hij vindt dat er niet te snel een 
besluit genomen moet worden over zo’n vernieuwend project als de kilometerheffing.  
   Het kabinet moet eerst met “een duidelijke visie op mobiliteit komen voordat er beslissingen 
worden genomen over de kilometerheffing”. Daarbij zou het kabinet moeten aantonen dat “het 
overgrote deel van de reizigers een alternatief heeft”; dat is voor het CDA “een 
randvoorwaarde” voordat definitieve besluiten worden genomen. Internalisering van externe 
kosten vindt Eurlings een prima zaak, maar het is voor hem een middel en geen doel.  
 
Giskes (D66) zegt dat haar fractie geen bezwaar heeft tegen het uitgangspunt dat mobiliteit 
mag “mits dat niet gelijk wordt gesteld met automobiliteit”. Zij merkt op dat de tekst van de 
PKB geen duidelijkheid geeft over de termijn van de internalisering van externe kosten en een 
voorzichtige tekst bevat over variabiliseren. Zij wil het stelliger geformuleerd zien.190  
   Van der Steenhoven (GroenLinks) stelt dat de instrumenten van het SVV-2 nooit zijn 
gebruikt en vindt beprijzing een “onmisbare bouwsteen voor een duurzaam mobiliteitsbeleid”. 
Hij noemt het parkeerbeleid een andere manier om alternatieven voor autogebruik te 
stimuleren.191  
   Van Bommel (SP) stelt dat het NVVP is op te vatten “als een volmondige en dubbelzinnige 
erkenning dat het niet is gelukt de mobiliteit in ons land te sturen en te beperken”. Hij 
voorziet, dat door de vraaggerichte benadering van het NVVP en door uitbreiding van het 
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wegennet de vraag naar automobiliteit onverzadigbaar zal zijn. Voor de SP is de regie over 
het vervoersbeleid zoek.192  
   Stellingwerf (ChristenUnie) ziet het NVVP als “een verschraling” ten opzichte van het 
SVV-2. Hij ziet dat als het afscheid nemen van politiek idealisme; “de overheid geeft in het 
mobiliteitsbeleid het stuur uit handen”, aldus Stellingwerf. Hij spreekt over de effecten van de 
“Nederlandse hypermobiliteit” en over de resultaten van de VVD. “Feit is dat dit jaar en 
volgend jaar de autokosten worden verlaagd en dat de VVD keer op keer de politieke winst op 
dit dossier binnenhaalt”, is zijn conclusie.193  
   Van den Berg (SGP) zegt dat de slogan “mobiliteit mag” de suggestie wekt, “dat mobiliteit 
in principe onbeperkt genoten kan worden; een welhaast absoluut recht”. Voor de SGP heeft 
de overheid “een belangrijke verantwoordelijkheid om de doorgeschoten mobiliteitsbehoefte 
te beteugelen”. De SGP vindt dat niet kan worden volstaan met een platte kilometerheffing.194  
 
Minister Netelenbos maakt het verschil tussen het NVVP en het SVV-2 duidelijk. Dat 
verschil is gelegen in de Planwet Verkeer en Vervoer die in 1998 in werking is getreden: 
 

“Vanaf de invoering van de Perspectievennota moeten wij met alle overheden die 
verantwoordelijk voor verkeer en vervoer zijn (...) bezien hoe wij een link kunnen leggen 
tussen wat wij doen en wat mensen letterlijk en figuurlijk beweegt. Dit is het verschil met het 
SVV-2 waar veel van bovenaf werd opgelegd. (...) Bij de wens tot meer impliciete sturing 
moet men zich afvragen wat de kenmerken van onze samenleving zijn en hoe mensen op hun 
verantwoordelijkheid kunnen worden aangesproken. Dat nu is in dit NVVP gedaan.” 195  

 
Zij geeft aan dat haar slogan “mobiliteit is fun” een eigen leven is gaan leiden; het gaat niet 
om automobiliteit alleen. 196 Over het prijsbeleid zal nog voluit worden gesproken. In dit 
overleg wil minister Netelenbos benadrukken dat de implementatie van een nieuw prijsbeleid 
zeer complex is.  
 
In reactie op het betoog van Eurlings meldt zij dat het idee om via de accijnzen prijsbeleid te 
voeren niet kan vanwege de grenseffecten. Daarop vraagt Eurlings of de minister ooit heeft 
geprobeerd met België en Duitsland tot een gezamenlijk beleid te komen. De minister geeft 
een uitvoerig doch ontwijkend antwoord. “Ik voorspel dat dit absoluut niet tot resultaat leidt. 
(...) Voorlopig zullen wij het echt op eigen kracht moeten doen”, is de kern van haar betoog.197  
   In reactie op de minister zegt Hofstra dat hij in het komende overleg over de 
kilometerheffing “de denkfouten” uit het werk van de minister wil halen: “Het is wel duidelijk 
dat wij niet binnen een of twee jaar aan dat systeem kunnen beginnen. Dat betekent dat wij de 
tolwegen zeer snel moeten gebruiken”, stelt hij.198  
 
In haar slotbetoog geeft de minister nog een kenmerkend beeld van haar start als minister: 
“Toen ik als minister aantrad, vond ik een verhuisdoos met toezeggingen op basis van het 
SVV-2. Het was een soort van betonnen benadering.” 199 
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�  De behandeling van de Wet bereikbaarheid en Mobiliteit 
 
De reactie van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. De commissie brengt op 
8 oktober 2001 verslag uit van haar bevindingen over de nieuwe Wet bereikbaarheid en 
mobiliteit.200 Het wetsontwerp roept, met name door het verwijderen van het spitstarief (het 
voormalige rekeningrijden), véél vragen op en geeft aanleiding tot vele opmerkingen. Hier 
volgen de (hoofd)zaken die relevant zijn in dit onderzoek.  
   De PvdA-fractie wil niet lang stilstaan bij het schrappen van het spitstarief. De fractie houdt 
het bij de constatering “dat enerzijds het politiek en maatschappelijk draagvlak voor een 
spitstarief op zijn mildst gezegd zeer bescheiden was en dat anderzijds de introductie van de 
Hofstra-heffing volgens het rapport Mobimiles technisch eerder mogelijk is dan aanvankelijk 
werd gedacht”. Die constatering leidt tot de vraag, waarom de wet dan geen grondslag biedt 
voor de kilometerheffing.201 De leden van de PvdA-fractie vinden de “verbrokkelde aanpak” 
van de regering niet bevredigend.  
   De VVD-fractie stelt voor, de naam van de wet te wijzigen in “tariefwet automobiliteit”. De 
fractie stelt dat het nog steeds bestaande grote fileprobleem met name een gevolg is van een 
decennialange verwaarlozing van de infrastructuur: “Om Nederland bereikbaar en berijdbaar 
te houden is er volgens de VVD-fractie een inhaalslag te maken als het gaat om vergroting 
van de wegcapaciteit. Expresbanen en tolwegen bieden hiertoe een goede mogelijkheid.”  Wat 
betreft het stopgezette project rekeningrijden wil de VVD-fractie weten wat dit project  heeft 
gekost. Ook wil de fractie weten waarom de kilometerheffing niet in de wet is opgenomen.202  
   De CDA fractie spreekt zich (nu wel) positief uit over de voorgestelde wetgeving van de 
regering. Expresbanen en tolwegen kunnen volgens de fractie bijdragen aan de oplossing van 
de grote mobiliteitsproblemen die Nederland heeft. Wel is zij van mening, “dat tariefheffing 
niet dient plaats te vinden op al bestaande wegstroken” en wil daarvoor een garantie van de 
regering.  
   Wat betreft de mededeling van de regering dat de verhoging van de benzineaccijns de beste 
manier is voor variabilisatie wil de CDA-fractie weten, of het afschaffen van het kwartje van 
Kok mogelijkheden biedt voor variabilisatie, mede in het licht van de “grote complexiteit en 
kosten” van een systeem als de kilometerheffing.203  
   De fractie van D66 wil dat de kilometerheffing ook in de wet wordt genoemd en is van 
mening, “dat het bijzonder vreemd zou zijn daar waar dit wetgevingsproces is begonnen om 
te komen tot enigerlei vorm van betaling voor het rijden op de weg teneinde congestie te 
bestrijden, te eindigen met een wet die alleen iets regelt omtrent selectieve doorstroming op 
en financiering van wegen”. Zij wil dan ook toegelicht zien, waarom de regering de keus 
heeft gemaakt het spitstarief uit de wet te halen.204  
   De fractie van GroenLinks kan zich niet vinden in de strekking van de wet omdat de 
spitsheffing eruit is gehaald. Wat rest aan aantal voorstellen is zodanig met voorwaarden  
omkleed, dat deze volgens GroenLinks niet meer bijdragen aan een structurele oplossing van 
bereikbaarheidsproblemen. De fractie vraagt zich af waarom de kilometerheffing niet in de 
wet is opgenomen. De invoering van een variabele kilometerheffing “die vergelijkbaar is met 
een spitstarief” laat nog jaren op zich wachten, terwijl het heffen van een spitstarief al binnen 
afzienbare tijd te realiseren is, aldus deze fractie.205  
   De SP-fractie is “hoogst ongelukkig” met het wetsvoorstel. Zij is blij met het schrappen van 
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het spitstarief, maar vreest dat de andere tarieven de bereikbaarheid juist zullen verslechteren. 
De fractie denkt dat het expresbaantarief ertoe leidt dat “het rijkere deel van de bevolking 
meer mobiliteit geboden wordt dan het armere deel.206  Onder voorwaarden is de SP-fractie    
voorstander van spoedige invoering van de kilometerheffing, “omdat daardoor de kosten van 
autorijden eerlijker over de automobilisten worden verdeeld en tegelijkertijd de belastingen 
vergroend worden”. Maar de SP-fractie wil géén differentiatie naar tijd en plaats.207  
   Voor de fractie van de ChristenUnie is met dit wetsvoorstel “de gefaseerde afbraak van het 
rekeningrijden” voltooid, want het hart ervan – dat is het spitstarief – is eruit gehaald. De 
fractie – al geruime tijd voorstander van de kilometerheffing – stelt meerdere vragen over het 
feit dat de regering wél de keus heeft gemaakt voor de invoering van die heffing maar deze 
nog niet heeft opgenomen in het wetsvoorstel, terwijl gebleken is dat die heffing veel eerder 
kan worden ingevoerd dan eerst werd aangenomen. De fractie betreurt het “dat de SVV-
doelstellingen betreffende reductie van mobiliteit volledig buiten beeld zijn geraakt”.208 
   De SGP-fractie memoreert dat het spitstarief aanvankelijk een “onlosmakelijk onderdeel 
van een breed pakket maatregelen” is genoemd, maar is het wel eens met het schrappen 
daarvan.209 
 
De antwoorden van de regering (ontvangen op 9 november 2001). In reactie op de vragen 
waarom de kilometerheffing niet in het wetsontwerp is opgenomen wijst de regering op het 
feit dat de kilometerheffing een algemene heffing is. De tarieven in het wetsontwerp hebben 
betrekking op specifiek weggebruik. Hoe de regering de introductie van een kilometerheffing 
ziet ten opzichte van de (in werking getreden) Wet bereikbaarheid en mobiliteit wordt 
uiteengezet. Hier volgt een passage uit de toelichting van de regering, die illustreert hoe 
complex het voorgenomen prijsbeleid inmiddels is geworden. 
 

“Bij tolheffing beperkt de heffing zich tot het (gedeeltelijk) bijdragen in de directe kosten van 
de infrastructuur. Bij de kilometerheffing worden bestaande heffingen die niet in directe 
relatie staan tot de kosten van infrastructuur en a fortiori niet tot de integrale kosten van 
weggebruik, omgezet in een afstandsafhankelijke heffing. Pas wanneer kan worden gesproken 
van een mobiliteitsmarkt waarin wordt gewerkt met integrale kostprijzen, is er aanleiding 
cumulatie van beide heffingen zonder meer uit te sluiten. Nu dit niet het geval is, kiezen wij 
voorshands voor het naast elkaar bestaan van beide heffingen. In de toekomst kan opnieuw 
van geval tot geval worden bezien of deze koers moet worden aangehouden (…).” 210  
 

De regering is van mening, dat vooruitlopend op de kilometerheffing het expresbaantarief en 
het toltarief “een betekenisvolle bijdrage leveren aan het versterken van de bereikbaarheid en 
mobiliteit”.211 De regering verwacht nog in 2001 een wetsvoorstel inzake de structuur van de 
kilometerheffing aan de Raad van State voor te leggen. In antwoord op diverse vragen van de 
fracties komen de volgende, voor dit onderzoek  relevante zaken naar voren.  
 
Op de vraag van de ChristenUnie over de SVV-doelstelling van reductie van automobiliteit 
luidt het antwoord van de regering: “In het NVVP is de SVV-doelstelling betreffende reductie 
van de groei van automobiliteit als zodanig verlaten met behoud van het – op andere wijze te 
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realiseren – doel betreffende verbetering van veiligheid en leefbaarheid.”212  
   Op de vragen naar de kosten van het project van het invoeren van rekeningrijden (het 
spitstarief) deelt de regering mee, dat van het totale projectbudget van f. 1,5 mld per 31 
december 2000 f. 202,8 mln is uitgegeven. In juni 2001 is het besluit genomen de 
werkzaamheden te beëindigen en zijn de werkzaamheden afgerond.213 
 
Box 3.2c  Over de rol van onderzoek in het mobiliteitsbeleid en de ‘paradigmawisseling’ van 
minister Netelenbos 
In 2001 verschijnt een rapportage van de Stuurgroep Toekomstonderzoek en Strategisch 
Omgevingsbeleid, waarin onder meer de rol van onderzoek in het mobiliteitsbeleid en in het NVVP 
onder de loupe wordt genomen.214 Centraal staat het gegeven, dat het NVVP in veel opzichten een 
omslag in het verkeer- en vervoerbeleid betekent. De overheid probeert niet langer de mobiliteitsgroei 
tegen te houden, maar richt zich voortaan op het bestrijden van de negatieve effecten ervan; daarbij is 
de doelstelling dat mobiliteit meer beprijsd zal worden.  
   In de rapportage van eerdergenoemde stuurgroep is een van de vragen, welke bijdrage onderzoek 
heeft geleverd aan de omslag in het verkeer- en vervoerbeleid. Er is ook aandacht voor andere 
mogelijke verklaringen, zoals een andere kijk op sturing door de overheid. Er is in de rapportage veel 
te lezen met betrekking tot het NVVP, zoals de volgende tekst:  
“Nauw betrokkenen spreken van een paradigmawisseling, een radicaal nieuw perspectief op de 
beleidsdoelen en de rol van de overheid in het verkeer- en vervoerbeleid. Een van de respondenten 
vond Verkeer en Waterstaat tot voor kort een “Oostblokministerie” en is blij dat er een andere wind 
waait. Ook in de toonzetting van het NVVP zelf is een zekere opluchting te herkennen, alsof men zich 
eindelijk verlost voelt van de onhaalbare doelen en ineffectieve maatregelen van het SVV-II. 
Respondenten die de totstandkoming van het NVVP op iets grotere afstand hebben gevolgd, vinden 
het echter nogal meevallen met de diepgang van de beleidswijzigingen.”215  
   Een nadere analyse van de verschillen tussen het SVV-2 en het NVVP leidt tot de conclusie, dat de 
belangrijkste verschillen tussen beide plannen betrekking hebben op de sturingsfilosofie van het 
ministerie en de rol die het departement voor zichzelf ziet in het beleid. Met name de rol van de 
overheid wordt veel bescheidener gezien. Ook is er een normatieve verandering opgetreden.  
   In het SVV-2 wordt automobiliteit negatief gewaardeerd vanwege de maatschappelijke gevolgen en 
kosten; het ministerie stelde zich tot taak deze morele boodschap uit te dragen. Het NVVP ziet 
mobiliteit als waardevol aspect van de moderne samenleving; het ministerie ziet het niet langer als zijn 
taak om een bepaalde visie op mobiliteit uit te dragen naar de samenleving. Het nieuwe 
beleidsuitgangspunt is dat mobiliteit mag.216 Deze fundamentele omslag in het denken bij het 
ministerie over mobiliteit wordt in de rapportage ‘gereconstrueerd’.  
   Saillant punt uit die reconstructie is, dat omstreeks 1996 nieuwe managers, onder andere afkomstig 
van het ministerie van Economische Zaken, zich verbaasden over de wijze waarop het er bij het 
ministerie aan toe ging, “heel anders dan in andere sectoren”. De reorganisatie van het departement 
creëerde ruimte voor nieuwe mensen en nieuwe gedachten. In het rapport wordt ook de inwerkperiode 
van minister Netelenbos beschreven. Zij claimt een periode van 100 dagen om zich in te werken; in 
die periode zullen er geen stukken de deur uitgaan. Dat creëert een periode van bezinning en reflectie 
op het departement, zowel bij de minister als bij ambtenaren.  
   Op het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaat men werken aan een eigen visie op verkeer en 
vervoer. Daar komt de Perspectievennota uit voort.217 Een andere verklaring voor de beleidsomslag 
die in het rapport ter sprake komt is als volgt geformuleerd: “gelet op de beperkte effectiviteit van de 
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maatregelen uit het SVV-II moest het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn koers wel verleggen 
om zijn legitimiteit binnen de sector en de politieke arena te behouden”.218  
   In het licht van de eerder genoemde onderzoeksvraag stellen de onderzoekers vast: “dat in de 
periode voor de besluitvorming over het NVVP het ministerie van Verkeer en Waterstaat tamelijk 
gesloten was voor onderzoeksresultaten. Er is jarenlang ingezet op beleid waarvan de effectiviteit al  
lange tijd door onderzoek ter discussie was gesteld.”219 
 
�  De begroting 2002 en het Voortgangsrapport “Betalen per kilometer” 
 
De algemene politieke beschouwingen: bewegen en beprijzen. Tijdens de algemene 
politieke beschouwingen over de Miljoenennota voor 2002 geeft CDA-fractievoorzitter De 
Hoop Scheffer het (al eerder door Eurlings uitgesproken) motto van zijn partij aan, dat de 
opstelling van het CDA voor jaren zal bepalen. Hij betoogt:  
 

“Bij rekeningrijden heeft de minister natuurlijk niet op steun van het CDA-fractie kunnen 
rekenen, maar dat wist zij wel. Ik vertel niets nieuws als ik zeg dat de oorzaak van het gebrek 
aan voortgang bij het kabinet zelf ligt. Ondertussen is bij de kilometerheffing min of meer het 
zelfde het geval. Het standpunt van de CDA-fractie komt kort gezegd op het volgende neer: 
eerst bewegen, dan beprijzen. Het gaat erom dat een automobilist iets te kiezen moet hebben.”  

 
Daarbij sluit De Hoop Scheffer zelfs dubbeldekswegen niet uit.220 
 
De Memorie van Toelichting. De begroting voor 2002 heeft een nieuwe opzet.221 De 
beleidsparagraaf is nu opgebouwd uit een “beleidsagenda” met “beleidsartikelen”. De 
beleidsagenda bevat de belangrijkste beleidsprioriteiten van het ministerie. Deze laatste 
begroting van minister Netelenbos opent met de mededeling, dat op alle beleidsterreinen van 
Verkeer en Waterstaat sprake is “van een ingrijpende omslag in denken en doen”. Er is een 
nieuwe benadering, die inmiddels zijn neerslag heeft gekregen in een aantal strategische 
nota’s, waaronder het NVVP en het BOR. In die nota’s is “de nieuwe sturingsfilosofie” terug 
te vinden die als volgt wordt omschreven: “Het gaat om een zakelijker benadering. De 
overheid garandeert een bepaalde basiskwaliteit aan voorzieningen en voldoende 
keuzemogelijkheden. De burger kan in vrijheid zijn keuze maken uit dat aanbod, op 
voorwaarde dat hij ook de prijs daarvoor betaalt.”222  
   De MvT stelt dat het denken over mobiliteit ingrijpend veranderd is. Dat gegeven ligt ten  
grondslag aan de “kernboodschap van het NVVP”, die is “dat de overheid de groei van de 
mobiliteit wil faciliteren en tegelijkertijd de bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de 
leefomgeving wil verbeteren”.  
   Van het SVV-2 wordt afstand genomen, want dat plan: 
 

“ging nog uit van de gedachte dat de groei van de (auto)mobiliteit moest worden 
teruggedrongen. De overheid moest mensen sturen richting alternatieven voor de auto. 
Inmiddels weten we dat de auto en het openbaar vervoer geen communicerende vaten zijn. We 
moeten bij het beleid doen wat werkt. Bijvoorbeeld de individuele burger met prijsprikkels 
stimuleren om maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken.” 223  
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Deze benadering van mobiliteit en het bieden van alternatieven aan de burger wordt 
geïllustreerd met het voorbeeld “wie sneller wil moet meer betalen”. Als er behoefte is aan 
snelheid is er een markt en zullen bedrijven geïnteresseerd zijn in het aanleggen van 
expresbanen. Automobilisten zullen “de werkelijke kosten per kilometer gaan betalen voor 
het gebruik van de auto en minder voor het bezit daarvan”.  
   De kilometerheffing zal met ingang van 2003 “stapsgewijs” worden ingevoerd, zo meldt de 
MvT  224. Het is een operatie die “macro gezien budgettair neutraal is”, want hij is gekoppeld 
aan een “verlaging of afschaffing” van de mrb en bpm en wellicht een deel van de accijnzen 
en het is “nadrukkelijk niet de bedoeling” meer belastinginkomsten te genereren.  
Differentiatie van de kilometerheffing naar tijd en plaats zal noodzakelijk zijn om de 
verkeersproblemen het hoofd te bieden.225  
   De MvT blikt uitgebreid terug op het laten vallen van het spitstarief als prijsinstrument. 
“Vanwege de mogelijkheid om kilometerheffing aanzienlijk eerder dan voorzien in te voeren, 
wordt afgezien van invoering van het spitstarief en de in dat kader voorziene proef ”, is de 
argumentatie. De vraag of de kilometerheffing al dan niet regionaal moet worden ingevoerd 
moet nog worden beantwoord op basis van “technische pilots”.226 De MvT bevat nog de 
aankondiging van de instelling van een raad van advies voor de kilometerheffing.  
 
Leden Raad van advies Kilometerheffing benoemd. In een nieuwsbericht van 18 september 
2001 doet het ministerie van Verkeer en Waterstaat mededeling van de benoeming van de 
leden van de nieuwe Raad van advies voor Kilometerheffing. De raad heeft tot taak de 
minister van Verkeer en Waterstaat gevraagd en ongevraagd te adviseren over de invoering 
van de kilometerheffing. Prof. Ir. R. Pieper en de econoom prof.dr. P. Rietveld zijn twee van 
de in totaal 5 leden van de raad. 
 
Box 3.2d  Een interview met CDA-woordvoerder Eurlings en met minister Netelenbos 
Kort voor de begrotingsbehandeling laat Eurlings in het periodiek RAI Voorrang weten, wat hij van de 
kilometerheffing vindt. De prioriteit van het CDA ligt bij het oplossen van knelpunten in de 
infrastructuur en niet zozeer bij het systeem van de kilometerheffing, zegt Eurlings. “Intussen is 
duidelijk geworden dat de invoering van het systeem meer dan een miljard gulden gaat kosten, 
exclusief exploitatiekosten. Ook op het gebied van privacy en fraudegevoeligheid zijn nog harde noten 
te kraken”, laat hij weten. Het probleem dat het CDA heeft met de aanpak van de minister is,  dat zij 
“een nieuwe manier van rekeningrijden wil invoeren. Rekeningrijden in het kwadraat wel te 
verstaan”.227 
   Op 3 november 2001 publiceert de Volkskrant een interview met minister Netelenbos. (Zij is dan op 
de zesde plaats van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer geplaatst.) De verslaggever legt 
Netelenbos voor, dat door het rekeningrijden haar populariteit is gedaald. Zij antwoordt: “Dat gevoel 
heb ik niet. Ik heb via rekeningrijden elf miljard gulden binnengesleept, het meeste geld van alle 
ministers. (...) De problemen waar ik mee werd opgezadeld komen uit een ver verleden.” 
 
Het Voortgangsrapport “Betalen per kilometer”. Op 2 november 2001 presenteert minister 
Netelenbos een voortgangsrapport over de voorbereiding van de kilometerheffing, samen met 
een advies van de Raad van Advies Kilometerheffing.228 Dat is tijdens de behandelprocedure 
van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit en kort vóór de behandeling van de begroting 2002. 
   Het voortgangsrapport geeft “de huidige stand van denken” weer en beschrijft hoe de 

                                                 
224 Verwarrend is, dat later in de MvT wordt gesproken over een invoering in 2004 (Ibid.: 76). 
225 Ibid.: 9, 76. 
226 Ibid.: 75, 76. 
227 RAI Voorrang, 31 oktober 2001. 
228 TK verg.jr. 2001-2002, 27455, nr. 10. In deze Raad hebben onder meer zitting de adviseur prof. ir. R. Pieper 
en de econoom prof.dr. P.Rietveld van de VU te Amsterdam. 
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kilometerheffing vorm gegeven kan worden.“Bij de kilometerheffing worden de 
voertuigbelastingen grotendeels variabel geheven” vermeldt de rapportage. Daarvoor bestaat 
een “brede maatschappelijke instemming” die onder meer is verwoord in het advies van de 
SER. En ook maatschappelijke organisaties als “de ANWB, VNO-NCW, MKB-Nederland, de 
FNV en de Stichting Natuur en Milieu beschouwen de kilometerheffing als een eerlijk middel 
en als een mogelijke opstap naar een mobiliteitsmarkt en tot verdere doorberekening van 
externe maatschappelijke kosten”.229  
   Voor de kilometerheffing moet nieuwe apparatuur worden ontwikkeld, de zogenaamde 
“mobimeter”. Aan die meter kunnen “diverse aanvullende diensten” worden gekoppeld, zoals 
routeplanning, verkeersinformatie, onderhoudsinformatie, hulp bij pech en entertainment.230  
   In dit document wordt een nieuwe definitie gegeven van de kilometerheffing; deze betreft 
“in eerste instantie de omzetting van de vaste voertuigbelastingen, het eurovignet en een deel 
van de accijnzen”. Dat laatste punt is nieuw.231 Dat is “om de heffing robuust te maken en 
grenseffecten te verminderen”. Het kabinet gaat uit van een volledige omzetting van de mrb 
en een kwart van de bpm.232  
   Voor de eerste maal worden ook risico’s van de omzetting van de belastingen naar de 
kilometerheffing genoemd: marktverstoring, afname van de waarde van het autopark en 
kasproblemen bij de overheid. Dat vraagt om een “overgangsstrategie”. Er is in kaart gebracht 
wat de sociaal-economische effecten van de kilometerheffing zijn. Huishoudens met lage 
inkomens die in het bezit zijn van een auto gaan er door variabilisering gemiddeld op vooruit. 
Veelrijders gaan er op achteruit.233 
 
Het debat in de Tweede Kamer. Eurlings (CDA) is de eerste woordvoerder in het debat over 
de begroting op 7 november 2001. Hij typeert de oogst van de paarse jaren als “schraal: veel 
stilstand en onvoldoende dynamiek”.234 Wat betreft het prijsbeleid van de minister is de CDA-
fractie van mening “dat burgers eerst een echte mobiliteitsmarkt en dus reële 
keuzemogelijkheden moeten krijgen alvorens beprijzingen als sturingsinstrument mogen 
worden ingezet. (...) eerst bewegen, dan beprijzen”.  
   In debat met Van der Steenhoven (GroenLinks) laat Eurlings zich ontvallen dat “het 
geflopte project rond rekeningrijden” het CDA best wel goed uit kwam omdat de prioriteit 
daarbij verkeerd lag. Voor hem is niet de vraag of een prijsinstrument effectief is, de vraag is 
waneer je het moet inzetten. “Je zet het pas in als er een mobiliteitsmarkt is”, aldus Eurlings, 
want men moet een keuze hebben.235 Dijsselbloem (PvdA) vraagt naar de consistentie van het 
CDA ten aanzien van prijsbeleid, gelet op de tekst van onder meer het verkiezingsprogramma. 
Het antwoord van Eurlings is dat het CDA  heel consistent is en altijd is uitgegaan van 
“keuzes en dan beprijzen”. Het CDA wil zich niet vastleggen op de kilometerheffing:  
 

“Vanwege de hoge kosten, de grote onzekerheden en de ontijdigheid van het sturende 
kilometerheffingsysteem lijkt het ons zaak dat wij ons nu niet binden aan dit systeem. Meer 
denkwerk over de beste variabilisatie-methode moet worden verricht. Zo kan in overleg met 
buurlanden tot een gezamenlijke en optimale aanpak worden gekomen. Ik zeg er wel dit bij. 
Variabilisatie mag niet leiden tot kostenverhoging voor de gemiddelde automobilist.” 236  
 

                                                 
229 Ibid.: 4. 
230 Ibid.: 5. 
231 Ibid. 
232 Ibid.: 7. 
233 Ibid.: 10. 
234 TK verg.jr. 2001-2002, 20e verg. 7 november 2001: 20-1322. 
235 Ibid.: 20-1324. 
236 Ibid.: 20-1326. 
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Eurlings houdt zijn opponenten voor “dat deze Kamer ontzettend moeilijk tot een concrete 
aanpak van mobiliteitsproblemen komt”. Na zeven jaar paars zijn de files langer dan ooit, 
zegt hij.237  
   Dijsselbloem spreekt uit dat zijn fractie grote waardering heeft voor “de wijze waarop de 
minister het fundament heeft gelegd voor een maatschappelijk aanvaarde en technisch 
haalbare kilometerheffing”. Er is niets zo slecht te verteren als hoge vaste heffingen die je 
nauwelijks met eigen keuzen kunt beïnvloeden, vindt hij. 
   Van der Steenhoven vraagt of de waardering van Dijsselbloem voor de minister moet 
worden gezien tegen de achtergrond van het feit, dat de fracties in de Tweede Kamer “twaalf 
jaar lang hebben gesproken over rekeningrijden”. Het antwoord van Dijsselbloem is, dat de 
minister bij haar aantreden “halve plannen” op haar bureau aantrof.  
   Wat betreft de kilometerheffing vindt Dijsselbloem dat deze stap voor stap moet worden 
ingevoerd. De eerste stap is de invoering van “een begrijpelijke platte heffing”.238 De PvdA 
vindt dat alles uit de kast moet worden gehaald om de files te bestrijden, inclusief beprijzen, 
benutten en bouwen (in die volgorde). Ook hij beroept zich op consistentie in de standpunten 
van zijn fractie. Dijsselbloem wijst in zijn betoog op CBS-gegevens die laten zien dat zich een 
ontkoppeling aftekent tussen de economische groei en de files én hij wijst op een uitspraak 
van het CPB, dat beprijzen een instrument is “dat absoluut nodig is” om de mobiliteitsgroei 
op te vangen.239  
   Ook voor de PvdA is budgettaire neutraliteit een uitgangspunt bij de kilometerheffing, wat 
Stellingwerf (ChristenUnie) tot de vraag leidt hoe dat zich verhoudt tot de aangekondigde 
verlaging van de mrb en de accijnzen in het belastingplan 2002. Het antwoord luidt, dat het 
moment van introductie van de kilometerheffing bepalend is voor het niveau waarop 
budgettaire neutraliteit wordt getoetst.240 
 
Van der Steenhoven geeft een balans van de kabinetsperiode. Tot zijn teleurstelling wordt de 
kilometerheffing niet gedifferentieerd en maken de grote partijen in de Kamer het autorijden 
met het belastingplan juist goedkoper. De fractie van GroenLinks zal de door de minister 
voorspelde groei van het aantal auto’s naar 9 miljoen “niet accepteren” en zet in op “een 
echte kilometerheffing”, met differentiatie naar tijd, plaats en milieu-effecten. Ook wordt 
daarbij onderscheid gemaakt tussen tarieven voor de Randstad en het platteland.241  
   Hofstra (VVD) zegt dat het mooi is dat het NVVP er is gekomen, “waar we hopelijk nog 
lang mee uit de voeten kunnen”. De VVD-fractie heeft veel waardering voor de omslag in het 
mobiliteitsdenken. “Wij zijn echt af van het sprookjesboek van Hanja Maij-Weggen, dat kan 
nu de prullenbak in”, aldus Hofstra.  
   Van der Steenhoven confronteert Hofstra met het feit dat het minister Jorritsma was, die de 
wet op het rekeningrijden bij de Tweede Kamer heeft ingediend. “Tien jaar lang is 
geprobeerd de beprijzing te regelen. U heeft dat verleden jaar om zeep geholpen”, aldus Van 
der Steenhoven, waarop Hofstra repliceert: “Ik heb kunnen voorkomen dat de minister een 
doodlopende weg zou inslaan”; “De minister heeft er zelf toe besloten. De PvdA-fractie was 
het ermee eens.”242  
   Hofstra verwacht dat als de Wet bereikbaarheid en mobiliteit in werking is, er op vrij grote 
schaal nieuwe rijstroken als tolwegen moeten worden aangelegd. Dat leidt tot een debatje met 
Dijsselbloem, die wijst op een rapport van het bureau Goudappel Coffeng over de zin en 
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239 Ibid.: 20 -1331/1333. 
240 Ibid.: 20 -1337. 
241 Ibid.: 20 -1342. 
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onzin van betaalstroken. Ook Eurlings mengt zich hierin met een verwijzing naar een ander 
rapport van de stichting HSW met weer andere cijfers.243  
   In zijn betoog gaat Hofstra in op “de heksenjacht op de ANWB” die minister Netelenbos 
zou hebben gevoerd vanwege verschil van mening over het rekeningrijden.244 Hij bedankt de 
minister voor “de tussenstap op het gebied van de kilometerheffing”, maar mist nog een 
standpunt van het kabinet.  
   Hij stelt de vraag wie nu betaalt voor de invoeringskosten per auto, die op f. 500 worden 
geraamd hetgeen betekent dat het voor 6 miljoen auto’s gaat om een bedrag van 3 mld. 
gulden. Eurlings springt hierop in en vraagt Hofstra, of er een moment komt waarop de VVD 
“op z’n minst het nu invoeren van de kilometerheffing ter discussie wil stellen”. De VVD-
fractie “heeft fiducie in een kilometerheffingsysteem” laat Hofstra weten.  
   In debat met Eurlings geeft Hofstra aan, dat de VVD wel voorwaarden verbindt aan 
differentiatie naar plaats en tijd: uit een proef moet blijken dat het helpt tegen files; de VVD 
wil het graag samendoen met het “Roergebied en de Belgische stedenruit”; de extra heffing 
die ontstaat moet worden teruggesluisd door de belastingheffing te verlagen. Ook moet de 
kilometerheffing “vlak” beginnen. De VVD wil de bpm helemaal in de heffing verwerken, 
waarbij wel een nieuwe, moderne grondslag wordt gekozen waarin de componenten milieu, 
veiligheid en beslag op infrastructuur zijn opgenomen. Want de VVD wil “in wezen” de 
belastingheffing “reorganiseren”.245  
 
Van Bommel (SP) betoogt dat marktwerking en privatiseringen vooral chaos hebben gebracht 
en noemt daarbij het openbaar vervoer. Als dat vervoer onder de maat blijft, dan zal niemand 
van de auto naar het openbaar vervoer overstappen en slibt het land vervolgens dicht met 
auto’s. De SP steunt de vervanging van de mrb door een kilometerheffing, omdat 
automobilisten worden aangemoedigd kritischer naar het eigen autogebruik te kijken. Van 
Bommel waarschuwt ervoor dat het draagvlak voor deze heffing wordt verspeeld door hoge 
invoeringskosten of discussies over spits- of regioheffing.246  
   D66 kan zich vinden in een beleid waarin de nadruk ligt op eerst maximaal benutten, het 
gebruik zijn prijs geven en alleen als het echt niet anders kan bouwen, aldus Giskes. Zo leest 
zij het NVVP. Wel vindt zij dat er in deze kabinetsperiode véél meer had kunnen gebeuren 
dan is gerealiseerd. Haar oordeel over het prijsbeleid verwoordt zij aldus: “Deze minister had 
goud in haar handen, maar heeft dat laten verworden tot blik.” Giskes is van mening, dat 
minister Netelenbos gewoon had moeten doorpakken met het rekeningrijden op basis van het 
wetsvoorstel van haar voorgangster. De partij is wel blij dat het alsnog is ingewisseld voor 
“het veel betere idee van een gedifferentieerde kilometerheffing”.247  
   Stellingwerf (ChristenUnie) vindt juist dat de minister in de afgelopen jaren alles uit de kast 
heeft gehaald om het rekeningrijden erdoor te krijgen, maar met de verkiezingen in het 
vooruitzicht is zij er anders over gaan denken. Hij vindt dat in het mobiliteitsbeleid wordt 
toegegeven aan “de individualistische en materialistische tijdgeest”. De benadering van het 
NVVP staat “mijlenver af” van de keuzes die ten tijde van het SVV-2 zijn gemaakt, aldus 
Stellingwerf. De ChristenUnie is als jarenlange voorvechter van de kilometerheffing gelukkig 
met de “ondubbelzinnige keuze” die voor de kilometerheffing is gemaakt. Wel heeft 
Stellingwerf een aantal vragen over de effecten van die heffing, waaronder de vraag wat het 
betekent voor toename van aantal auto’s nu het bezit ervan goedkoper wordt met alle 
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ruimtelijke consequenties van dien.248 Ook Van den Berg (SGP) heeft de omslag van het 
kabinet naar de kilometerheffing toegejuicht, al is de omslag laat gekomen.249 
 
Minister Netelenbos zegt bij de aanvang van haar beantwoording, dat zij al een aantal jaren 
bezig is om “het hele beleidsterrein van Verkeer en Waterstaat te verwetenschappelijken en te 
verzakelijken”. Zij spreekt over het verschil tussen het SVV-2 en het NVVP als een 
“paradigmashift”:  
 

“De burger, die zijn verantwoordelijkheid moet nemen, wordt centraal gesteld en vraagsturing 
is een belangrijk instrument in plaats van aanbodsturing. (...) De burger kiest zelf en ordent 
zijn leven op de manier zoals hij dat wil. (...) Wij moeten uitgaan van mobiliteit als onderdeel 
van de moderne samenleving en van mobiliteit als grondrecht.” 250  

 
In haar toelichting op het beleid stelt minister Netelenbos, dat de combinatie van werk en zorg 
bijna niet goed mogelijk is zonder automobiliteit. Het is voor haar een concreet voorbeeld 
waarom de burger in het beleid centraal staat.  
   Stellingwerf geeft als reactie op het loslaten van het SVV-2: “Het komt erop neer dat wij 20 
jaar lang wel wat hebben gezegd, maar nooit de daad bij het woord hebben gevoegd. Daar zit 
het probleem.” De minister repliceert: “Neen, het probleem is dat je wel kunt sturen, maar dat 
je dan de burger tegenkomt, die daar niks mee heeft. Je stuurt op het geweten, op het 
verleiden van de burger.” 
   Van der Steenhoven valt Stellingwerf bij door op te merken, dat hij ten stelligste betwist dat 
in de afgelopen 20 jaar geprobeerd is om mensen uit de auto te krijgen en een alternatief te 
bewerkstelligen. Minister Netelenbos houdt voet bij stuk en stelt “dat de vrije burger zich 
maar op een bepaalde manier laat dwingen” en daar is “het prijsbeleid” een belangrijk 
instrument voor.251  
   Zij bestrijdt de door het CDA gewenste volgorde van éérst bouwen en dan beprijzen, 
waarop Eurlings repliceert dat de burger dan een schijnvrijheid heeft omdat er geen alternatief 
is. Over het verloop van de ontwikkeling van het prijsbeleid geeft minister Netelenbos aan, 
dat het rekeningrijden “referendabel” was:  
 

“Het had onder het beslag van een referendum kunnen vallen. Volgens mijn inschatting was 
dit het enige onderwerp waarvoor voldoende mensen op de been zouden zijn gekomen. Ik wijs 
ook op het grote geld dat hierachter zit, want de belangenbehartigers van de tegenbeweging 
beschikken over nogal wat middelen.” 252  

 
Over de veronderstelde kosten van de “mobimeter” in de auto voor de kilometerheffing stelt 
zij, dat als de fiscus mensen verplicht om een mobimeter in de auto te hebben, de daarmee 
gemoeide kosten door de overheid gedragen moeten worden. Zij meldt dat marktpartijen ook 
interesse in zo’n kastje hebben vanwege mogelijke dienstverlening (GSM-telefonie, file-
informatie, routeplanner e.d.). De minister kan echter niet aangeven wat de kosten van de 
mobimeter zullen zijn. Eurlings wil weten of de minister een grens stelt aan de kosten die het 
project mag hebben, maar die vraag wordt niet beantwoord omdat er eerst een economische 
kosten-batenanalyse moet liggen. De minister ziet mogelijkheden bij marktpartijen:  
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“De telecommaatschappijen die behoorlijke problemen hebben, zijn geïnteresseerd in het 
perspectief dat er straks 6 tot 9 miljoen klanten zijn voor een nieuw systeem. Volgens hen 
wordt hiermee een heel nieuwe infrastructuur over Nederland uitgerold en is het vanuit het 
perspectief van marktinnovatie interessant om voorop te lopen en de wereldleider te kunnen 
zijn. Wij hebben er ook bewust voor gekozen om wereldleider te willen zijn.” 253 

 
Zij refereert daarbij aan een informeel overleg van de Transportraad waarbij zij en minister 
Pronk VROM) aanwezig waren: “Wij hebben toen gezegd dat wij dit willen trekken en dat 
het, als het bij ons een uitwerking heeft gekregen, voor heel Europa een fantastisch systeem 
kan zijn.”254  
   Minister Netelenbos legt de vraag van Eurlings over een financiële grens voor het project 
kilometerheffing uit als het organiseren van een nieuwe vluchtweg. Wat betreft het element 
van de budgettaire neutraliteit geeft zij aan, dat dit betekent dat als besloten wordt dat in de 
spits meer moet worden betaald, er buiten de spits minder wordt betaald. “Het is niet de 
bedoeling dat wij meer geld ophalen”, aldus de minister.  
   In debat met Stellingwerf geeft zij (opnieuw) een definitie van de kilometerheffing: 
“Variabel wil zeggen dat de motorrijtuigenbelasting, de bpm en de accijnzen in een 
zogenaamd plat systeem worden ondergebracht.”255  
 
In de tweede termijn van het debat stelt Stellingwerf de centrale keuze aan de orde tussen een 
beleid dat uitgaat van een autonome ontwikkeling naar meer auto’s en een beleid dat 
automobiliteit als een schaarsteprobleem ziet waarbij grenzen worden gesteld wat betreft 
ruimte en milieu. De fractie van de ChristenUnie vindt dat “selectief autogebruik” centraal 
moet blijven staan. Hij wil de optie openhouden dat de bpm niet wordt afgeschaft.256  
   Minister Netelenbos pleit tenslotte voor een eenvoudige invoering van een systeem van 
kilometerheffing, “want anders mislukt het, dan sterft het in schoonheid”. Zij geeft de Kamer 
nog een advies mee: “En let op het draagvlak. Dit is een advies van een minister die bij dit 
dossier sadder and wiser is geworden.”257 
 
Box 3.2e  Reflectie op de begrotingsbehandeling 
 
�  Commentaar van de voorzitter van de VROM-Raad op de kilometerheffing 
Trouw meldt op 9 november 2001 dat de voorzitter van de VROM-Raad, prof.dr. Hafkamp, na een 
verblijf van een jaar in de Verenigde Staten bij zijn terugkeer “verbijsterd” was toen hij hoorde over 
de platte kilometerheffing. Zijn commentaar is: “Wat is nu het knelpunt in Nederland? Dat zijn toch de 
files. Dan moeten die files worden beprijsd en niet de andere kilometers. De platte heffing is een 
politieke noodgreep om de VVD binnenboord te houden, dat snap ik. Maar verkeerstechnisch is dat 
besluit onbegrijpelijk.” 
�  Interview met de minister na de begrotingsbehandeling 
In een interview met Trouw, gepubliceerd op 6 december 2001, geeft minister Netelenbos nog eens 
uitleg over haar benadering van de auto:  
“We hebben twintig jaar anti-autobeleid gevoerd en het heeft niets uitgehaald. Integendeel, het aantal 
autokilometers is in die tijd veertien keer zo groot geworden. (…) Uit de antropologie en de sociologie 
blijkt dat mensen willen reizen. Reizen maakt vrij en dankzij de auto is dat reizen gedemocratiseerd. 
Het heeft dan weinig zin als de overheid het vingertje heft en zegt: dat mag niet. (...) De overheid mag 
daarbij natuurlijk niet uit het oog verliezen dat de auto ook nadelen heeft. Hij slorpt ruimte op en tast 
de leefbaarheid aan. Dat moet bij de automobilist in rekening gebracht worden. En de overheid moet 
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ook kindvriendelijke buurten maken, geluidswerend asfalt aanleggen (…). Dat zijn ook allemaal 
elementen van het contract dat we met de burger sluiten.”  
   De minister vindt dat het CDA “duidelijk bang is” voor de kiezer en zegt over deze oppositiepartij: 
“Het CDA wijst de kilometerheffing af met het argument dat burgers eerst filevrij moeten kunnen 
rijden voordat zij meer gaan betalen. Dat betekent wegen bouwen totdat er geen files meer zijn. Dat 
vind ik echt een horrorscenario”. 
 
Tussendoor: debat in het kader van het NVVP. Ondertussen loopt het debat over het 
NVVP door. Op verzoek van de VVD-fractie vindt op 28 januari 2002 een notaoverleg plaats 
van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat – als derde termijn van de behandeling 
van het NVVP.258  
   De VVD-fractie heeft kritiek op de financiële paragraaf van het plan. Zij heeft eerder de 
minister gevraagd om een realistische behoefteraming van de infrastructuur, onder meer in het 
overleg van 19 november jl. En de minister is in gebreke gebleven.  
   Eurlings (CDA) vat deze gelegenheid aan om in eigen woorden de voordelen van het NVVP 
ten opzichte van de eerdere SVV’s aan te geven: ten eerste is het uitgangspunt van het nieuwe 
plan realistischer, want mobiliteit wordt niet meer bestreden of teruggedrongen; ten tweede 
heeft het NVVP betere toetsingsinstrumenten voor het beleid dan de SVV’s .  
   Wat betreft de kritiek van Hofstra op de financiële onderbouwing vraagt Eurlings zich af, 
“of het mogelijk en geheel wenselijk is om het financieel allemaal op dit moment vast te 
spijkeren”. Hij vindt dat “een stuk flexibiliteit” behouden moet blijven, en vervolgt: “Wij 
kunnen niet 20 jaar over ons graf heen regeren; het volgende kabinet en de partijen die dan 
aan de macht zijn, zullen hun keuzes moeten maken.”259  
    
In de loop van het debat komt alsnog de vraag aan de orde naar de financiële onderbouwing 
van de kosten van invoering van de kilometerheffing. Minister Netelenbos wijst erop dat het 
kastje dat daarvoor in de auto nodig  is “veel meer mogelijkheden biedt dan uitsluitend het 
registreren van de kilometers”. “Wat uiteindelijk de kosten zijn die gemoeid zijn met de 
invoering van dat heffingssyteem, laat zich op dit moment echter nog niet voorspellen”, aldus 
de minister.260  
   In reactie daarop stelt Eurlings, dat hij ervan uitgaat dat de minister het een goede zaak 
vindt dat een volgend kabinet zal beslissen over al dan niet invoering van de kilometerheffing. 
Het antwoord van de minister is:  
 

“Ik doe gewoon mijn werk. Ik zorg dat alles wat belangrijk is op tijd wordt afgewikkeld. Als u 
mij daarmee een beetje helpt, zou ik dat zeer op prijs stellen. (...) Het zou wel eens goed zijn 
wanneer wij hier eens iets zouden afhechten; dat is echt een hartenkreet want ik begin zelfs 
met de bouw in de problemen te komen omdat wetgeving zo vreselijk lang hier blijft liggen.” 
261 

Twee dagen later, op 30 januari, heeft de Vaste Commissie een zogenoemd algemeen overleg 
over de kilometerheffing, naar aanleiding van het voortgangsrapport Betalen per kilometer. 262  
     PvdA-woordvoerder Van Heemst – die de kilometerheffing steevast aanduidt als “Hofstra-
heffing” – vindt het “een behoorlijke prestatie van Paars dat er een wetsvoorstel in de maak 
is dat kan rekenen op een politiek en maatschappelijk breed draagvlak”. Hij vindt dat het 
verzoek van BOVAG en RAI om de gehele belasting voor personen- en motorrijtuigen in één 
keer in de kilometerheffing op te nemen serieuze bestudering verdient. Uitgangspunt voor zijn 
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fractie is nog steeds dat de mobimeter de automobilist “niets of weinig zal gaan kosten”. De 
“Hofstra-Heffing” is voor Van Heemst een opstap naar “een intelligente heffing die varieert 
naar tijd en plaats”.263 Hofstra (VVD) herinnert eraan: 
 

“dat zijn fractie al decennia lang voorstander is van variabilisatie van de autobelastingen en 
dat zij in die zin in principe ook kan instemmen met de introductie van de zogenaamde vlakke 
kilometerheffing die, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, daarna omgezet zou 
kunnen worden in een heffing naar tijd en plaats. Die voorwaarden zijn dat er sprake moet zijn 
van een vooraf aangetoond terugdringend effect op de files, dat de gegenereerde hogere 
opbrengsten terugvloeien naar de automobilisten in de zin dat de generieke heffing wordt 
verlaagd, en dat de gehele operatie in Europees verband geschiedt.” 264 

 
Hofstra geeft aan dat “variabilisatie via de pomp” zijn voorkeur heeft. Dat blijkt echter niet 
mogelijk “omdat Nederland in feite verslaafd is aan hoge autobelastingen”. Hij rekent voor, 
dat als België, Duitsland en Nederland alle heffingen en accijnzen op de auto in de 
benzineprijzen zouden verwerken, de benzine in Nederland dan 1 euro meer zou kosten dan in 
de buurlanden.  
   Wat betreft de kosten van de mobimeter constateert Hofstra dat bij het Rijk het hiervoor 
benodigde bedrag niet voorhanden is. Hij ziet “niets liever dan dat de landelijke invoering 
van de kilometerheffing in 2006 een feit zal zijn”, maar het kostenvraagstuk leidt hem echter 
“tot het realistische vermoeden dat het nog vele jaren langer en wellicht zelfs meerdere 
kabinetsperiodes zal duren voordat die heffing daadwerkelijk een feit zal zijn”.265  
   Voor Eurlings (CDA) ligt de prioriteit bij het bijbouwen van wegcapaciteit. Hij stelt dat de 
platte kilometerheffing, “waarvoor de coalitie inmiddels bij wijze van compromis heeft 
gekozen”, tot weinig of geen vermindering van de fileproblemen leidt maar wel “waanzinnig 
veel geld” kost. Zijn fractie is dan ook van mening: “eerst bijbouwen en dan pas eventueel 
beprijzen”.  
   Eurlings wijst op diverse ongewenste gevolgen van de kilometerheffing in de fiscale sfeer, 
de waardebepaling van auto’s, privacy en fraude en schat in, dat met een variabilisering via de 
accijnzen eenzelfde resultaat als met de kilometerheffing kan worden bereikt.  Hij vindt het 
niet verstandig “om als Nederland een complex en peperduur systeem zoals de 
kilometerheffing als eerste in de wereld te gaan ontwikkelen”. Hij verzoekt de minister om 
geen verplichtingen aan te gaan, ook niet met marktpartijen, voordat het wetsvoorstel 
kilometerheffing in het najaar bij de Kamer ligt.266  
   Voor D66 is alleen de gedifferentieerde kilometerheffing een effectief instrument. Het 
ontbreken van voldoende financiële onderbouwing van het NVVP (en van de kilometer-
heffing) leidt Giskes (D66) tot de uitspraak, dat het enthousiasme om met een NVVP in te 
stemmen – “dat grotendeels gebaseerd is op loze beloften van regeringszijde” – steeds minder 
wordt.267  
   Van der Steenhoven (GroenLinks) zegt “dat tot nu toe de landelijke politiek nog 
onvoldoende in staat is gebleken om het maatschappelijke probleem van de automobiliteit 
binnen een redelijke termijn tot een oplossing te brengen”. Ook GroenLinks kiest voor de 
gedifferentieerde kilometerheffing.268  
   Van Bommel (SP) is er voorstander van het bezit minder te belasten en het gebruik meer. 
Hij bepleit te starten met de platte kilometerheffing en de discussie over variabilisatie uit te 
                                                 
263 Ibid.: nr. 58: 1, 2. 
264 Ibid.: 2. 
265 Ibid.: 2, 3. 
266 Ibid.: 3, 4. 
267 Ibid.: 4. 
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Deel IV – Hoofdstuk 3 

584 

stellen, om het maatschappelijk draagvlak zo groot mogelijk te maken.269  
   Stellingwerf (ChristenUnie) waardeert de voortvarende aanpak van de minister rond de 
kilometerheffing. Hij vindt wel dat de regering te weinig “het sturingsaspect” van de 
kilometerheffing aangrijpt “om de automobiliteit krachtiger in te perken”.270 
 
Minister Netelenbos zegt verheugd te constateren, “dat er niet alleen vanuit het 
maatschappelijk middenveld maar ook binnen de Kamer een breed draagvlak is voor de 
kilometerheffing”. Op de vraag waarom Nederland met dit systeem voorop moet lopen is haar 
antwoord, dat “er geen ander land in Europa dan Nederland is waar zo veel mobiele mensen 
bij elkaar wonen, te weten 16 miljoen Nederlanders met 6,5 miljoen auto’s ”.  
   Zij gaat in haar betoog nader in op onder meer de te verwachten effecten op de 
automobiliteit. Vragen over financiering van de invoering van de kilometerheffing laat zij 
onbeantwoord.271 Voor Van Heemst weegt dat financiële aspect weegt niet zwaar, omdat het 
invoeringsproces waarschijnlijk later dan 2006 een feit zal zijn. Hij is “dan ook wat laconiek 
over de eisen die het CPB stelt omtrent het nu al reserveren van middelen voor dit 
instrument”. Hij vertrouwt erop “dat de kosten van de mobimeter uiteindelijk voor een heel 
groot deel door de markt gedragen zullen worden”.  
   Hofstra benadrukt in zijn tweede termijn dat de VVD de kilometerheffing meer ziet in het 
kader van een eerlijke prijs dan als een instrument om de files terug te dringen. Hij 
“persisteert bij het binnen een aantal jaren afschaffen van de gehele bpm”.  
   Voor Eurlings zijn er rond de invoering van de kilometerheffing nog steeds “grote 
onzekerheden”. Zijn inziens zijn er voor variabilisatie “simpeler systemen te bedenken dan de 
kilometerheffing”. Hij vraagt de minister “serieus onderzoek te doen naar alternatieven voor 
variabilisatie”. Hij wil ook graag inzicht in de totale kosten van de voorbereiding, mede om te 
voorkomen dat er net als bij het rekeningrijden een verliespost van honderden miljoenen 
ontstaat.  
   In haar beantwoording van de aanvullende vragen komt de minister met  het idee om in de 
Randstad te beginnen met de invoering van de kilometerheffing, waarna andere provincies 
volgen. Haar antwoord aan Eurlings is, “dat elke andere optie dan de kilometerheffing 
duurder en minder goed is in een land als Nederland met zijn congestiegevoelige 
gebieden”.272 
 
�  Een ‘slotdebat’ over de kilometerheffing van het kabinet-Kok 2 
Een week later, op 6 februari 2002, vindt een debat in de Tweede Kamer plaats naar 
aanleiding van het algemeen overleg van de Vaste Commissie. De verkiezingsstrijd is dan al 
losgebarsten. Een aantal moties wordt ingediend. Eurlings geeft aan dat (wederom) duidelijk 
is geworden dat er grote onduidelijkheid over het systeem van de kilometerheffing is ontstaan. 
Hij stelt vervolgens: 
 

“De CDA-fractie is wel duidelijk. Wij zijn niet voor dit systeem, niet in de Kamer, niet buiten 
de Kamer en niet in ons verkiezingsprogramma. (...) Ondanks alle onzekerheden holt de 
coalitie door. Ik vind echter dat wij een herhaling van zetten moeten voorkomen. Ik krijg 
namelijk een déjà vu van dit soort debatten. Bij het rekeningrijden was het hetzelfde verhaal: 
men hobbelde maar door. De heer Hofstra zei bijvoorbeeld in november 2000 dat het 
experimentje rekeningrijden door moet kunnen gaan. Hij was wel de eerste die 
krokodillentranen huilde toen bleek dat het 260 mln. gulden had gekost.” 273  

                                                 
269 Ibid.: 5, 6. 
270 Ibid.: 6, 7. 
271 Ibid.: 7-9. 
272 Ibid.: 8, 9. 
273 TK verg.jr. 2001-2002, 47e verg. 6 februari 2002: 47-3349. 
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Moties over de kilometerheffing. Eurlings dient een motie in waarin de regering wordt 
verzocht tot de behandeling van het wetsontwerp geen verdere verplichtingen aan te gaan 
rond het project van de kilometerheffing.  
   Van der Steenhoven gaat in debat met Eurlings en stelt dat het verkiezingsprogramma van 
het CDA een andere inhoud heeft. Eurlings zegt dat het CDA-verkiezingsprogramma spreekt 
over eerst bewegen, dan beprijzen. “Dat betekent dat de CDA-fractie vindt dat Nederland dit 
project niet als eerste in de wereld moet opstarten”, aldus Eurlings.274  
   Een tweede motie van Eurlings betreft een oproep aan de regering om spoedig in overleg te 
treden met de buurlanden “om te komen tot ontwikkeling van alternatieve systemen van 
variabilisatie van de vaste autolasten”.  
   In een derde motie roept Eurlings de regering op “recht te doen aan de positie van de VVD-
fractie en aan te sluiten bij het maatschappelijk steeds gangbaarder woordgebruik door in de 
toekomst de term “kilometerheffing” te vervangen door het begrip ‘Hofstraheffing’ ”.    
Eurlings geeft in debat met Hofstra aan, dat dankzij zij de steun van de VVD er in de Eerste 
en Tweede Kamer een meerderheid voor de kilometerheffing is.275  
   Stellingwerf dient een motie die tot doel heeft bij invoering van de kilometerheffing zo snel 
mogelijk over te gaan tot differentiatie naar tijd, plaats en milieufactoren.  
   Van der Steenhoven constateert dat er na acht jaar paars nog steeds niets geregeld is over de 
beprijzing van het autoverkeer. Hij stelt dat het kabinetsvoorstel voor de platte 
kilometerheffing veel discussie in het land zal oproepen. “Er zal gezegd worden dat het 
onrechtvaardig is dat de mensen op het platteland evenveel betalen als in de Randstad, terwijl 
zij veel minder rijden. De platte kilometerheffing zal juist weerstand oproepen en geen 
draagvlak”, aldus de woordvoerder van GroenLinks. Daarom dient hij een motie in die verder 
gaat dan die van Stellingwerf en waarin de regering wordt opgeroepen uit te gaan van het “in 
één keer” invoeren van een kilometerheffing die differentieert naar tijd, plaats en milieu.276  
   Hofstra dient een motie in over de grondslagen van het bedrag van de kilometerheffing. In 
zijn motie is voorts opgenomen, dat de mrb en bpm volledig worden afgeschaft. De uitvoering 
van deze motie is voor de VVD-fractie een voorwaarde om met de kilometerheffing in te 
stemmen.277  
   Van Heemst dient een motie in om de kilometerheffing pas te laten ingaan “na bijvoorbeeld 
5000 km”, met name om recht te doen aan de belangen van automobilisten in provincies met 
weinig openbaar vervoer, aan de positie van groepen die afhankelijk zijn van de auto (zoals 
gehandicapten) en aan de problemen rond buitenlandse auto’s.  
   Giskes heeft geen behoefte aan moties. Zij geeft aan dat D66 voorstander is om de 
vrijstelling van de mrb voor oldtimers voort te zetten bij de kilometerheffing.278 
 
Minister Netelenbos wijst op het feit dat het wetsontwerp, dat de structuur van de 
kilometerheffing regelt, nog voor advies bij de Raad van State ligt. De fiscale invoering van 
de kilometerheffing komt aan de orde in een wetsvoorstel dat volgens de planning aan het 
eind van 2002 wordt gemaakt. Zij wil niet haar lot in de handen van buurlanden leggen en 
ontraadt dan ook de tweede motie van Eurlings, evenals de motie over de “Hofstraheffing”. 
De moties over een snelle invoering van een gedifferentieerde kilometerheffing ontraadt zij 
ook, omdat deze het proces van invoering geen dienst bewijzen. De motie van Hofstra over de 
grondslagen van de heffing wil zij doorgeleiden naar de minister van Financiën en zij heeft 
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geen behoefte aan de motie van Van Heemst.279 
 
Box 3.2f  Berichtgeving rond de kilometerheffing 
 
�  “VVD en CDA azen op de automobilist” 
Deze kop zet De Telegraaf op 23 februari 2002 op de voorpagina. Beide partijen zijn volgens de krant 
in een harde strijd gewikkeld om de gunst van de automobilist. Een citaat: “De liberalen dreigen de 
afgelopen tijd voorbij te worden gestreefd door het CDA als dè autopartij van Nederland. Het CDA 
trekt in zijn verkiezingsprogramma van alle partijen het meeste geld uit voor nieuwe en bredere 
wegen. Balkenende wijst de omstreden kilometerheffing als enige glashard van de hand. Eerst 
bouwen, dan beprijzen.” 
�  Draagvlak voor het beleid? 
Op 1 maart 2002 brengt het ministerie van Verkeer en Waterstaat een rapportage naar buiten over het 
draagvlak voor het verkeer- en vervoerbeleid.280 Dit onderzoek wordt sinds 1992 jaarlijks uitgevoerd. 
Hier volgt een greep uit de actuele bevindingen. De rapportage noemt het “opvallend” dat de 
kilometerheffing door bijna twee derde van de bevolking wordt geaccepteerd en “maar liefst 85%” van 
de Nederlanders beschouwt de beschikbaarheid van het openbaar vervoer als problematisch. De 
belangrijkste rol bij het oplossen van de verkeer- en vervoerproblematiek ziet de burger weggelegd 
voor de rijksoverheid, waar men tegelijkertijd weinig vertrouwen in heeft als het gaat om draagkracht 
en effectiviteit. Minder dan de helft van de mensen weet wat de overheid probeert te bereiken met het 
verkeer- en vervoerbeleid.281 
�  “Kilometerheffing kansloos zonder steun van het bedrijfsleven” 
Met deze kop doet De Telegraaf  op 23 maart 2003 verslag van een congres over de kilometerheffing. 
Minister Netelenbos moedigde 450 zakenmensen uit de hele wereld aan met voorstellen te komen voor 
de zogeheten ‘mobimeter’, meldt de krant. Maar volgens De Telegraaf zit geen bestuurder te wachten 
op een kastje in zijn auto “dat symbool staat voor het betalen van belasting. Daarom heeft het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat bedacht dat de mobimeter meer moet kunnen dan alleen maar 
kilometers tellen. Dat zou de acceptatie van de mobimeter vergroten.” De aanwezige “bankiers, 
investeerders, autofabrikanten, softwareproducenten en telecomjongens zijn toch enigszins 
terughoudend. Garanties dat automobilisten van deze diensten gebruik willen maken zijn er namelijk 
niet”.  
   Een aantal weken later, op 13 april 2002, meldt De Telegraaf dat minister Netelenbos samen met 
collega-minister Zalm van Financiën een prijsvraag heeft uitgeschreven voor de mobimeter. Het 
kabinet stelt een belastingvrije beloning van maximaal 75.000 euro in het vooruitzicht voor uitvinders 
“met een briljant ontwerp van de zwarte doos voor de omstreden kilometerheffing”. De inzendingen 
moeten voor 15 mei 2001 binnen zijn. Volgens CDA-kamerlid Eurlings regeert de minister hiermee 
over haar graf heen.282 
 
De Tweede Kamer stemt over de moties. Op 26 maart 2002 vinden de stemmingen plaats 
over de ingediende moties inzake het NVVP.283 Eurlings trekt zijn motie over de benaming 
“Hofstraheffing” in. Zijn motie over het niet verder aangaan van verplichtingen voor de 
kilometerheffing wordt verworpen; alleen de fracties van het CDA en de VVD stemmen voor.        
De motie van Eurlings om met buurlanden in overleg te treden over alternatieven voor de 
variabilisatie van autokosten wordt eveneens verworpen; SP, CDA en VVD stemmen voor.  
   De moties van Stelllingwerf en Van der Steenhoven over de (snelle respectievelijk directe) 
differentiatie van de kilometerheffing worden ook verworpen. Ze hebben beide de steun van 
GroenLinks, D66 en de SGP. De ChristenUnie steunt alleen de eigen motie. Tot slot wordt 
                                                 
279 Ibid.: 47-33556-3358. 
280 Adviesdienst Verkeer en Vervoer, ministerie van Verkeer en Waterstaat,  “Draagvlak voor het verkeers- en 
vervoerbeleid”, januari 2002. 
281 Ibid.: 10, 11. 
282 In De Telegraaf van 12 april 2002 is de advertentie geplaatst over de prijsvraag. 
283 TK verg.jr. 2001-2002, 60e verg. 26 maart 2002: 60-4079 - 4081. 
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ook de motie van Van Heemst verworpen; voorstemmers zijn de fracties van SP, PvdA, D66, 
ChristenUnie en  SGP.  
 
Het besluit van de Tweede Kamer over het NVVP. Drie weken voor de Tweede 
Kamerverkiezingen, op 23 april 2002, spreekt de Tweede Kamer over de goedkeuring van de 
PKB van het NVVP.284 Hofstra legt als enige een stemverklaring af en zegt onder meer:  
 

“De VVD-fractie steunt de visie dat mobiliteit gelukkig weer mag, maar vindt de uitwerking 
van het plan onvoldoende om de grote verkeers- en vervoersproblemen snel en effectief aan te 
pakken. Zo ontbreekt een financiële paragraaf, terwijl al tientallen miljarden moeten worden 
geïnvesteerd. (...) Uiteraard heeft de VVD-fractie geprobeerd de plannen te verbeteren, maar 
dat is in onvoldoende mate gelukt.” 285 

 
Slechts drie partijen keuren het NVVP goed, dat zijn de PvdA, D66 en de SGP, zodat de PKB 
wordt verworpen. 
 
Box 3.2g  “VVD torpedeert verkeersplannen” 
Zo kopt Trouw op 24 april 2002 het verslag van de stemming over het NVVP. De tegenstem van de 
VVD komt voor Netelenbos als een volslagen verrassing. De minister en de PvdA spreken van een 
“afscheidscadeautje” en van een “verkiezingsstunt” van de liberalen. Uit angst voor de kiezer en de 
opiniepeilingen zou de VVD steun aan het NVVP hebben onthouden. GroenLinks stemt tegen omdat 
deze partij het niet eens is dat de strijd tegen de auto wordt gestaakt. 
 
�  De Wet bereikbaarheid en mobiliteit 
 
Het debat in de Tweede Kamer over de Wet bereikbaarheid en mobiliteit. Twee maanden 
voor de Tweede Kamerverkiezingen, op 13 maart 2002, vindt het debat plaats.286 Daarbij 
komen alle zaken rond prijsbeleid aan de orde, van de doelstellingen van mobiliteitsbeleid tot 
de technische vraagstukken rond de kilometerheffing. De navolgende teksten zijn beperkt tot 
vooral de hoofdlijnen.  
   D66-woordvoerder Giskes is de eerste spreker. Zij stelt dat “de crux van de discussie, te 
weten het betalen voor het gebruik van de auto in ruil voor het niet betalen, althans niet aan 
de overheid, voor het bezit van de auto” eruit is gevallen. Wat haar fractie betreft is het 
optimale beprijzingsinstrument de kilometerheffing. Zij wil dat alsnog in de wet opgenomen 
zien.287 Het doel van prijsbeleid is voor de D66-fractie “overbodig gebruik van de auto te 
reguleren of in ieder geval mensen daarvan bewust te maken in de hoop dat zij daar 
selectiever mee omgaan”. De fractie kan zich vinden in een proef met expresbanen om te zien 
in welke mate dat een oplossing biedt voor de problemen.288  
   SGP-woordvoerder Van den Berg stelt, dat het magere wetsvoorstel de resultante is van 
jarenlange discussies over het oplossen van het fileprobleem, “maar de belangrijkste 
oplossing, het rekeningrijden, is er niet in opgenomen. Dat geldt ook voor de 
kilometerheffing. Dat is de huidige opvatting over de beste aanpak van het fileprobleem”. 
Voor de SGP-fractie is de naar tijd en plaats gedifferentieerde kilometerheffing pas echt een 
oplossing voor de fileproblematiek. Van den Berg stelt dat het rekeningrijden een “politiek 
prestigeobject” is geworden. Hij stelt dat zijn fractie zich altijd heeft verzet tegen tolheffing 
Het wegennet is voor de SGP een “publiek belang”; publiekrechtelijke hoofdinfrastructuur is 
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een overheidsverantwoordelijkheid en dient daarom alleen in handen van die overheid te 
zijn.289  
   De SP-fractie komt met een nieuw geluid. Woordvoerder Van Bommel constateert een 
belangrijke accentverschuiving in het denken over mobiliteit, want er komen instrumenten om 
het gebruik van de auto zwaarder te belasten in plaats van het bezit daarvan. Wel is “de 
grootste voorkeur” van de SP-fractie dat via de brandstofaccijns de doorberekening van 
kosten van het autogebruik plaatsvindt. Dat geeft  “een eerlijke verdeling van de kosten“; 
“Alle andere oplossingen zijn second best”, aldus Van Bommel.290  
   Hij memoreert in zijn betoog de voorspelling die hij heeft gedaan in een debat met minister 
Netelenbos op 12 januari 2001, namelijk dat het rekeningrijden niet doorging. Hij voorspelt 
nu dat de kilometerheffing niet doorgaat. “Over dit instrument zal grote politieke ruzie 
ontstaan; bovendien zijn er technische, wettelijke en financiële aspecten aan de komst van de 
kilometerheffing verbonden die de introductie ervan bemoeilijken en dus onwaarschijnlijk 
maken”, aldus Van Bommel.  
   Van Bommel geeft op een vraag van de minister wel nadrukkelijk aan, dat zijn fractie 
onverkort de kilometerheffing steunt, maar het anderzijds moeilijk heeft met het amendement 
om de kilometerheffing in het wetsontwerp te verwerken. De fractie wil eerst debatteren over 
de vraag “of het wel verstandig is om überhaupt door te gaan met dit wetsvoorstel”.291 Die 
opstelling wordt ingegeven door de voorstellen voor expresbaan- en toltarieven die in het 
wetsontwerp zijn opgenomen, waar de SP-fractie tegen is.  
   De volgende passage uit het betoog van Van Bommel is veelzeggend:  
 

“Fortuinlijke automobilisten in mooie pakken en dure auto’s rijden straks schaterlachend over 
die nieuwe wegen, terwijl de gewone man of vrouw met een Opeltje Corsa of een Fiat Panda 
op de weg ernaast stilstaat, in de file. De komst van deze yuppenbanen zal leiden tot een 
zichtbare tweedeling op de weg.” 292 

 
Ook de SP-fractie is van mening dat de aanleg van infrastructuur een publieke zaak is.  
   ChristenUnie-woordvoerder Stellingwerf blikt in zijn betoog terug op de historie van “de 
afbraak” van het rekeningrijden: 
 

“Van tolpoorten in de hele Randstad ging het immers naar een proef in vier stedelijke 
gebieden, daarna naar drie stedelijke gebieden, die er ook nog veel geld voor kregen tot 
uiteindelijk een ‘gift’ van 250 mln per stedelijke regio zonder spitstarief. Overgebleven is een 
wetsvoorstel dat slechts de grondslag biedt voor het expresbaantarief en voor het toltarief.” 293 

 
Als verklaring van de gang van zaken zegt Stellingwerf, “dat je na het hele debacle van het 
rekeningrijden moet constateren dat de Kamer zich uiteindelijk jarenlang machteloos heeft 
getoond”.294 Stellingwerf is teleurgesteld over het beperkte ambitieniveau van de regering wat 
betreft het terugdringen van de groei van de automobiliteit in een tijd van hypermobiliteit. Hij 
pleit voor het snel werk maken van de wettelijke grondslag voor de kilometerheffing. Een 
goed systeem van kilometerheffing zal het voorliggende wetsvoorstel overbodig maken, is 
zijn stelling.295  
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   CDA-woordvoerder Eurlings bepleit zijn volgorde van de drie ‘b’s, waarbij eerst benutten 
en bouwen aan de orde zijn en daarna, “als er een mobiliteitsmarkt is waarin mensen keuzes 
kunnen maken, kan naar de prijzen in de zin van sturen worden gekeken” aldus Eurlings. Hij 
vindt dat de politieke partijen “niet meer ideologisch op de rem (moeten) gaan staan”. Voor 
Eurlings ligt de uitdaging in het zoeken naar alternatieven van het sturen met het 
rekeningrijden of de kilometerheffing, te weten investeren in het openbaar vervoer en 
infrastructuur. Hij memoreert het pleidooi van zijn voorganger Reitsma voor betaalstroken en 
is blij dat het wetsvoorstel voorziet in tolwegen en expresbanen. Voorkomen moet worden dat 
tol gaat worden geheven op al bestaande wegen.  
   Eurlings spreekt in kritische bewoordingen over het prijsbeleid dat de regering voorstond 
met het spitstarief:  
 

“Het heffen van spitstarieven op een weg waar wij met zijn allen al voor hebben betaald en 
waarvoor geen alternatief is, leidt tot duurdere mobiliteit. Mensen hebben namelijk geen 
uitwijkmogelijkheid. Dat leidt tot het terugdringen van mobiliteit. Dan wordt, als wij het duur 
genoeg gaan maken, de file misschien uiteindelijk wel korter, maar dan kost het economisch 
en sociaal heel erg veel. Dat is een prijs die wij niet willen betalen.” 296  

 
In de afronding van zijn betoog geeft Eurlings aan, dat de kilometerheffing iets heel anders is 
dan ruim baan maken voor extra investeringen voor nieuwe wegen. De kilometerheffing is 
voor de woordvoerder van de CDA-fractie nog een zaak voor inhoudelijke discussie en veel 
onzekerheden. Die discussie zal wat hem betreft na de verkiezingen doorgaan.297  
   VVD-woordvoerder Hofstra zegt dat zijn fractie voorstander is van het zichtbaar maken van 
de prijs van mobiliteit: “Heel lang heeft het verkeerde beeld geheerst dat autorijden in 
Nederland gratis is en dat de overheid heel gemakkelijk kan besluiten om op allerlei plekken 
en tijdstippen mensen met extra heffingen te confronteren. Dat is natuurlijk niet waar.” 
Hofstra stelt dat Nederland wat betreft autorijden “een erg duur land vergeleken met andere 
Europese landen”. Hij wil dat de bpm, “de luxe belasting op auto’s”, helemaal wordt 
afgeschaft in het kader van de kilometerheffing.  
   Wat betreft het stopzetten van het project rekeningrijden geeft Hofstra hulde aan de 
minister; er bleek uiteindelijk geen draagvlak voor te bestaan in de samenleving. Evenals 
Eurlings zegt Hofstra dat voor het oplossen van de mobiliteitsproblemen de wegcapaciteit 
moet worden vergroot en het openbaar vervoer moet worden verbeterd; daarnaast moet er een 
prijsbeleid worden gevoerd. Hierbij heeft de VVD twee prioriteiten. De eerste prioriteit 
betreft tolheffing op nieuwe wegen, de tweede betreft “een eerlijke prijs, dat wil zeggen dat 
de gebruiker betaalt naar de mate van gebruik”.  De term vlakke kilometerheffing vervangt 
voor de VVD het woord variabalisatie. “De belastingen worden gerelateerd aan het gebruik 
en niet aan het bezit van de auto”, aldus Hofstra, en hij vervolgt: “Invoering van de 
kilometerheffing zal nog jaren op zich laten wachten. Wij moeten ons op dit punt niets 
wijsmaken.” Een prijsbeleid via de benzineaccijns vindt Hofstra geen optie “omdat 
internationale harmonisatie echt onhaalbaar is”, zodat de VVD-fractie toch inzet op de 
kilometerheffing.  
   Eurlings reageert en zegt dat de VVD “misschien kan besluiten om nog even te wachten met  
zo’n duur systeem van miljarden en echte prioriteiten stellen”. “Wie verplicht u om als eerste 
in Europa ervoor te kiezen om de naald van de variabilisatie naar het systeem van 
kilometerheffing te laten doorslaan?”, vraagt hij. Het antwoord van Hofstra is: “U moet niet 
zo opgewonden doen over de kilometerheffing. Ik ben daar heel rustig over: het duurt nog 
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jaren voordat we die kunnen invoeren.”298  
   Ook Van der Steenhoven (GroenLinks) interruppeert Hofstra en houdt hem voor, dat hij 
altijd voor een wet op het rekeningrijden was maar deze afschoot toen minister Jorritsma 
ermee kwam. Van der Steenhoven zegt dat hetzelfde lijkt te gebeuren met de 
kilometerheffing. Maar Hofstra laat zich niet verleiden tot nadere uitspraken over de 
kilometerheffing.299 De VVD-fractie hoopt dat de Kamer de Wet bereikbaarheid en mobiliteit 
in niet te sterk geamendeerde vorm zal aannemen; de VVD is voorstander van de invoering 
van tolsystemen.300  
   Van der Steenhoven komt tot de conclusie, dat het beter is te wachten op de definitieve wet 
rond de kilometerheffing; dat vindt hij een betere vorm van beprijzing van infrastructuur dan 
de invoering van tolwegen en betaalstroken, want die leiden alleen maar tot verwarring.301  
   PvdA-woordvoerder Van Heemst zegt dat zijn fractie “matig enthousiast is” over het 
voorstel voor expresbanen of betaalstroken. Zij is wel voorstander om proeven te doen om te 
kijken wat het effect is op de files.302 Van Heemst zegt dat betaalstroken bestemd lijken te 
zijn “voor mensen met een goed gevulde portemonnee die voorrang kopen. Degenen die dat 
niet kunnen of willen betalen, staan in de file”. Hij voegt daar aan toe, dat dit niet zijn beeld 
was, maar het beeld dat de ANWB schetste.303 De PvdA-fractie heeft geen bezwaar tegen de 
invoering van het toltarief bij nieuwe infrastructuurprojecten.304 
 
De antwoorden van de minister. Minister Netelenbos zegt blij te zijn met de algemene 
benadering van de Kamer van het wetsvoorstel. Zij geeft voor de duidelijkheid uitleg over een 
aantal zaken. Expresbanen worden aangelegd op het bestaande wegennet en over tol wordt 
gesproken bij nieuw aan te leggen infrastructuur. Zij wijst op het feit dat sinds de jaren dertig 
van de vorige eeuw de Wegenwet een verbod op tol bevat, wat voor haar betekent dat het 
voorliggende wetsvoorstel “zeer ingrijpend” is, omdat het verbod wordt geëlimineerd.  
   De kilometerheffing is een “budgettair neutrale operatie uit het oogpunt van het heffen van 
belastingen die te maken hebben met mobiliteit”. Wat betreft de snelheid van invoering van de 
prijsmaatregelen vindt minister Netelenbos, dat al te lang wordt gewacht met allerlei vormen 
van beprijzing. “Sinds 1987 spreken wij over allerlei vormen van beprijzing, maar tot nu toe 
is er niets tot wet verheven. Het lijkt mij van belang dat wij laten zien dat het ons menens is”, 
houdt zij de Kamer voor.  
   De wet voor expresbanen en tolwegen kan er op korte termijn zijn en de minister werkt aan 
een wetsvoorstel voor de kilometerheffing. Dat wetsvoorstel vergt nog enige tijd, met name 
vanwege kritiek die de Raad van State heeft geuit op fiscale aspecten. De minister meldt  
(naar aanleiding van een komende presentatie over de kilometerheffing voor marktpartijen), 
dat 60 marktpartijen geïnteresseerd zijn in het leveren van de technologie voor de 
kilometerheffing. Het plan is dat in 2004 wordt gestart met de invoering van de 
kilometerheffing, maar zij voegt daaraan toe: “Er hoeft echter maar iets mis te gaan en het 
wordt later. Ik heb een ontzettende hekel aan het alles met elkaar verknopen.”  
   De minister stelt dat er een groot draagvlak is voor de kilometerheffing. Het idee om via de 
accijns te betalen voor het gebruik van de auto is geen alternatief want het leidt in Europees 
verband nergens toe. Zij zegt vervolgens: “De enige die wij nog moeten overtuigen is de heer 
Eurlings.”305  
                                                 
298 Ibid.: 55-3797. 
299 Ibid.: 55-3798. 
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301 Ibid.: 55-3803, 3804. 
302 Ibid.: 55-3804. 
303 Ibid.: 55-3806. 
304 Ibid.; 55-3808. 
305 TK verg. jr. 2001-2002, 56e verg. 14 maart 2002: 56-3630, 3631. 
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   Eurlings pareert de minister met de vraag, waarom zij doorgaat met de kilometerheffing 
“zonder dat er een serieuze poging is gedaan om in overleg met omringende landen te komen 
tot gelijkschakeling”. Hij vindt dat de minister een keuze maakt voordat er überhaupt met de 
buurlanden is gesproken.  
   In het verdere debat brengt Stellingwerf de wijziging van het regeerakkoord op het punt van 
het rekeningrijden ter sprake en noemt Hofstra als de  persoon die “de motor is achter het om 
zeep helpen van het rekeningrijden”. Minister Netelenbos geeft als reactie:  
 

“Ik ben degene geweest die uiteindelijk tot de conclusie is gekomen dat het niet verantwoord 
was om ermee door te gaan. Ik herinner aan de grote maatschappelijke weerstand tegen dit 
instrument en de enorme agressie die het opriep – die georkestreerd was, maar daar is vaak 
over gesproken – binnen de Kamer maar vooral daarbuiten. Op een gegeven moment moet je 
verstandig zijn. Je hebt er niets aan als naast iedere tolpoort een marechaussee moet staan.” 306 

 
In haar toelichting op de kritiek van de Raad van State op de Wet bereikbaarheid en mobiliteit 
komt tot de minister tot de volgende uitspraken:  
 

“De mobiliteitstarieven voor tolwegen en expresbanen zijn zelfstandig te beoordelen 
entiteiten. Dat gebeurt bijna in ieder land van Europa. Wij zijn wat dat betreft ontzettende 
laatbloeiers. (...) Wij hebben niet gekozen voor een simpel systeem als de tolpoorten, maar 
voor iets ingewikkelds. Wij willen op een andere manier belastingen heffen, namelijk via een 
tarief per kilometer.” 307  

 
Zij ziet het expresbaan- en het toltarief enerzijds en de kilometerheffing anderzijds als “twee 
systemen” die naast elkaar kunnen bestaan. De kilometerheffing ziet zij als “een alternatief, 
een substituut, voor de huidige manier van belastingheffing”. En het onderscheid tussen een 
expresbaan en een tolweg is, dat de ene een “verkeersreguleringsinstrument” is en de andere 
een “bekostigingsinstrument”. Daarom moet er in juridische zin onderscheid worden gemaakt, 
aldus de minister.308  
   Hofstra vindt dit onderscheid kunstmatig: het principe is voor beide hetzelfde, namelijk een 
kortere reistijd, aldus Hofstra.309 Wat volgt is een debat tussen de minister en meerdere 
kamerleden over vele juridische, technische en uitvoeringsaspecten rond expresbanen en 
tolwegen. Daarbij komt ook de functie van regionale mobiliteitsfondsen aan de orde. Over de 
kosten van het afgeblazen project rekeningrijden deelt de minister mee, dat deze 260 mln.310 
gulden bedragen. Er is 100 mln. naar de belastingdienst gegaan voor onder andere de 
organisatie van de heffing en de beperking van de fraudegevoeligheid. Aan de systeemtest op 
de A 12 is 160 mln. gulden besteed.  
   Verder in het debat blijkt dat Eurlings en Hofstra nadrukkelijk stellen, dat er geen tol hoeft 
te worden betaald als er voor de automobilist geen alternatief is. Die keuze is voor Hofstra 
een “basisvoorwaarde”. Het antwoord van de minister is dat zij “in principe” ook vindt dat 
mensen een alternatief moeten hebben, maar waarschuwt de Kamer ervoor dat deze de zaak 
niet “dichtregelt” en zichzelf daardoor elke speelruimte ontneemt.311  
   Het verdere betoog van de minister leidt Van Bommel tot de constatering, dat men bij 
tolwegen twee keer moet betalen om op dezelfde weg te rijden: eerst als de tolweg nog niet is 
afbetaald, daarna als de kilometerheffing is ingevoerd. Voor de minister is een tolweg een 
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weg waar je voor kiest of niet.312  
   Veel aandacht wordt besteed aan een amendement (van de PvdA, D66 en GroenLinks) om 
de kilometerheffing op te nemen in de Wet bereikbaarheid en mobiliteit. De minister geeft 
aan  dat er voor de kilometerheffing nog twee verschillende wetsvoorstellen komen, een 
“structuurwet” en een “invoeringswet”.313  
   Een ander amendement (van de PvdA en D66) heeft ten doel om een beoogd effect van 30% 
minder congestie en een vermindering van de reistijd met 10% op expresbanen en tolwegen 
vast te leggen. De minister is van mening dat je niet zomaar een percentage kan noemen 
zonder wetenschappelijke onderbouwing. Daarop stelt Giskes, dat de Kamer zich bij het 
rekeningrijden wél liet vastpinnen op allerlei percentages. Minister Netelenbos antwoordt 
daarop: “Het rekeningrijden was wel wetenschappelijk onderbouwd door universiteiten en 
AVV”.314 
 
In tweede termijn315 dient Giskes een motie in waarin het kabinet wordt verzocht vóór 15 mei 
2002 het wetsontwerp kilometerheffing bij de Tweede Kamer in te dienen.316 Giskes steunt 
het wetsontwerp en “neemt er genoegen mee“ dat vordering is gemaakt met de 
kilometerheffing, dat er binnen en buiten de Kamer brede steun voor het idee bestaat en dat er 
op afzienbare termijn een regeling komt.  
   Van den Berg stelt dat de automobilist “tot in lengte van jaren met meerdere systemen kan 
worden geconfronteerd”. Het wetsvoorstel heeft voor hem een te beperkte strekking.  
   Voor Van Bommel is het wetsvoorstel onvoldragen. Het meebetalen van het bedrijfsleven 
aan infrastructuur ziet Van Bommel als het overnemen van de regie over de inrichting van 
Nederland via pubiek-private samenwerking. De SP is geen voorstander van het aanleggen 
van wegen via tolheffing; wegen moeten uit de algemene middelen worden betaald en daar 
moet iedereen aan meebetalen. Hij denkt dat ná aanneming van het wetsvoorstel en na de 
invoering van expresbanen en tolwegen de kilometerheffing van de baan is. Hij dient een 
motie in waarin de regering wordt verzocht om met concrete voorstellen in Europees verband 
variabilisatie van autolasten via brandstofaccijnzen na te streven.317  
   Van Bommel wordt daarop aangesproken door Van der Steenhoven die opmerkt, dat de SP 
toch voorstander was van de kilometerheffing. Van Bommel stelt daarop, dat de SP die 
heffing graag wil, maar het voorliggende wetsvoorstel als hindernis ziet. En hij heeft er geen 
vertrouwen in dat de wetgeving rond de kilometerheffing (met een structuurwet en een 
invoeringswet) tot een goed einde wordt gebracht. Van Bommel zegt vervolgens: ”Ik 
constateer dat zij die dit wetsvoorstel steunen, zagen aan de poten van de stoel van de 
kilometerheffing.”318 Tot slot zegt hij dat voor de SP de voorliggende wet niet alleen 
onvoldragen is, de SP heeft er ook geen behoefte aan.  
   De fractie van de ChristenUnie heeft als probleem met het wetsvoorstel, “dat er in de 
toekomst twee systemen met twee apparaten naast elkaar kunnen ontstaan”.319 Stellingwerf 
mist een “daadwerkelijk vastgesteld integraal mobiliteitsbeleid”. Dat is reden voor het 
indienen van een motie die de regering verzoekt zo snel mogelijk na de introductie van de 
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kilometerheffing het toltarief en het expresbaantarief in de kilometerheffing te integreren.320    
   In zijn beschouwing over tolheffing wijst Stellingwerf erop dat “de private exploitatie 
belang heeft bij files op de gewone weg”. Dat ziet hij als probleem voor het mobiliteitsbeleid. 
Zijn eindoordeel over de wet hangt af van de stemming over bepaalde amendementen en 
moties.  
   Eurlings (CDA) zet het standpunt van zijn fractie uiteen; die heeft “altijd gepleit voor 
betaalstroken in de vorm van PPS ” zodat mensen keuzevrijheid hebben. Hij reageert op de 
uitspraken van de minister over het sturende element van het prijsbeleid:  
 

“Elke keer, bij de kilometerheffing, bij het spitstarief en het rekeningrijden, komen wij terug 
op dezelfde discussie over het gebruik van tarieven om te sturen op overheidswegen. Ik vind 
dat inhoudelijk niet correct omdat mensen geen alternatief hebben. (...) Deze nieuwe manier 
van sturen is een nieuwe manier van rekeningrijden en loopt vooruit op een kilometerheffing 
met spitstarieven.” 321 

 
Later in zijn betoog stelt Eurlings:  
 

“Waar er geen alternatieven zijn vind ik het niet reëel om over te gaan tot het duurder maken 
van de bestaande wegen door middel van rekeningrijden, spitsheffing of kilometerheffing. In 
consistente lijn daarmee vinden wij het ook niet reëel om over te gaan tot expresbanen, 
waarbij het gewoon gaat om het een stuk duurder maken van een bestaand stuk weg.” 322  

 
Hij dient een amendement in om de heffing van het expresbaantarief te beperken tot reeds 
geplande experimenten. Daarmee wordt voorkomen dat de automobilist extra moet gaan 
betalen voor het gebruik van reeds aangelegde publiek betaalde wegen, aldus de toelichting 
op het amendement.323 Het CDA kan dus  niet akkoord gaan met tarieven die voor een 
bestaande weg worden ingevoerd. Wat betreft de kilometerheffing ziet Eurlings de door 
andere fracties bepleite koppeling met het wetsvoorstel niet zitten, want een PPS-constructie 
met extra wegen is iets heel anders dan een kilometerheffing.  
   Hofstra zegt het verstandig te vinden dat met de voorliggende wet het tolverbod in 
Nederland wordt opgeheven, maar dan wel onder voorwaarden.  Hij heeft moeite met het 
kunstmatige onderscheid tussen expresbanen en tolwegen. “De crux van beide systemen is dat 
je door extra te betalen naast de normale belastingen, het recht verwerft op een kortere 
reistijd” aldus Hofstra. Hij vindt een vervlechting van deze wet met de kilometerheffing 
ongewenst, maar stelt wel: “Ik ben het ermee eens dat op de lange termijn iets als een 
kilometerheffing in welke vorm dan ook onvermijdelijk zal zijn”. 324 Hofstra zegt ook, niet 
tegen internationale regelingen via de accijns te zijn,  maar voorziet dat die accijnzen te grote 
verschillen zullen blijven vertonen. Hij vat nog eens samen dat het prijsbeleid voor de VVD 
uit twee stappen bestaat:  
 

“De eerst stap is de feitelijke opheffing van het tolverbod in Nederland, nieuwe wegcapaciteit 
bouwen en daar tol op heffen. (...) De tweede fase is naar mijn mening een soort 
kilometerheffing, hoe die ook precies vorm krijgt, eventueel voorafgegaan door variabilisatie 
met accijnzen.” 325  
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Dat betekent dat Hofstra zich niet kan vinden in een koppeling van deze wet met de 
kilometerheffing.  
   Van der Steenhoven merkt op dat na het sneuvelen van het rekeningrijden nu de 
kilometerheffing onderwerp is geworden van veel discussie. “Tot op de dag van vandaag 
blijkt door verschillende fracties onduidelijkheid te worden gezaaid of zij nu eigenlijk voor of 
tegen zo’n voorstel zijn”, stelt hij.326  
   Van Heemst richt in zijn betoog de pijlen op Eurlings en confronteert hem met de opstelling 
van zijn voorganger Reitsma ten aanzien van betaalstroken. Van Heemst is “helemaal geen 
enthousiast voorstander van de betaalstrook of expresbaan”, maar vind het wel verstandig 
met proeven te kijken of het werkt, met name om te bekijken of mensen bereid zijn te betalen 
voor een vlotte doorstroming.327 In zijn betoog stelt hij de onduidelijkheid in de definitie van 
een expresbaan en een tolweg aan de orde. Dat blijft een punt van debat, ook als de minister 
haar antwoorden in tweede termijn geeft.328  
   Dit deel van het debat mondt uit in de toezegging van de minister, dat zij met een nota van 
wijziging komt over de definities. Zij zegt dat zij nu niet over de kilometerheffing wil praten, 
het is haar “allemaal al complex genoeg”. Zij vindt het belangrijk “dat het tolregime en de 
betaalstroken worden ingevoerd .”329 
 
Het besluit van de Tweede Kamer: de stemming. Bij de behandeling van de Wet 
bereikbaarheid en mobiliteit worden tientallen amendementen en moties ingediend. Op 26 
maart 2002 vinden de stemmingen plaats over de moties, de amendementen en het 
wetsontwerp.330 De uitslag met betrekking tot de hiervoor genoemde relevante amendementen 
en moties is als volgt: 

� het amendement voor de wettelijke verankering van de kilometerheffing in de Wet 
bereikbaarheid en mobiliteit – ingediend door Giskes – wordt aangenomen. De fracties van 
SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP stemmen voor. Het CDA stemt tegen; 
� het amendement van Eurlings om het expresbaantarief alleen voor experimenten te 
gebruiken heeft steun van de fracties van SP, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP en wordt 
daarmee aangenomen; 
� een amendement van Stellingwerf331 dat beoogt de invoering van het tol- en 
expresbaantarief niet in werking te laten treden voordat de aangekondigde wetgeving 
betreffende de kilometerheffing tot wet is verheven wordt verworpen. Alleen de fracties 
van SP, GroenLinks, ChristenUnie en SGP stemmen voor; 
� het (geamendeerde) wetsvoorstel wordt aangenomen met de steun van de fracties van 
GroenLinks, PvdA, D66, VVD en CDA; 
� de motie van Van Bommel332 waarin de regering wordt verzocht om met concrete 
voorstellen in Europees verband variabilisatie van de autolasten via de accijnzen na te 
streven wordt alleen gesteund door de SP en het CDA en is daarmee verworpen; 
� de motie van Stellingwerf333 waarin de regering wordt verzocht zo spoedig mogelijk na 
introductie van de kilometerheffing het toltarief en het expresbaantarief in de 
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kilometerheffing te integreren wordt gesteund door de fracties van SP, GroenLinks, D66, 
ChristenUnie en is daarmee verworpen. 

 
De behandeling in de Eerste Kamer. Na de verkiezingen voor de Tweede Kamer (die 
plaatsvinden op 15 mei 2002) vindt de behandeling van de wet in de Eerste Kamer plaats. Het 
kabinet-Kok 2 is dan demissionair. 
     Ten tijde van de schriftelijke voorbereiding door de Vaste Commissie voor Verkeer en 
Waterstaat van de Eerste Kamer is het NVVP al gesneuveld in de Tweede Kamer. Dat is 
aanleiding tot het stellen van vragen over de betekenis van deze situatie. Want feitelijk 
ontbreekt nu een door de Tweede Kamer ondersteunde beleidsvisie op mobiliteit.334  
   De CDA-fractie vraagt zich af, of het niet logischer zou zijn geweest om te wachten met de 
afhandeling van het wetsvoorstel zodat op afzienbare termijn de regelgeving van de 
kilometerheffing erin geïntegreerd zou kunnen worden.  
   De leden van de VVD-fractie vragen zich af of expresbanen en tolwegen voldoende soelaas 
bieden voor de problematiek van de bereikbaarheid nu het NVVP niet is doorgegaan. In de 
beantwoording van de vragen van de commissie stelt minister Netelenbos voorop, dat de 
besluitvorming over de kilometerheffing wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet.  
   Het antwoord van de minister op de vraag van het CDA is, dat de regering voorshands een 
“stap-voor-stap-benadering” volgt bij het “tot stand brengen van mobiliteitstarieven die elk 
een eigen doel bezitten”. Die benadering heeft mede te maken met het feit dat het algemene 
beleid inzake beprijzing wordt gekenmerkt door bepaalde “gevoeligheden” aldus de 
minister.335  
   De vraag van de VVD beantwoordt de minister ontkennend, want de problematiek van de 
bereikbaarheid vergt een veelomvattend beleid. De minister merkt ook op, dat “de 
problematiek van de bereikbaarheid zodanig complex is dat oplossing enkel door middel van 
de aanleg van tolwegen, tolbanen en expresbanen niet snel voldoende effectief zal kunnen 
zijn”.336 
 
De EK beraadslaagt en besluit op 2 juli 2002 over de wet. Dan zijn inmiddels de contouren 
bekend van een nieuw regeerakkoord. CDA-woordvoerder Lemstra maakt melding van een 
brief van de ANWB van 27 juni jl. aan de EK, waarin deze vereniging schrijft “dat het 
verstandig zou zijn als de Senaat bij de minister aandringt op het aanhouden van deze wet”. 
Hij vraagt aan de minister nog eens in te gaan op nut en noodzaak van dit wetsvoorstel.337 
Ook vraagt Lemstra of inmiddels alle voorbereidingen voor de kilometerheffing zijn gestaakt. 
   VVD-woordvoerder De Blécourt-Maas vindt hetgeen de minister heeft gemeld over de 
effectiviteit van deze wet een “pijnlijke constatering”. Zij vergelijkt de activiteiten om de 
bereikbaarheid en mobiliteit te bevorderen met een dominospel: 

 
“Eerst valt het spitstarief uit deze wet, vanwege onvoldoende draagvlak. Vervolgens stemt de 
Tweede Kamer het NVVP af. Het experiment met expresbanen lijkt gereduceerd tot een proef 
met slechts een expresbaan over een korte afstand. (...) Als laatste dominosteen valt de 
kilometerheffing bij de kabinetsformatie.” 338 

 
Terlouw (D66) vindt de filosofie van de minister om het fileprobleem aan te pakken – die is 
gebaseerd op de werking van het prijsmechanisme voor het afstemmen van vraag en aanbod –

                                                 
334 EK verg.jr. 2001-2002, 27552, nr. 281a. 
335 Ibid.: nr. 281 b: 2. 
336 Ibid.: 3. 
337 EK verg.jr. 2001-2002, 34e verg. 2 juli 2002: 34-1661. 
338 Ibid.: 34-1662, 1663. 
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een goede. Hij constateert dat het waarschijnlijke regeerakkoord niet doet vermoeden dat er 
een kilometerheffing zal komen. “Eigenlijk dampt de weerstand in de Tweede Kamer en in de 
maatschappij tegen dit soort maatregelen dat in het wetsontwerp wordt voorgesteld ons bij 
lezing van het geheel tegemoet”, aldus Terlouw. Hij reflecteert op het debat in de TK over het 
eerst doen van een experiment en concludeert, dat het de sfeer ademt dat het zo moeilijk 
mogelijk moet worden gemaakt. “Er is weerstand, weerstand tegen iedere belemmering van 
het gebruik van de auto”, is zijn conclusie. Desondanks is Terlouw van mening dat de 
introductie van het marktmechanisme bij verkeer en vervoer onvermijdelijk is.339  
   PvdA-woordvoerder Castricum blikt terug op de plannen van voormalig minister van 
Verkeer en Waterstaat Maij-Weggen en memoreert dat er ook toen onvoldoende steun was in 
de TK voor haar tolplan. Differentiatie van tarieven naar tijd, plaats en milieubelasting zal 
uiteindelijk de enige oplossing zijn “voor een probleem dat wij ons in enkele decennia boven 
het hoofd hebben laten groeien”, aldus Castricum. Niet het bezit, maar het gebruik van de 
auto moet worden belast.340  
   GroenLinks-woordvoerder Pormes zegt dat zijn fractie zich vooralsnog niet kan vinden in 
de strekking van de wet, omdat de spitsheffing is verdwenen. Hij is somber over de kansen 
van een kilometerheffing en verwijst naar een tekst van informateur Donner die luidt: 
“Eventuele invoering van een kilometerheffing heeft een functie als de bereikbaarheid over de 
weg en met het openbaar vervoer aanzienlijk verbeterd is.” Hij vraagt zich af of voortzetting 
van de behandeling van de wet wel zinvol is.341 
 
Minister Netelenbos begint haar beantwoording van de inbreng van de Kamer met een 
kenschets van haar beleid:  
 

“Ik heb in de afgelopen vier jaar geprobeerd een mobiliteitsbeleid te voeren. Dan zal men 
zeggen: dat is toch logisch. Dat is het eigenlijk niet, want tot nu toe probeerden wij in de 
documenten op basis waarvan beleid werd gemaakt, zoals het Structuurschema Verkeer en 
Vervoer, juist om een antimobiliteitsbeleid te voeren. Wij zouden als het ware proberen om de 
mobiliteit tegen te houden. Dat is niet gelukt.” 342 

 
De minister heeft vervolgens geprobeerd mobiliteitsbeleid te ontwikkelen vanuit de gedachte 
dat mobiliteit mag en hoort bij een moderne samenleving. “Op grond daarvan moet je tegen 
de burger zeggen: u mag mobiel zijn, maar u zult ook de consequenties daarvan moeten 
dragen”, aldus de minister. Zij vindt het jammer, dat in het nieuwe regeerakkoord wordt 
gesproken over eerst bewegen, dan beprijzen. “Dat zal niet lukken”, is haar mening. Over het 
instrument rekeningrijden zegt de minister dat het “uiteindelijk door de tijd is ingehaald”: 
“Wij hebben altijd gedacht dat het een tijdelijke maatregel zou zijn.”  
Zij geeft een toelichting op de ommezwaai naar de kilometerheffing:  
 

“De industrie zei toen dat het mogelijk was om het totale Nederlandse wagenpark in 2006 uit 
te rusten met een techniek voor kilometerheffing en dat werd bevestigd door de heer Pieper. 
(...) Toen wij merkten dat er meer draagvlak kwam voor een systeem dat een eerlijker 
verdeling over de totale bevolking organiseerde, leek het verstandiger. (...) Ik ben van mening 
dat het heel wel mogelijk is om kilometerheffing in te voeren, als het tenminste een kans 
krijgt. Na de brief van 26 juni van de ANWB ben ik daar alleen niet zo erg optimistisch meer 
over. Zodra iets mogelijk is, schrijft men dat het toch maar niet zo moet. Dat is de tragiek. (...) 
Ik hoor hier dat de ANWB een brief heeft gestuurd, waaruit blijkt dat men daar bij nader 

                                                 
339 Ibid.: 34-1663, 1664. 
340 Ibid.: 34-1665, 1666. 
341 Ibid.: 34-1666, 1667. 
342 Ibid.: 34-1679. 
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inzien toch weer anders naar kijkt. Dat sterkt mij in de gedachte dat iedere minister van 
Verkeer en Waterstaat, van welke kleur ook, te maken zal krijgen met een gebrek aan 
draagvlak zodra een prijssysteem wordt ingevoerd.” 343  

 
De minister zegt dat de Wet bereikbaarheid en mobiliteit wellicht een kale wet is, maar dat de 
meeste andere landen over niet veel meer instrumenten beschikken dan tolheffing. Over de 
uiteindelijke effecten van de prijsinstrumenten zegt zij: “Wij moeten ons geen illusies maken: 
werkgevers gaan die kosten zeker vergoeden. Als de baas dat al niet uit zichzelf doet, zal de 
vakbeweging dit waarschijnlijk wel eisen.”344 Wel is zij van mening, “dat de burger, 
naarmate er meer tolwegen komen, rijp wordt gemaakt voor prijsvarianten”.  
   De minister sluit haar betoog af met een bijzondere vergelijking: “Ook voor het 
Nederlandse bedrijfsleven zou het zeer interessant geweest zijn om voorop te lopen. Ik begrijp 
de laatste tijd steeds beter, voorzitter, waarom Nederland het allerlaatste land in Europa was 
waar de stoommachine werd ingevoerd.” 345 
   In tweede termijn346 noemen Lemstra en De Blécourt-Maas de wet een “experimenteerwet”. 
Terlouw houdt de minister voor, dat Nederland misschien geen stoommachines nodig had 
omdat het zo voortreffelijke windgemalen had. De EK neemt de Wet bereikbaarheid en 
mobiliteit zonder hoofdelijke stemming aan. 
 
 
3.3 Nabeschouwing en samenvatting van het discours in de twee laatste jaren van het 

kabinet-Kok 2 
 
Box 3.3a  “Het paarse mobiliteitsbeleid heeft gefaald” 
Dat is één van de stellingen die journalist Frits Wester voorlegt aan de lijsttrekkers voor de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2002. De antwoorden worden gepubliceerd in de Kampioen van mei 2002. De 
paarse-lijsttrekkers geven antwoorden die licht werpen op de gang van zaken rond het rekeningrijden.  
   Op de vraag, of kostbare tijd is verloren doordat de VVD er alles aan gedaan heeft om het 
rekeningrijden te dwarsbomen antwoordt PvdA-lijstrekker Melkert:  
“Dat weet ik niet, want ik heb zelf altijd mijn twijfels gehad over de technische kant van de zaak. 
Optimisme spreekt mij aan, maar je moet niet alleen blindvaren op techneuten. Om technische 
oplossingen een kans te geven, zul je toch draagvlak moeten hebben. Nu de kilometerheffing een 
goede kans lijkt te maken, ben ik voor een proef om te ervaren hoe we mensen meer kostenbewust 
kunnen maken.” Melkert is het “erg oneens” met de stelling dat het paarse mobiliteitsbeleid heeft 
gefaald.  
   VVD-lijsttrekker Dijkstal vindt de stelling tekort door de bocht, maar vindt wel dat te weinig gedaan 
is aan filebestrijding, met name wegen aanleggen en verbreden. Hij merkt op, dat door het ongekende 
succes van het economisch beleid de fileproblematiek is verscherpt.  
   D66-lijstrekker De Graaf vindt dat er te lang getreuzeld is met het kiezen tussen rekeningrijden of de 
kilometerheffing. Hij vindt dat met zoveel verzet uit de samenleving tegen het rekeningrijden zo’n 
maatregel niet te realiseren is en zegt daar verder over:  
“We hebben het rekeningrijden steeds verdedigd, maar je moet ook luisteren naar de samenleving. 
Daarom hebben wij gezegd; minister, wees wijs en neem de kilometerheffing: een proef met 
rekeningrijden wordt niks. Het huis was te klein. Netelenbos vond het belachelijk. Een half jaar later 
stelde ze het zelf voor.”  
   GroenLinks-lijsttrekker Rosenmöller vindt dat met het afblazen van rekeningrijden jaren verloren 
zijn, “met dank aan de ANWB en De Telegraaf en hun nationale actie”. 

                                                 
343 Ibid.: 34-1679,  1680 
344 Ibid.: 34-1682 
345 Ibid.: 34-1684 
346 Ibid.: 34-1684 e.v. 



Deel IV – Hoofdstuk 3 

598 

   Frits Wester zegt de twijfels van Melkert over het rekeningrijden de meest verrassende uitspraak te 
vinden uit de interviews. Hij zegt daarover: “Als er twijfels waren, had de PvdA de eigen minister wel 
eerder kunnen waarschuwen, in plaats van haar zo door te laten modderen”. Minister Netelenbos geeft 
enkele jaren later te kennen, dat haar positie in de Partij van de Arbeid in negatieve zin is beïnvloed 
door haar ministerschap:  
“Ik word nu eenmaal geassocieerd met tolpoorten en beprijzen van wegen, en dat zijn heel onpopulaire 
onderwerpen, zeker door de manier waarop De Telegraaf en de ANWB daarover tekeergingen al die 
jaren. De aaibaarheidsprijs krijg je op die manier niet, hè. Dat is het lot van ministers van Verkeer in 
veel landen.” 347 
   Ook Dijkstal heeft het in de periode van het kabinet-Kok-2 niet makkelijk gehad met het onderwerp 
automobiliteit, zo blijkt uit het volgende citaat:  
“Wij hebben in de VVD zo’n interessante automobilistenlobby, daar heb ik af en toe best last van 
gehad. Die vindt dat de files moeten worden aangepakt, maar rekeningrijden mag niet. Hoe het dan 
wel moest, wist verder ook niemand. Dan zeg je op een gegeven moment: Nou, dan gaan we 
variabiliseren. Maar dat mocht ook niet, dat was ook weer uitmelken van de automobilist. Linksom of 
rechtsom, niks mocht, maar er moest wel wat gebeuren.”348 
 
In de twee laatste jaren van het kabinet-Kok 2 is sprake van een onverminderd intensief 
discours over het betalen voor automobiliteit. De basis daarvoor is de presentatie van de 
opvolger van het SVV-2, het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP). In dat plan wordt 
afscheid genomen van de jarenlange politieke ‘fixatie’ op het terugdringen van automobiliteit. 
Minister Netelenbos introduceert de trits “benutten, bouwen, beprijzen” die kort en krachtig 
aangeeft, langs welke lijnen automobiliteit moet worden geaccommodeerd. Dat beleid krijgt 
(onbedoeld) van minister Netelenbos een etiket mee met haar uitspraak mobiliteit is fun. Een 
plezier, waar dan wel een prijs voor moet worden betaald. De vormgeving van het 
‘prijsbeleid’ loopt echter in zeer korte tijd spaak. 
    
De keuze voor het accommoderen van automobiliteit krijgt gestalte met de presentatie in 
december 2000 van het ontwerp van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit, waarin beprijzing 
van automobiliteit centraal staat. Het wetsontwerp van het kabinet-Kok voorziet in de 
introductie van een spitstarief (in feite een andere naam voor rekeningrijden) en maakt de 
aanleg van expresbanen en tolwegen mogelijk. Voor het spitstarief ontbreekt echter 
maatschappelijk en politiek draagvlak en het verdwijnt uit de wet, die in ‘afgeslankte’ vorm 
door de Eerste Kamer wordt aanvaard ten tijde dat het kabinet-Kok 2 demissionair is. (Tot op 
heden is van deze wet geen gebruik gemaakt.) 349 
   Minister Netelenbos heeft bij het beprijzen meerdere ijzers in het vuur. Kort na de 
presentatie van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit verschijnt het rapport Mobimiles, het 
advies van ICT-deskundige Pieper aan de minister. Op basis daarvan maakt zij de keuze voor 
het invoeren van de kilometerheffing en ziet zij af van het rekeningrijden. De Wet 
rekeningrijden, die nog in behandeling is bij de Kamer, wordt ingetrokken.  
   Deze ommezwaai kan zij uiteindelijk niet verzilveren, omdat op de valreep van haar 
ministerschap het NVVP niet door de Tweede Kamer wordt aanvaard, omdat coalitiegenoot 
VVD ‘afhaakt’. Daarmee is ook de steun voor het prijsbeleid en de kilometerheffing 
grotendeels weggevallen. 
 
 

                                                 
347 Citaat uit een gesprek met oud-minister Netelenbos in: Bert Vuijsje, “Avonturen in besturen”, 2006: 65 
348 Ibid.: 205 
349 Enkele politieke partijen hebben aangedrongen om de kilometerheffing op te nemen in de Wet bereikbaarheid 
en mobiliteit, maar zonder resultaat. 
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De slotconclusie over de paarse coalitie 
In de laatste jaren van de paarse coalitie is in politiek opzicht sprake van een grote draai van 
met name de coalitiepartijen PvdA en D66. Met name D66 heeft zich twee decennia lang een 
groot pleitbezorger getoond van het terugdringen van het autogebruik en soms zelfs van het 
autobezit. Het accommoderen van automobiliteit is dus een geheel nieuw ‘verhaal’. Het is dan 
ook te begrijpen, dat juist D66 zich in deze periode inzet voor een snelle invoering van het 
rekeningrijden en later de kilometerheffing om consistentie te tonen.  
   De draai van de PvdA – van het terugdringen naar het accommoderen van automobiliteit –  
illustreert de gedrevenheid waarmee minister Netelenbos uit is op succes met beprijzen van 
automobiliteit. Er is tot dan toe geen minister van Verkeer en Waterstaat geweest die zich zó 
heeft ingezet om het prijsmechanisme ingevoerd te krijgen. Daarbij heeft zij waarschijnlijk 
alle voor een bewindspersoon beschikbare middelen ingezet, waaronder het sluiten van 
financiële overeenkomsten met gebieden waar het rekeningrijden (als proef)  moet beginnen.  
    
Eén middel is echter onbeproefd gelaten, dat is het consulteren van de burger (ofwel de ruim 
6 miljoen automobilisten in die jaren). Hier ligt een intrigerende paradox. Terwijl het idee van 
de eigen keuze én de eigen verantwoordelijkheid van de burger een van de uitgangspunten is 
van het beleid van ‘paars’ (via het markt- en prijsmechanisme betaalt de burger voor het 
gebruik van de weg), wordt die burger niet gehoord als het gaat om het vormgeven en 
realiseren van het beleid. Kortom, het ‘draagvlakprobleem’ is tijdens het 2e paarse kabinet op 
een wijze ingevuld die enigszins regentesk genoemd mag worden: de burger die keuzevrijheid 
bij  mobiliteit wenst zal daar dan ook voor moeten betalen, maar wordt in het te voeren beleid 
niet verder gekend. 
   Zelfs minister-president Kok heeft in feite afstand genomen van het idee dat er eerst een 
maatschappelijk draagvlak voor rekeningrijden moet zijn. Al werkende weg aan het vraagstuk 
van mobiliteit heeft de PvdA een op moraal en ethiek geïnspireerde invalshoek 
(milieubehoud, duurzaamheid) ingeleverd voor een liberaal-economische invalshoek (de vrije 
markt en het prijsmechanisme). De slogan ‘de gebruiker betaalt’ heeft zich in enkele decennia 
ontwikkelt van een sociaal-kritische voorwaarde (namelijk dat de maatschappelijke kosten 
van autogebruik bij de gebruiker gelegd moeten worden) naar een pragmatisch-economisch 
uitgangspunt (de consument betaalt voor wat hij gebruikt). 
 
Het ‘dossier rekeningrijden’ kent in de periode van het 2e paarse kabinet zowel zijn hoogte-  
als zijn dieptepunt. Het hoogtepunt is het gecommitteerd zijn van een aantal grote steden aan 
de invoering die bíjna heeft plaatsgehad. De minister heeft er vanuit haar positie alles aan 
gedaan om een proef gestalte te geven. Het dieptepunt ligt bij de massale maatschappelijke 
weerstand (met een hoofdrol voor de ANWB) die is verwoord in de slogan “rekeningrijden is 
betaald in de file staan”. Zo vindt het rekeningrijden onder het kabinet-Kok 2 zijn Waterloo. 
  
Na meer dan 30 jaar politiek discours is het prijsmechanisme als instrument om automobiliteit 
te reguleren, te reduceren, te belasten of te financieren politiek kapot (gemaakt). Daarbij heeft 
het idee van een heffing per gereden kilometer een belangrijke rol gespeeld. Mede door de 
technische mogelijkheden is dat ineens het spreekwoordelijke ei van Columbus. 
Rekeningrijden is dan een scheldwoord geworden. Het is de soortnaam voor onwelgevallige 
maatregelen. De kilometerheffing heeft de toekomst. Het ‘lichtpunt’ van deze kabinetsperiode 
is dan ook het draagvlak dat is ontstaan voor die kilometerheffing. Minister Netelenbos heeft 
daar een bijdrage aan mogen leveren. Maar niet meer dan dat. 
Het parlementair discours tijdens de twee laatste jaren van het kabinet-Kok 2 is hieronder 
samengevat. 
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Samenvatting van de laatste twee jaren van het kabinet-Kok-2: 2000-2002 
Minister Netelenbos 

 
Discoursmoment Wat als probleem 

wordt genoemd 
Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

Een interpellatie 
over rekening-
rijden 
 
( 26 september 
2000) 350 

 VVD: 
� regio’s moeten een 
vrije keuze hebben om 
mee te doen met de 
proef voor het 
rekeningrijden 
 
CDA: 
� de onderhandelingen 
van de minister met de 
regio’s zijn ‘chantage’  
 

GroenLinks: 
� VVD-fractie heeft 
dubbele houding 

 

  Minister: 
� rekeningrijden is een 
vast element in het 
BOR 

Minister: 
� sinds het BOR heet 
rekeningrijden 
‘spitstarief ‘ 
� er wordt geprobeerd 
‘zand in de machine te 
gooien’ 
 

 

Het Nationaal 
Verkeers- en 
Vervoersplan 

� de automobiliteit 
neemt tot 2010 gestaag 
toe, daarna zwakt de 
groei af 
� bereikbaarheid is het 
centrale probleem 

� de overheid is niet 
alleen probleem-
eigenaar 
� ruimte bieden voor 
individuele voorkeuren 
mét gedeelde 
verantwoordelijkheid 
voor oplossingen 

� respect voor de 
keuzes van burgers en 
bedrijven 
� variabilisatie via 
accijns is nog steeds 
een goede manier om 
de consument te 
confronteren met de 
kosten van mobiliteit, 
maar die optie is 
afhankelijk van met 
name België en 
Duitsland 

� de gebruiker betaalt 
de kosten van 
mobiliteit, zoveel 
mogelijk variabel, naar 
rato van gebruik 
� eerste stap is 
invoering van een 
spitstarief 
� daarna de kosten van 
gebruik van de auto 
per kilometer in 
rekening brengen 
� km-heffing351 
invoeren rond 2010 
� ook tol en 
betaalstrooktarief  zijn 
mogelijk 
 

Begroting 2001 Kabinet: 352 
� mobiliteit is de 
bloedsomloop die de 
samenleving draaiende 
houdt 
� de burger stelt zich 
steeds minder 
afhankelijk op, maakt 
vaker eigen keuzes 
� we zijn 
gemaksmensen 

Kabinet: 
� een vernieuwde 
publieke inzet samen 
met burgers, bedrijven, 
organisaties 
� de overheid is 
medespelbepaler; 
stimulator van 
innovatie en bewaker 
van de 
randvoorwaarden 

Kabinet: 
� mobiliteit is 
belangrijk en mobiliteit 
mag 
� de gebruiker wordt 
centraal gesteld 
� gevolgen van zijn 
keuze mag de burger 
niet op andere 
gebruikers afwentelen 
� de gebruiker bewust 

Kabinet: 
� de essentie van 
beprijzen is het 
variabiliseren van de 
kosten van 
verplaatsingen 
� de proef met het 
spitstarief gaat in 2002 
op elf plaatsen van 
start 
� als de proef na 2 jaar 

                                                 
350 Als ‘oriëntatiepunt’ in de tijd is bij een aantal vergadermomenten een datum vermeld. 
351 “Km-heffing” wordt gebruikt als afkorting voor “kilometerheffing”. 
352 “Kabinet” staat in dit overzicht ook voor de standpunten van de minister van Verkeer en Waterstaat. 
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Discoursmoment Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

geworden die schaarse 
tijd zo efficiënt 
mogelijk willen 
besteden 
 
 
 

� de basiskwaliteit 
voor het verkeer is een 
voorspelbare reistijd 
� hoekstenen van 
beleid zijn: 
benutten, beprijzen, 
bouwen 
� het beleid 
combineert 
aanbodsturing met 
vraagsturing 

laten kiezen 
� de kosten voor het 
project rekeningrijden 
bedragen totaal f. 211 
mln. 
� er is breed maat-
schappelijk draagvlak 
voor de km-heffing, 
maar er is nog weinig 
bekend over de diverse 
aspecten van zo’n 
systeem 
� in het verleden is 
men vergeten te kijken 
naar de cultuur van 
mobiliteit 
� anti-autobeleid leidt 
tot méér  auto-
kilometers 
� ervaring opdoen met 
vormen van prijsbeleid 
is nodig 
� er is nog geen land 
ter wereld met een 
variabilisatiesysteem; 
dat moeten wij van de 
bodem af ontwikkelen 
� er wordt door de 
Kamer weinig gedaan 
met de feiten 
 

niet succesvol is, wordt 
deze gestopt 
� er komen ook 
proeven met 
betaalstroken en 
tolwegen 
� automobilist wordt 
keuzemogelijkheden 
geboden 
� een km-heffing kan 
op zijn vroegst in 2010 
worden ingevoerd  (als 
gevolg van de 
complexiteit) 
� mensen op het 
platteland zullen 
wellicht minder 
moeten betalen dan in 
een congestiegevoelig 
gebied 
� differentiëren van 
tarieven is nodig om 
het effectief te laten 
zijn 

CDA: 
� burgers hebben geen 
keuze door slecht ov 
en files 
� mobiliteit niet 
bestrijden, maar 
beheersbaar maken 
 
VVD: 
� eens dat het kabinet 
nu uitgaat van de 
onvermijdelijkheid van 
mobiliteit en respect 
voor de keuzevrijheid 
van de burger 
� het fileprobleem is 
een noodsituatie 
 
SP: 
� de minister staakt de 
strijd tegen 
automobiliteit 
 
RPF: 
� de slogan ‘mobiliteit 
mag’ doet onrecht aan 

PvdA: 
� het sturen van 
mobiliteit is nu 
gebaseerd op normen 
en niet meer op 
aantallen; het gaat 
erom de gevolgen van 
automobiliteit in de 
greep te krijgen 
� sturen op 
internalisering van alle 
externe kosten 
 
SGP: 
� de overheid heeft de 
opdracht en de 
bevoegdheid 
beperkingen op te 
leggen aan 
doorgeschoten 
mobiliteitsbehoeften 

CDA: 
� vervuilende elemen-
ten  zoals het kwartje 
van Kok afschaffen 
� bij variabilisatie is 
budgettaire neutraliteit 
een belangrijk element 
� “het CDA is altijd 
tegen rekeningrijden 
geweest” 
� het experiment met 
rekeningrijden mag 
worden afgeschoten 
� variabilisering van 
kosten via de km-
heffing of via een 
Europese benadering 
van de accijnzen 
 
PvdA: 
� bekritiseert de 
 uitspraak “mobiliteit 
is fun” 
� het CDA kiest elke 
keer een vluchtweg 
met weer iets nieuws; 

CDA: 
� steunt het principe 
van de gebruiker 
betaalt en de varia-
bilisatie  van 
autokosten 
� variabilisatie via de 
accijnzen lijkt het 
gemakkelijkste 
instrument, waarbij 
afstemming plaatsvindt 
met buurlanden 
� grote bedenkingen 
t.a.v. de km-heffing 
� eventuele 
ontwikkeling km-
heffing in groter 
verband (Europa) 
vormgeven 
� geen voorstander van 
differentiëren naar 
tijdstip 
 
 
PvdA: 
� eens met de proef 
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het mobiliteits-
probleem 
� het mobiliteitsbeleid 
heeft moraal nodig 
 
 
 

dat verwijt geldt niet 
voor de VVD 
� het CDA heeft een 
deal geschonden over 
het rekeningrijden 
� rekeningrijden geeft 
20 tot 25% filereductie 
 
VVD: 
� de automobilist is 
een nettobetaler 
� de belasting op een 
autokilometer is in 10 
jaar met 40% gestegen 
� doel is om in 10 tot 
15 jaar het bedrag dat 
bij autorijdend 
Nederland wordt weg-
gehaald  met een derde 
te verlagen  (f.10 mld.) 
� sluit niet uit dat het 
eindoordeel over reke-
ningrijden negatief is 
� gaat door met het 
project rekeningrijden 
“op haar eigen lijn” 
� wil een “platte 
kilometerheffing” 
onderzocht hebben 
 
SP: 
� de VVD hoopt dat 
het rekeningrijden 
mislukt 
 
D66: 
� wegens gebrek aan 
alternatieven is de 
gedachte van beprijzen 
moeilijk aan de man te 
brengen 
� “rekeningrijden is 
een km-heffing met 
een basistarief van 0” 
� de ANWB vindt de 
km-heffing ook een 
goed idee 
 
RPF: 
� de km-heffing is 
eerlijk en effectief en 
de techniek is er al 
 
SGP: 
� mobiliteit is geen 
absoluut recht 
 

rekeningrijden 
� km-heffing 
gebruiken voor 
internaliseren van 
externe kosten 
 
GroenLinks: 
� rekeningrijden is een 
stap in de richting van 
een eerlijke prijs-
stelling waarin alle 
kosten zijn begrepen 
 
VVD: 
� stemt in met betaal-
stroken en tolwegen 
� kan dure proef met 
rekeningrijden worden 
overgeslagen en km-
heffing direct worden 
ingevoerd? 
 
D66: 
� rekeningrijden alleen 
invoeren als er 
alternatieven zijn 
� pleit voor 
rekeningrijden in heel 
Nederland in de vorm 
van een km-heffing 
 
RPF: 
� akkoord met 
spitsheffing als opstap 
naar km-heffing 
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Indiening Wet 
bereikbaarheid en 
mobiliteit 

� bestrijding van 
congestie 

� investeringen in 
openbaar vervoer en 
wegen via regionale 
mobiliteitsfondsen 
-invoeren van vormen 
van betaald rijden 

� volledige oplossing 
van files is een illusie 
� verhoging van de 
brandstofaccijns ligt 
het meest voor de 
hand, maar er is nog 
immer het grens-
probleem; de km-
heffing is een goed 
alternatief 
 
 

� betaald autorijden 
met verschillende 
instrumenten: 
a. spitstarief (met 
verlaging mrb) 
b. tolheffing bij nieuwe 
infrastructuur 
c. tolheffing op banen 
naast  bestaande wegen 
(betaalstrook) 
� op termijn (rond 
2010) vervangt het 
kilometertarief het 
spitstarief 
 

Kabinets-
standpunt rapport 
MobiMiles 

� op peil houden 
bereikbaarheid 

� gebruikers bij 
mobiliteitskeuzes tot 
goede afweging 
brengen 

 � kabinet kiest voor de 
km-heffing; de 
invoering start in 2004 
en is in 2006 landelijk  
gerealiseerd 
 

Kabinets-
standpunt inzake 
het NVVP 

   � de km-heffing wordt 
ingevoerd en vervangt 
(deels)  de mrb en bpm 
als variabilisatie 
(differentiatie naar tijd 
en plaats) 
� ook expresbanen en 
tolwegen zijn mogelijk 
op basis  van PPS-
constructies 
 

Overleg over de 
kilometerheffing 
met de Vaste 
Commissies  
 
(27 juni 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ChristenUnie: 
� het laten vallen van 
de doelstelling van 
mobiliteitsreductie 
wijst op een taboe 

VVD: 
� verstandig dat het 
kabinet kiest voor 
loskoppelen van 
filebestrijding en 
hanteren van het 
prijsmechanisme 

D66: 
� prijst minister dat zij 
de proef met het 
rekeningrijden 
overslaat 
 
VVD: 
� blij dat het 
rekeningrijden is 
begraven 
� vindt dat kosten van 
de km-heffing worden 
onderschat 
 
GroenLinks: 
� vervangen van 
rekeningrijden door de 
km-heffing is on-
verstandig, want nu is 
er geen instrument om 
de files aan te pakken 
 
 
CDA: 
� vervangen van 

D66: 
� kiest voor een 
gedifferentieerde km-
heffing 
 
PvdA: 
� blij met de 
technologische 
mogelijkheden van de 
km-heffing; wel 
eenvoudig beginnen; 
milieucomponent erin 
opnemen 
 
VVD: 
� als benutten en 
bouwen de files niet 
doen oplossen, dan is 
het laten variëren van 
de km-heffing naar tijd 
en plaats op de langere 
termijn bespreekbaar 
 
GroenLinks: 
� km-heffing nog vóór 
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rekeningrijden door de 
km-heffing is positief  
ontvangen 
� invoeringskosten 
lijken ‘gigantisch’ 
� via de accijns is een 
groot gedeelte van de 
autokosten al variabel 
 
ChristenUnie: 
� minister heeft on-
nodig tijd verspild met 
invoering km-heffing 

de verkiezingen 
regelen 
 
CDA: 
� het is de vraag, of de 
km-heffing de beste 
weg is voor 
variabilisatie 
 
SGP: 
� platte km-heffing is 
niet effectief 
 

 
 
 
 
 
 

 Kabinet: 
� heeft vastgehouden 
aan “tijdelijk systeem” 
van rekeningrijden 
omdat er geruime tijd 
geen alternatief in 
beeld was 

Kabinet: 
� in 2004 wordt een 
variabele km-heffing 
ingevoerd, daarna de 
gedifferentieerde vorm 
� tot 2010 zijn 
tolpoorten in werking 
 

Het voortgangs-
rapport Betalen 
per kilometer 
 
 

  Kabinet: 
� er is brede 
maatschappelijke 
instemming over de 
km-heffing 
� de risico’s van de 
omzetting van vaste 
belastingen in een km-
heffing vergen “een 
overgangsstrategie” 
 

 

Begroting 2002 Kabinet: 
� mobiliteit hoort bij 
de moderne samen-
leving en is essentieel 
voor welvaart en 
welzijn 
� er is een 
paradigmashift 
gemaakt in het beleid; 
vraagsturing in plaats 
van aanbodsturing 
 
 

Kabinet: 
� er is een nieuwe 
sturingsfilosofie; een 
zakelijke benadering 
en keuzevrijheid voor 
de burger, op voor- 
waarde dat hij de prijs 
betaalt 
� de overheid wil de 
groei van mobiliteit 
faciliteren 
� eerst benutten en 
beprijzen, daarna 
bouwen 

Kabinet: 
� wij moeten uitgaan 
van mobiliteit als 
grondrecht 

Kabinet: 
� wie sneller wil moet 
meer betalen; dat kan 
met expresbanen 
� vanaf 2003 wordt de 
km-heffing stapsgewijs 
ingevoerd (als 
variabilisatie van de 
autobelastingen en 
accijnzen en budgettair 
neutraal) 
� differentiatie 
daarvan is nodig om 
verkeersproblemen het 
hoofd te bieden 
 

ChristenUnie: 
� in het mobiliteits-
beleid wordt toe-
gegeven aan een 
individualistische en 
materialistische 
tijdgeest 

CDA: 
� eerst een echte 
mobiliteitsmarkt 
creëren met 
keuzemogelijkheden, 
daarna pas beprijzen 
 
PvdA: 
� eerst beprijzen, dan 

VVD: 
� wie betaalt het kastje 
in de auto? 
 
D66: 
� de gedifferentieerde 
km-heffing is beter dan 
rekeningrijden 

CDA: 
� vanwege onzeker-
heden nú nog niet 
binden aan de km-
heffing 
 
 
PvdA: 
� steunt voorstel km-
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benutten, daarna 
bouwen 
 
D66: 
� eerst maximaal 
benutten, dan 
beprijzen, als het echt 
niet anders kan 
bouwen 
 
 
 

heffing; stap voor stap 
invoeren, te beginnen 
met platte heffing 
 
GroenLinks: 
� wil een echte km-
heffing met differen-
tiatie naar tijd, plaats 
en milieu-effecten en 
met onderscheid naar 
stad en platteland 
 
VVD: 
� gaat uit van aanleg 
van betaalstroken (als 
tolwegen) 
� heeft vertrouwen in 
de km-heffing die vlak 
moet beginnen en stelt  
voorwaarden aan 
differentiatie naar tijd 
en plaats 
 
SP: 
� steunt platte km-
heffing 
 
D66: 
� eens met gedifferen-
tieerde km-heffing 
 
ChristenUnie/ SGP: 
� eens met omslag 
naar km-heffing 
 

De Vaste 
Commissie 
bespreekt het 
NVVP 
 
(19 november 
2001) 

PvdA: 
� het probleem met het 
SVV-2 was dat het 
voorbij ging aan de 
dynamiek van de 
samenleving 
 
VVD: 
� blij met omslag in 
mobiliteits-denken; 
mobiliteit moet en mag 
 
CDA: 
� uitgangspunten van 
het NVVP zijn 
realistischer dan van 
het SVV-2 
 
SP: 
� met het NVVP is de 
regie over het 
mobiliteitsbeleid zoek 

GroenLinks: 
� de instrumenten van 
het SVV-2 zijn nooit 
gebruikt 
 

VVD: 
� als de burger kiest en 
moet betalen, heeft hij 
ook het recht om zijn 
bestemming een beetje 
op tijd te bereiken 
 
CDA: 
� is met buurlanden al 
eens serieus gekeken 
naar gezamenlijke 
stappen voor 
variabilisatie? 
� km-heffing is een 
duur en complex 
systeem 
� eerst bewegen, dan 
beprijzen 
� ook de ANWB 
maakt zich zorgen 
 
 

VVD: 
� het is op termijn 
“niet onvoorstelbaar” 
dat de km-heffing 
wordt gedifferentieerd 
� vooruitlopend op 
km-heffing tolwegen 
toepassen 
 
CDA: 
� voorstander van het 
variabiliseren/ eerlijk 
toedelen van kosten; 
alleen de vraag is hóe 
� misschien kwartje 
van Kok afbouwen om 
variabilisatie mogelijk 
te maken 
� eerst alternatieven 
voor de km-heffing 
bekijken; niet te snel 
een besluit nemen 
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ChristenUnie 
� het NVVP is een 
‘verschraling’; het is 
afscheid nemen van 
politiek idealisme 
 
SGP: 
� de slogan ‘mobiliteit 
mag’ suggereert een 
absoluut recht 
 

D66: 
� eens met ‘mobiliteit 
mag’, zolang het niet 
gelijk staat met 
‘automobiliteit mag’ 
 
ChristenUnie: 
� de autokosten 
worden verlaagd; keer 
op keer strijkt de VVD 
de politieke winst op 
 

SGP: 
� niet volstaan met een 
platte km-heffing 

Kabinet: 
� bij het SVV-2 werd 
alles van bovenaf 
opgelegd 
 

 Kabinet: 
� de implementatie 
van een nieuw prijs-
beleid is zeer complex 
 

Kabinet: 
� prijsbeleid via 
accijnzen kan niet 
vanwege grenseffecten 

De behandeling 
van de Wet 
bereikbaarheid en 
mobiliteit 
 
 (8 oktober 2001) 
 
Het spitstarief heeft 
het kabinet ui de 
wet geschrapt. 
 

VVD: 
� het fileprobleem is 
met name een gevolg 
van decennialange 
verwaarlozing van 
infrastructuur 

VVD: 
� inhaalslag nodig 
voor wegcapaciteit 

PvdA: 
� kabinet heeft een 
verbrokkelde aanpak  
 
RPF: 
� wetsvoorstel 
voltooid de gefaseerde 
afbraak van het 
rekeningrijden, door 
spitstarief te 
verwijderen 
 
 

PvdA/VVD/D66/ 
GL/RPF: 
� waarom biedt de wet 
geen grondslag voor de 
km-heffing? 
 
CDA: 
� positief over de wet, 
met name vanwege ex-
presbanen en tolwegen 
 
SP: 
� blij met schrappen 
spitstarief 
� onder voorwaarden 
akkoord met km-
heffing (eerlijker 
verdeling kosten 
autorijden) 
 
SGP: 
� eens met schrappen 
spitstarief 
 

  Kabinet: 
�  in 2001 ligt er een 
wetsvoorstel inzake de 
structuur van de km-
heffing bij de Raad van 
State 
� in juni 2001 is het 
project rekeningrijden 
gestopt; kosten f. 202,8 
mln. 
 

Kabinet: 
� de km-heffing is een 
algemene heffing; de 
wet heeft betrekking 
op specifiek 
weggebruik 
 
 
 

Tussendoor:  
a. debat in de 
Vaste Commissie 
over het NVVP   
(28 januari  2002) 

VVD: 
� heeft kritiek op 
financiële paragraaf 
NVVP 
 

 CDA: 
� we kunnen niet 20 
jaar over ons graf heen 
regeren 
 

PvdA: 
� voorstel van 
BOVAG en RAI om 
de gehele belasting 
voor auto’s in één keer 
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en over de 
kilometerheffing  
(30  januari 2002) 
 
b. debat in de 
Tweede Kamer 
n.a.v. de Vaste 
Commissie  
(6  februari 2002) 
 
 
 
 
 

CDA: 
� het NVVP is 
realistisch, want 
mobiliteit wordt niet 
meer teruggedrongen 
� financiële 
flexibiliteit juist 
behouden  
� prioriteit ligt bij 
bijbouwen capaciteit 
van de infrastructuur 

PvdA: 
� de “mobimeter” mag 
de automobilist weinig 
of niets kosten 
 
VVD: 
� het rijk heeft niet het 
geld voor de 
mobimeter 
� heeft het vermoeden 
dat het nog meerdere 
kabinetsperioden duurt 
voordat km-heffing 
een feit zal zijn 
 
CDA: 
� km-heffing kost 
“waanzinnig veel geld” 
 
D66: 
� instemming met het 
NVVP is gebaseerd op 
“loze beloften” kabinet 
 
ChristenUnie: 
� waardeert 
voortvarende aanpak 
invoering km-heffing 
 
GroenLinks: 
� na acht jaar Paars is 
er nog steeds niets 
geregeld over 
beprijzing van het 
autoverkeer 

in de kilometerheffing 
op te nemen verdient 
bestudering 
� platte km-heffing is 
een opstap naar 
intelligente heffing 
naar tijd en plaats 
 
VVD: 
� eens met introductie 
vlakke km-heffing, 
indien aan voor-
waarden wordt voldaan 
� variabilisatie ‘via de 
pomp’ heeft de 
voorkeur, maar blijkt 
niet mogelijk 
� km-heffing betekent 
méér voor een eerlijke 
prijs dan voor het 
terugdringen van files 
� bij km-heffing mrb 
en bpm volledig 
afschaffen 
 
CDA: 
� platte km-heffing 
leidt niet tot 
vermindering 
fileproblemen 
� “wij zijn niet voor 
het systeem van de 
km-heffing” 
� met variabilisering 
van de accijnzen is 
eenzelfde resultaat te 
bereiken 
� vraagt om onderzoek 
naar varianten 
 
D66/GroenLinks: 
� zijn alleen  voor-
stander van gedifferen-
tieerde km-heffing 
SP: 
� starten met platte 
km-heffing om 
draagvlak zo groot 
mogelijk te maken 
 
ChristenUnie: 
� bij invoering km-
heffing zo snel 
mogelijk over gaan tot 
differentiatie 
 
 



Deel IV – Hoofdstuk 3 

608 

Discoursmoment Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

 
 
 
 

 Kabinet: 
� het kastje voor in de 
auto biedt meer 
mogelijkheden dan 
uitsluitend het 
registreren van 
kilometers 
� constateert een breed 
draagvlak voor de km-
heffing in de 
maatschappij en in de 
Kamer 
� wil het lot van het 
prijsbeleid niet in 
handen leggen van 
buurlanden 
 

Kabinet: 
� kosten invoering km-
heffing op dit moment 
nog niet te voorspellen 

Het debat in de 
Tweede Kamer 
over de Wet 
bereikbaarheid en 
mobiliteit 
 
(13 maart 2002) 
 
De ANWB verzoekt 
op 27 juni 2002 de 
Eerste Kamer de 
wet aan te houden 
 

ChristenUnie: 
� is teleurgesteld over 
beperkt ambitieniveau 
van kabinet om groei 
automobiliteit terug te 
dringen 
 
CDA: 
� eerst benutten en 
bouwen, dan beprijzen 

D66: 
� overbodig gebruik 
van de auto reguleren 
 
CDA: 
� investeringen in 
openbaar vervoer en 
infrastructuur zijn de 
alternatieven voor 
rekeningrijden en de 
km-heffing 
 
VVD: 
� investeren in ov en 
uitbreiden 
wegcapaciteit 

SGP/SP: 
� het wegennet is een 
publiek belang en moet 
in handen van de 
overheid zijn 
 
ChristenUnie: 
� de Tweede Kamer 
heeft zich jarenlang 
machteloos getoond bij 
het prijsbeleid 
� de VVD is de motor 
achter het om zeep 
helpen van het 
rekeningrijden 
� private exploitatie 
heeft belang bij files 
op de gewone weg 
� wetsvoorstel creëert 
twee systemen 
  
CDA: 
� partijen moeten niet 
meer ideologisch op de 
rem gaan staan 
 
VVD: 
� wat autorijden 
betreft is Nederland 
een erg duur land 
vergeleken met andere 
Europese landen 
� invoering km-
heffing zal nog jaren 
op zich laten wachten 
� internationale 
harmonisatie voor 
prijsbeleid is 
onhaalbaar 
� verstandig dat 

D66: 
� het optimale 
instrument van de km-
heffing moet in de wet 
worden opgenomen 
� akkoord met een 
experiment van 
expresbanen 
 
SGP: 
� de gedifferentieerde 
km-heffing is de enige 
oplossing voor de 
fileproblematiek 
� tegen tolheffing 
 
SP: 
� grootste voorkeur 
voor variabilisatie via 
de accijns (in Europees 
verband) 
� maar steunt onver-
kort de km-heffing 
� tegen expresbanen 
en tolwegen 
� geen voorstander van 
tolwegen via PPS-
constructie 
ChristenUnie: 
� de km-heffing is de 
basis voor het 
mobiliteitssysteem 
 
CDA: 
� voor betaalstroken 
en tolwegen; 
� geen tol voor 
bestaande wegen 
 � km-heffing zaak 
voor verdere discussie; 
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tolverbod wordt 
opgeheven 
� de km-heffing niet 
koppelen aan deze wet  
 
SP: 
� bij een tolweg moet 
je twee keer betalen; 
eerst als deze is 
aangelegd, daarna als 
de km-heffing is 
ingevoerd 
� meebetalen van 
bedrijfsleven aan 
wegen is  het 
overnemen van de 
regie over de inrichting 
van Nederland 
� het wetsvoorstel is 
een hindernis voor de 
km-heffing 
� voorspelt dat de km-
heffing niet doorgaat 
 
GroenLinks: 
� fracties zaaien 
onduidelijkheid over 
hun standpunt 

mensen moeten eerst 
een alternatief hebben 
� vindt dat de minister 
een keuze maakt 
vóórdat zij de moeite 
heeft genomen met 
buurlanden te praten 
over harmonisatie van 
accijnzen 
 
VVD: 
� wil (op termijn) 
vlakke km-heffing (= 
variabilisatie) met 
afschaffing van de 
vaste belastingen 
� prijsbeleid via 
accijns is geen optie, 
maar wordt niet geheel 
uitgesloten 
 
GroenLinks: 
� het is beter te 
wachten op een 
voorstel voor de km-
heffing 
� tolwegen en 
betaalstroken leiden 
alleen maar tot 
verwarring 
 
PvdA: 
� matig enthousiast 
over betaalstroken en 
tolwegen; wel 
voorstander van 
proeven 
� geen bezwaar tegen 
toltarief voor nieuwe 
infrastructuur 
 

 Kabinet: 
� de problematiek van 
de bereikbaarheid is 
zodanig complex, dat 
meerdere maatregelen 
nodig zijn 

Kabinet: 
� aanleg van alleen 
tolwegen en 
betaalstroken is niet 
voldoende 

Kabinet: 
� wetsvoorstel is 
ingrijpend, omdat het 
verbod op tol wordt 
geëlimineerd 
� de km-heffing is een 
substituut voor de 
huidige manier van  
belastingheffing op 
auto’s 
� de kosten van het 
project rekeningrijden 
bedragen f. 260 mln. 
� het rekeningrijden 
was wel wetenschap-
pelijk onderbouwd 

Kabinet: 
� de km-heffing is een 
budgettair neutrale 
operatie wat betreft de 
belastingen op 
automobiliteit 
� het expresbaan- en 
toltarief kunnen naast 
de km-heffing bestaan 
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Discoursmoment Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

Het debat in de 
Eerste Kamer 
over de Wet 
bereikbaarheid en 
mobiliteit 
 
(2 juli 2002) 

Kabinet: 
� jarenlang is 
geprobeerd om een 
“antimobiliteitsbeleid” 
te voeren 
 

 Kabinet: 
� iedere minister van 
Verkeer en Waterstaat,  
van welke politieke 
kleur ook, zal te maken 
krijgen met een gebrek 
aan draagvlak zodra 
een prijssysteem wordt 
ingevoerd  
 

 

  D66: 
� het prijsmechanisme 
is goed voor het 
afstemmen van vraag 
en aanbod van 
infrastructuur 
 
PvdA: 
� differentiatie van 
tarieven naar tijd, 
plaats en 
milieukenmerken is de 
enige oplossing 
 
GroenLinks: 
� niet akkoord met de 
wet omdat spitsheffing 
is verdwenen 

D66: 
� er is weerstand tegen 
iedere belemmering 
van de auto 
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1 
 
 
Geen kilometerheffing 1 
 
 
1.1  De verkiezingen van 2002: lastenverlichting voor de automobilist 2  
 
Het verkiezingsprogramma van het CDA (“Betrokken samenleving, betrouwbare overheid”) 
benoemt drie hoofdlijnen van aanpak om de betrokken samenleving die het voor ogen staat 
dichterbij te brengen. Eén van die hoofdlijnen is een “kwaliteitsoffensief ” door het gericht 
investeren in sectoren waar sprake is van tekorten, zoals op het gebied van infrastructuur. Het 
CDA wil daarvoor extra geld uittrekken.3 Het programma vervolgt met een top 10 van 
prioriteiten voor de periode 2002-2006. Nummer 6 van de lijst is het “terugdringen van de 
fileproblematiek: extra investeringen in wegen en openbaar vervoer. De gemiddelde 
automobilist wordt niet op hogere kosten gejaagd door nieuwe beprijzingsinstrumenten 
voordat er alternatieven zijn”.4  
   Het CDA maakt een belangrijk punt van de voorwaarden voor beprijzing van het 
autoverkeer. “Zonder keuzevrijheid geen nieuwe beprijzing” is de leus in het programma, wat 
als volgt wordt toegelicht: 

 
“De verbetering van het openbaar vervoer, het gericht oplossen van problemen op het 
wegennet, afschaffen van motorrijtuigenbelasting, onderzoek naar privacyeffecten en 
kostenneutraliteit voor de gemiddelde automobilist zijn voor het CDA voorwaarden voordat er 
over nieuwe beprijzing, zoals het invoeren van een kilometerheffing, kan worden gesproken. 
Het CDA wil éérst fors investeren in beter openbaar vervoer en een selectieve 
capaciteitsvergroting van het wegennet, en pas op langere termijn overgaan tot een nieuw 
prijsinstrumentarium.” 5 
 

De PvdA noemt in haar verkiezingsprogramma (“Samen voor de toekomst”) mobiliteit een 
groot maatschappelijk goed met problemen, dat “dankzij emancipatie voor vrijwel iedereen 
bereikbaar is”. Ook de keerzijde van die mobiliteit wordt benoemd: “door het groeiend 
aantal auto’s ontstaan lange files en grote bereikbaarheidsproblemen in en rond steden. De 
trein kan in de spits de groeiende stroom reizigers niet aan. En de kwaliteit van de 
leefomgeving wordt aangetast.”6  
   De PvdA aan dat zij toe wil naar een duurzame samenleving, waarbij de kanttekening wordt 
gemaakt “dat het soms nodig is om nieuwe snelwegen aan te leggen om ernstige 
fileproblemen op te lossen (...). Verder worden wegen beter benut door flexibele 
rijstrookindeling en automatische voertuiggeleiding.  De PvdA kiest voor (....) het in rekening 
                                                 
1 Zie voor een toelichting op het ‘format’ van Deel V: hoofdstuk 1 van Deel II. 
2 Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van de publicatie “Verkiezingsprogramma’s 2002 & 2003”, die is 
samengesteld door het Departement Politieke Wetenschappen van de Universiteit Leiden en het 
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen. De titels van de 
programma’s zijn tussen haakjes vermeld. 
3 Ibid.: 19. 
4 Ibid.: 20. 
5 Ibid.: 39. 
6 Ibid.: 451. 
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brengen van maatschappelijke kosten en het beter benutten van bestaande infrastructuur”. 
Daarna volgt deze tekst over de kilometerheffing:  
 

“Door het invoeren van een kilometerheffing wordt eindelijk niet het bezit van de auto maar 
het gebruik van wegen belast. Differentiatie van tarieven naar tijd, plaats en milieubelasting 
(mits uitvoerbaar en met waarborgen van privacy) is noodzakelijk om files te bestrijden en het 
milieu te ontlasten. Dit houdt de kosten van noodzakelijk vervoer op het platteland beperkt.” 7 
 

D66 vindt dat investeringen in het wegennet zich moeten beperken tot het ontsluiten van 
nieuwe woonwijken, het wegnemen van knelpunten en het verbeteren van de veiligheid,  zo 
meldt het verkiezingsprogramma van deze partij (“Toekomst in eigen handen”). D66 stelt dat 
een grotere capaciteit van het wegennet mogelijk is door een beter en selectief gebruik van de 
weg. De partij wil dat bereiken door technische maatregelen, zoals toeritdosering en 
doelgroepstroken, en door de invoering van een kilometerheffing die varieert in hoogte 
afhankelijk van tijd, plaats, milieubelasting en verkeersdruk.  
   Om de individuele automobilist bewust te maken van milieubelasting en van de kosten die 
samenhangen met het rijgedrag pleit D66 voor verplichte installatie van een econometer in 
elke auto, te integreren in apparatuur voor de kilometerheffing. “Het prijsmechanisme zorgt 
ervoor dat milieuvriendelijke vormen van vervoer, zoals fietsen, aantrekkelijker worden”, stelt 
D66.8 De partij heeft ook als punt in haar programma het “zelf kunnen kiezen”. De partij wil 
mensen in staat stellen makkelijker en beter keuzes te kunnen maken. “De burger beslist, de 
overheid bewaakt. Een middel daarvoor is goede marktwerking, waarbij maatschappelijke 
kosten in de prijs tot uitdrukking komen.”9 
   De VVD neemt in haar verkiezingsprogramma (“Ruimte, respect en vooruitgang”) stelling. 
“De VVD is van mening dat de behoeften van burgers aan meer keuze, toegang en kwaliteit in 
(...) vervoer in deze tijd niet meer kan worden opgebracht door een bureaucratische, 
centralistische en inefficiënte overheid.” De partij stelt dat de overheid bij marktfalen moet 
optreden en bij overheidsfalen moet terugtreden.10  
   De VVD vindt het beslag, dat vrije en verantwoordelijke burgers leggen op schaarse 
hulpbronnen een economisch probleem, een probleem van schaarste. Elke schaarste heeft zijn 
prijs. De vertaling van marktwerking en het prijsmechanisme naar automobiliteit maakt de 
VVD als volgt: 
 

“De behoefte aan mobiliteit moet door de overheid worden geaccommodeerd. Het is niet 
realistisch te veronderstellen dat welvarender mensen minder kilometers gaan reizen. Daarom 
moet er een duidelijke relatie zijn tussen afgelegde kilometers en vervoerskosten. De 
gebruiker betaalt.” 11  

 
De discussie over autokosten staat voor de VVD los van de discussie over noodzakelijke 
investeringen in infrastructuur. Het programma zegt over de autokosten:  
 

“Vaste autokosten als motorrijtuigenbelasting en de BPM worden omgebouwd tot een 
gebruiksheffing: een vaste prijs per gereden kilometer, geheven in een gelijke systematiek 
voor automobilisten in het hele land. Voorwaarde is dat bij overgang de totale opbrengsten 
voor het Rijk niet stijgen. Indien duidelijk blijkt dat verdere differentiatie in de kosten naar tijd 

                                                 
7 Ibid.: 452. 
8 Ibid.: 167. 
9 Ibid.: 174. 
10 Ibid.: 722. 
11 Ibid.: 733. 
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en plaats leidt tot de gewenste verkeersregulering, kan het systeem verder worden 
gespecificeerd naar een variabele gebruiksheffing.” 12 

 
De VVD vindt ook dat wegenaanleg, filebestrijding en het openbaar vervoer de prioriteit 
moeten krijgen die vereist is. Openbaar vervoer moet (“naar prijs en kwaliteit”) een goed 
alternatief zijn voor andere vormen van vervoer.13 
   GroenLinks keert zich in haar verkiezingsprogramma (“Overvloed en onbehagen”) tegen 
het beleid van paars:  
 

“Het Paarse Kabinet is afgestapt van het ontmoedigingsbeleid voor de auto. Dat zou toch niet 
werken. Een voorbarige conclusie. Van een afgewogen, creatief en serieus beleid is immers 
nooit sprake geweest. Kansen bleven daardoor onbenut. Want er is veel meer mogelijk dan ons 
wordt voorgespiegeld.” 14 

 
Ook GroenLinks vindt dat mobiliteit eigen is aan mensen, maar vindt dat dit niet betekent dat 
de mobiliteit op haar beloop kan worden gelaten. Keuzes zijn onontkoombaar, want “er is 
immers geen investeringsprogramma denkbaar dat aan alle mobiliteitsbehoeften tegemoet 
kan komen”.  
   Het programma van GroenLinks bevat een uitgebreide beschrijving van het gewenste 
prijsbeleid voor de auto:  
 

“De kern van het mobiliteitsbeleid moet zijn dat op zo kort mogelijke termijn alle externe 
kosten van de mobiliteit in de prijs van de mobiliteit worden doorberekend. Dat kan door een 
kilometerheffing in te voeren, waarbij de rekening varieert afhankelijk van de plaats, de tijd en 
de milieuvervuiling (hoe groener de auto, hoe minder hij kost). Dit systeem van 
gedifferentieerde kilometerheffing moet in de volgende kabinetsperiode worden ingevoerd, te 
beginnen met de transportsector. Het spreekt voor zich dat de opbrengsten van dit 
beprijzingssysteem niet naar de aanleg van nieuwe wegen gaan. Het is niet verstandig om de 
vaste belasting op de auto geheel af te schaffen. Immers, niet alleen het rijden, maar ook het 
hebben van een auto heeft een milieuprijs (grondstoffen, ruimtegebruik).” 15 

 
GroenLinks introduceert het idee van “verhandelbare mobiliteitsrechten”. Dit idee houdt in, 
dat de “totale hoeveelheid realiseerbare mobiliteit” wordt verdeeld over de gebruikers, die 
hun rechten zelf kunnen gebruiken of verkopen. Als de invoering van de kilometerheffing te 
weinig zoden aan de dijk mocht zetten, dan lijkt volgens GroenLinks een discussie over 
mobiliteitsrechten “onvermijdelijk”.16 
   De ChristenUnie17 doet in 2002 voor het eerst mee aan de verkiezingen. In haar 
verkiezingsprogramma (“Durf te kiezen voor normen”) plaatst de partij het mobiliteits-
vraagstuk in het kader van verantwoord beheer en goed rentmeesterschap. Ook deze partij 
heeft kritiek op paars. Het overheidsbeleid van de laatste jaren staat voor deze partij gelijk aan 
“dweilen met de kraan open”; “Immers, zolang niets wordt gedaan aan de oorzaken van de 
mobiliteitsgroei, zal de overlast ook niet snel afnemen”, stelt de ChristenUnie. De partij vindt 
dat de overheid burgers meer dan nu moet confronteren met de maatschappelijke kosten van 
mobiliteit: “De groei van automobiliteit kan worden tegengegaan door een prijsbeleid, 

                                                 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Ibid.: 224. 
15 Ibid. 
16 Ibid.: 224. 
17 Deze nieuwe partij bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2002 komt voort uit een fusie van de RPF en het 
GPV. Die fusie is in 2001 tot stand  gekomen. 
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waarbij niet het bezit van de auto, maar het gebruik ervan wordt belast.”18  
   Vervolgens stelt de ChristenUnie dat de partij “als initiatiefnemer van de kilometerheffing” 
het toejuicht dat deze in de komende kabinetsperiode wordt ingevoerd19: 
 

“De kilometerheffing is een uitstekend middel om de autokosten te variabiliseren. Het is 
eerlijk en kan een substantiële bijdrage leveren aan het terugdringen van de automobiliteit. 
Invoering ervan moet op korte termijn leiden tot afschaffing van de motorrijtuigenbelasting.” 

 
Het programma van de ChristenUnie geeft een nadere uitwerking van de kilometerheffing: 
landelijke invoering, afschaffing van de motorrijtuigenbelasting, bij de uiteindelijke 
vormgeving moeten factoren als zuinigheid van de auto, regionale bevolkingsdichtheid, 
tijdstip van verkeersdeelname en privacy worden meegewogen. “Uiteindelijk moet ook de 
hoeveelheid kilometers per jaar invloed hebben op de hoogte van de heffing (progressief 
stelsel).”20 De partij ziet in hoogwaardig openbaar vervoer een (tweede) manier om de groei 
van het autoverkeer in toom te houden. 
   De SGP wil voorkomen dat Nederland nog meer dichtslibt. Een eerste speerpunt voor de 
partij is volgens het verkiezingsprogramma (“Tot Uw Dienst”) dat mobiliteit geen absoluut 
recht is. Het faciliteren van onbegrensde behoeften aan vervoer is niet mogelijk, daarvoor is 
Nederland te dichtbevolkt. Ook bij deze partij klinkt kritiek op paars:  
 

“Het huidige overheidsbeleid (...) gaat veel te veel uit van de gedachte dat mobiliteit ‘fun’ is. 
Mobiliteit staat dan vooral in het kader van onafhankelijkheid, emancipatie en individualisme. 
Niet alleen strijdt dit met de idealen van de SGP (...) ook leidt dit tot een dusdanige ‘onnozele’ 
houding dat we uiteindelijk met elkaar in de file blijven staan.” 21 

 
De SGP noemt verschillende maatregelen om de mobiliteitsvraag af te remmen, waaronder 
het invoeren van een Mobiliteits Effect Rapportage, het afschaffen van de overdrachts-
belasting op het kopen van een huis en de invoering van de kilometerheffing. Deze heffing 
vervangt de motorrijtuigenbelasting en (een deel van) de accijns op motorbrandstoffen, met 
een tarief dat verschilt per weg en tijdstip om in geval van congestie andere mogelijkheden te 
stimuleren. Daarbij pleit de SGP voor “een vast en verhandelbaar heffingvrij quotum voor een 
basisafstand per jaar om de basisbehoefte aan mobiliteit betaalbaar te houden, zeker voor de 
lagere inkomens”.22 Ook voor de SGP is het openbaar vervoer (met de fiets) een deel van de 
oplossing van de mobiliteitsproblematiek. 
   De SP zet in haar verkiezingsprogramma (“Eerste weg links”) een kritische kantekening bij 
de automobiliteit. “De auto-, asfalt- en betonfabrikanten doen goede zaken, terwijl bus, trein 
en metro in het verdomhoekje komen. Tweedeling wordt ook in de mobiliteit zichtbaar”, aldus 
de partij. De SP vindt dat “onnodig autogebruik” zoveel mogelijk beperkt dient te worden, 
teneinde de belasting van het milieu zo klein mogelijk en de veiligheid zo groot mogelijk te 
maken: “Door de autolasten met een kilometerheffing te koppelen aan het gebruik in plaats 
van aan het bezit wordt doordachter autogebruik bevorderd.” De plannen voor aanleg van 
nieuwe snelwegen dienen kritisch doorgelicht te worden. De SP geeft prioriteit aan langzaam 
verkeer en openbaar vervoer.23  
   Nieuwkomer Lijst Pim Fortuyn (LPF) tenslotte komt in haar verkiezingsprogramma van 
2002 (“Zakelijk met een hart”) met een pragmatische kijk op mobiliteit:  
                                                 
18 Ibid.: 110. 
19 Ibid. 
20 Ibid.: 111. 
21 Ibid.: 679. 
22 Ibid.: 679, 680. 
23 Ibid.: 552, 553. 
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“Mobiliteit is het gevolg van sociaal-economische (werken, inkopen doen) en sociaal-culturele 
(recreëren, familiebezoek) activiteiten en gedrag. De oplossingen zullen dan ook gevonden 
moeten worden binnen deze activiteiten en gedrag en dus niet alleen door de aanleg van 
infrastructuur (...) waar in ons land onvoldoende plaats en geld voor is.” 24 

 
De LPF stelt dat flexibele arbeidstijden de spitsdrukte kunnen doen afnemen. En knelpunten 
moeten worden aangepakt door extra rijstroken aan te leggen. Voor de LPF is anders betalen 
voor het bezit en gebruik van de auto geen issue. 
 
Box 1.1a  Het echec van het NVVP en de verkiezingen 2002 
Hajer en Poorter leggen in een onderzoekrapport van juli 2005 over “transitieprocessen” een verband 
tussen de kilometerheffing – die het sluitstuk is van het ministerschap van mevrouw Netelenbos – en 
de insteek van de PvdA bij de verkiezingen voor 2002 in de navolgende passage: “Pieper had positief 
geadviseerd over de technologische mogelijkheden, maar zijn advies hield geen rekening met 
juridische aspecten. Het verplicht stellen van elektronische kastjes in iedere auto zou alleen kunnen na 
goedkeuring van de Europese Unie. Daarnaast was het volgens de BOVAG ondenkbaar dat de 
Nederlandse autobedrijven voldoende capaciteit zouden hebben om alle auto’s voor 2005 van een 
kastje te voorzien. Mede onder druk van deze bezwaren en met de naderende verkiezingen van 2002 
durfden de coalitiepartijen het niet meer aan om de kilometerheffing alsnog in te voeren. Beoogd 
lijsttrekker van de PvdA Ad Melkert wilde niet dat de PvdA de verkiezingen in zou gaan als anti-
autopartij. Netelenbos bleek niet in staat haar beloftes de fileproblematiek op te lossen waar te 
maken.” 25 
 
Op 15 mei 2002 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. De uitslag van de 
verkiezingen is als volgt: 
 
CDA 43  SP 9 
LPF 26  D66 7 
VVD 24  ChristenUnie 4 
PvdA 23  SGP 2 
GroenLinks 10  Leefbaar 

Nederland26 
2 

      
 
Deze uitslag is een fors verlies voor de partijen van paars. Samen verliezen VVD, PvdA en 
D66 in totaal 43 zetels. De PvdA is zelfs gehalveerd. Met de forse zetelwinst kan het CDA na 
acht jaren weer een hoofdrol innemen in het landsbestuur. Met de nieuwkomer LPF en de 
VVD wordt een coalitie gesmeed. Het kabinet-Balkenende 1 treedt aan op 22 juli 2002. 
Namens de LPF wordt R.H. de Boer minister van Verkeer en Waterstaat. 
   Het regeerakkoord van het eerste kabinet-Balkenende besteedt ruim aandacht aan het thema 
mobiliteit.27 Het kabinet heeft daarop de volgende visie:  
 

“Groei van de mobiliteit en economische groei hangen samen. Goede bereikbaarheid en 
ontsluiting – ook over de elektronische snelweg – zijn essentieel voor verdere economische 
groei. Dit vereist een consistent en slagvaardig mobiliteitsbeleid. Aan de mobiliteitsbehoefte 
kan echter niet ongebreideld tegemoet worden gekomen. Drukte op de wegen en in het 
openbaar vervoer is de keerzijde van een welvarender samenleving. Er zijn forse(re) 

                                                 
24 Ibid.: 6. 
25 Maarten Hajer en Maarten Poorter, “Visievorming in transitieprocessen. Een evaluatieonderzoek in opdracht 
van het Milieu- en Natuurplanbureau/RIVM”, 2005: 16. 
26 Het programma van deze partij ontbreekt in het overzicht van verkiezingsprogramma’s; het is een  ‘politieke 
eendagsvlieg’. 
27 TK verg.jr. 2001-2002, 28375, nr.5. 
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inspanningen nodig om Nederland meer in beweging te krijgen. Nederland staat thans te vaak 
stil in de auto of wacht te lang op het perron.” 28  

 
Het kabinet zet vooral in op doorstroming. Onder andere door wegen te verbreden, extra 
rijstroken, toeritdosering en bevordering van private financiering van infrastructuur (zoals  
betaalstroken). De kilometerheffing is niet aan de orde: 
 

“Invoering van een eventuele kilometerheffing heeft pas een functie als de bereikbaarheid over 
de weg en met het openbaar vervoer aanzienlijk verbeterd is. In de komende kabinetsperiode 
worden voor de voorbereiding van een eventuele invoering van een kilometerheffing geen 
middelen vrijgemaakt.”  29 

 
Deze tekst van het regeerakkoord laat zo aan duidelijkheid niets te wensen over. Voor de 
automobilist heeft het kabinet nog een tweetal zaken in petto. Ten eerste wordt het kwartje 
van Kok “in februari 2004 via een verhoging van de benzineaccijnsverlaging aan de pomp 
gecompenseerd, vooruitlopend op de overige lastenverlichtingen”. Ten tweede worden de 
fiscale regels bij het woon-werkverkeer worden vereenvoudigd.   
   Er lijkt sprake van een nieuwe kijk op automobiliteit. In de regeringsverklaring van 26 juli 
2002 noemt minister-president Balkenende enkele punten uit het regeerakkoord: investeren in 
bereikbaarheid, zodat Nederland weer in beweging kan komen en een spoedwet voor 
wegverbreding.30  
   In het debat over de regeringsverklaring in de Tweede Kamer wordt door een aantal 
fractievoorzitters gerefereerd aan de positie van de automobilist in het beleid van de nieuwe 
regering. Zo stelt Halsema (GroenLinks) dat “automobilisten worden gestimuleerd om de auto 
meer te gebruiken” en Veling (ChristenUnie) vindt dat allerlei instrumenten die van belang 
zijn voor de uitvoering van het Verdrag van Kyoto zoals de kilometerheffing “van tafel zijn 
geveegd ”.31 
 
Box 1.1b  De reactie van Roel Pieper  
De opsteller van het advies aan minister Netelenbos over het invoeren van een kilometerheffing, Roel 
Pieper, geeft in een interview in juni 2002 zijn kijk op de uitkomt van de onderhandelingen van het 
regeerakkoord. Hij is verbijsterd en ziet geen enkele logica in het afwijzen van de kilometerheffing. 
“Het is een vorm van populisme waarbij politici als de dood zijn om van autootje-pesten beschuldigd 
te worden. Kilometerheffing is een complex systeem dat je niet met wat oneliners kunt uitleggen. 
Politici zouden de rug recht moeten houden om dit meest eerlijke systeem te verdedigen”, aldus 
Pieper. Hij wijst er op, dat de invoering van de kilometerheffing voor de kwakkelende Nederlandse 
telecomsector een enorme opsteker zou zijn. “Bedrijven  uit binnen- en buitenland staan te trappelen 
om aan het project mee te doen”, aldus Pieper.32  
   Jaren later geeft hij voor het NRC Handelsblad nog een nieuwe kijk op het regeerakkoord van het 
kabinet-Balkenende 1 met de volgende redenering: “Jarenlang hadden ze er in Den Haag oeverloos 
over gesproken. Maar met het succes van Fortuyn was er eindelijk voldoende steun voor een 
omstreden plan: automobilisten laten betalen per gereden kilometer. Alleen - het werd Mat Herben die 
een regeerakkoord afsloot. En Herben begreep niets van die plannen. Weg kilometerheffing.”33 
 
Door de interne problemen van de LPF is het kabinet een kort leven beschoren. Binnen een 
kwartaal wordt het kabinet demissionair, op 16 oktober 2002. 
                                                 
28 Ibid.: 24. 
29 Ibid. 
30 TK verg.jr. 2001-2002, 92e verg., 26 juli 2002: 92-5467. 
31 Ibid.: 92-5481 resp. 92-5494. 
32 Trouw, 13 juni 2002. 
33 NRC Handelsblad, digitale editie 3 november 2007. Het artikel is van Jeroen Wester. 
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1.2  Een anti-fileplan: het vergaderjaar 2002-2003 
 
Box 1.2a  De kosten van parkeren 
Een onderwerp dat (met enige regelmaat) als een soort ‘bijwagen’ van het betalen voor bezit en 
gebruik van de auto in het politiek discours aan de orde komt is het parkeren. In de jaren ’70 is het 
minister Drees die zich sterk maakt voor een beleid, waarin de kosten van het parkeren een rol spelen. 
In de loop van de jaren ’70 wordt het voor gemeenten mogelijk gemaakt de automobilist te laten 
betalen voor parkeren.  
   Bij de start van het kabinet-Balkenende 1 wordt een rapport gepubliceerd van een onderzoek naar de 
omvang, de kosten en de opbrengsten van parkeren.34 Het onderzoek is een afspraak in het 
regeerakkoord van het kabinet-Kok 2. Parkeren is in de loop der jaren onderdeel geworden van 
“mobiliteitsmanagement”. De onderzoekers stellen dat het “juister” beprijzen van parkeren één van de 
uitdagingen wordt van het gemeentelijk parkeerbeleid. Het totaal aantal parkeerplaatsen in Nederland 
kan in 2002 worden geraamd op 12,5 tot 15,6 miljoen, waarvan 8,9 miljoen openbare parkeerplaatsen. 
Van de openbare parkeerplaatsen bevindt zich 81% op en langs de straat. De conclusie van het rapport 
is, dat er een aanzienlijke ‘subsidie’ uit de algemene middelen verstrekt wordt aan de automobilist die 
de openbare parkeerplaatsen gebruikt, hetgeen betekent dat “nog lang niet de situatie (is) bereikt dat de 
gebruiker van een parkeerplaats zelf alle kosten draagt”.35 
 
�  De begroting 2003 
 
De Memorie van Toelichting. De begroting voor 2002 is in essentie een voortzetting van het 
beleid van voorgaande jaren, met als uitzondering de kilometerheffing. Het regeerakkoord 
klinkt duidelijk door in deze begroting. Het kabinet richt zich niet op maatregelen die het 
gebruik van de auto ontmoedigen:  
 

“De automobilist krijgt in 2004 het Kwartje van Kok terug aan de pomp en de komende vier 
jaar worden geen middelen vrijgemaakt voor de voorbereiding van een kilometerheffing. Dat 
is pas aan de orde als de bereikbaarheid over de weg en het openbaar vervoer aanzienlijk is 
verbeterd.” 36 
 

Het idee van de kilometerheffing wordt – conform het regeerakkoord – op sterk water gezet. 
Het (gestrande) NVVP zal op korte termijn worden aangepast aan het Strategisch akkoord 
van de nieuwe coalitie.37 
 
De vragen van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. De commissie vraagt 
naar de wijze waarop het kabinet de groei van de mobiliteit zal afremmen. “Centraal blijft 
staan dat de groei van de mobiliteit wordt geaccommodeerd en dat tegelijkertijd de 
bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving worden verbeterd”, is het 
antwoord.38  
   Op de vraag wat de kosten zijn van de teruggave van het kwartje van Kok is het antwoord, 
dat het gaat om een bedrag van 0,5 miljard per jaar.39 Het besluit van het kabinet om niets te 
doen aan de kilometerheffing leidt tot meerdere vragen. Zo wil de commissie weten wanneer 
sprake is van een zodanige verbetering van de bereikbaarheid, dat de kilometerheffing weer 
aan de orde komt. Het antwoord is, dat de “eventuele inzet van een beprijzingsinstrument op 
                                                 
34 IOO, “Parkeren in Nederland. Omvang, kosten, opbrengsten, beleid”, 2002. 
35 Ibid.: 15. 
36 Een spoedwet voor wegverbreding ligt al snel bij de Raad van State voor advies. 
37 TK verg.jr. 2002-2003, 28600 XII, nr.2: 7, 8. 
38 Ibid: nr.6: 7. 
39 Ibid.: 9. Het kabinet geeft overigens aan, dat het niet zeker is dat de pomphouders deze teruggave niet zullen 
“opsouperen”. 
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de langere termijn” in overleg met de Tweede Kamer wordt vastgesteld in het kader van een 
herzien NVVP.40 
 
Het debat in de Tweede Kamer. Het is een demissionaire minister van Verkeer en 
Waterstaat die de begroting 2003 verdedigt. PvdA-woordvoerder Dijksma stelt dat haar 
fractie pleit voor “een onafhankelijk en betaalbaar vervoer voor alle burgers” terwijl het 
kabinet nu vooral het autoverkeer bevoorrecht. Zij onderkent dat er nu onvoldoende 
maatschappelijk draagvlak is voor de kilometerheffing.  
   CDA-woordvoerder Van Haersma Buma zegt dat voor zijn fractie nog steeds geldt “eerst 
bewegen, dan beprijzen”. Hij stelt dat economische groei niet mogelijk is zonder mobiliteit, 
daarom is “mobiliteit mogelijk maken” een kerntaak van de overheid.. Hij vind beprijzen pas 
een middel “als de auto’s en de treinen kunnen rijden” en stelt dat in de huidige situatie de 
automobilist geen keus heeft.41  
   Woordvoerders van andere fracties reageren scherp op het betoog van Van Haersma Buma. 
Van Dijke (ChristenUnie) vindt dat hij een “karikatuur” schetst.  Duyvendak (GroenLinks) 
vindt het een “gotspe” te veronderstellen dat er beweging komt zonder te beprijzen en 
vervolgt: “U wilt helemaal niet beprijzen. Bovendien, als er eenmaal wordt bewogen, is het 
argument om te beprijzen weg. (...) Waarom zou de automobilist daarmee dan nog akkoord 
gaan?” Daarop antwoordt Van Haersma Buma:  
 

“Inderdaad, ik vind het niet een leuk middel. Ik vind het alleen maar een middel als je tegen de 
automobilist en de reiziger kunt zeggen: de overheid heeft de wegen op orde gebracht, maar 
wij vinden op grond van allerlei overwegingen dat er nu niet meer automobiliteit moet komen 
en dat er meer met het openbaar vervoer moet worden gereisd. Dan kun je een keus 
voorleggen. (...) Pas als het product in de etalage ligt, zet je er een prijs op. Het moet er eerst 
zijn.” 42  
 

Duyvendak zegt dat zijn fractie fors inzet op het openbaar vervoer en op “de gedifferentieerde 
kilometerheffing”.43  
   LPF-woordvoerder Alblas juicht het toe “dat de regering laat merken dat zij een einde wil 
maken aan het zogenoemde ‘autootje pesten’ en dat zij een van de uitingen daarvan, het 
heffen van het zogenoemde ‘kwartje van Kok’, wil afschaffen in 2004.”44  
   SP-woordvoerder Gerkens vraagt zich af of “al die auto’s nog wel passen in dit landje” en 
vindt het beëindigen van het stimuleringsfonds voor gedeeld autogebruik een slecht doordacht 
plan.45  
   De woordvoerder van de VVD-fractie, Oplaat, stelt dat er ingrijpende en snelle maatregelen 
nodig zijn om Nederland weer in beweging te krijgen. Hij pleit voor aanleg van nieuwe 
wegen en het verbreden van bestaande wegen, maar de in de begroting opgenomen middelen 
zijn daarvoor ontoereikend. Duyvendak mist in het betoog van Oplaat de kilometerheffing en 
houdt hem uitspraken voor van VVD-lijsttrekker Dijkstal, die de kilometerheffing een prima 
instrument vindt. Hij wijst ook op de teksten uit het VVD-verkiezingsprogramma. Oplaat 
antwoordt daarop: “U kent onze inzet: variabele kosten. Die maatregel was voor ons 
bespreekbaar als wij in dit land zouden kunnen doorrijden, maar het is nu niet aan de orde 
omdat wij stilstaan. Er is dus geen sprake van een dubbele tong of wat dan ook.”46  

                                                 
40 Ibid.: 10. 
41 Ibid.: 17-977. 
42 Ibid.: 17-978. 
43 Ibid.: 17-989. 
44 Ibid.: 17-991, 992. 
45 Ibid.: 17-998. 
46 Ibid.: 17-1000. 
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   Op een vraag van Dijksma blijkt dat Oplaat niets ziet in het door de PvdA en CDA 
gesteunde idee van “doelgroepstroken”.  
   D66-woordvoerder Giskes zegt dat haar fractie het “onnozel” vindt te denken, dat “het ons 
ideaal zou moeten zijn dat de behoefte aan mobiliteit vooral met auto’s moet worden 
bevredigd”. Haar fractie ziet mobiliteit primair als een organisatievraagstuk. Met het huidige 
kabinet zijn wij in één klap terug bij af, aldus Giskes. Het teruggeven van het kwartje van 
Kok ziet zij als “tien stappen terug in de tijd”.47  
   Van Dijke (ChristenUnie) vindt dat de automobilist door het demissionaire kabinet met 
fluwelen handschoenen wordt aangepakt. Zijn fractie is ervan overtuigd dat de oplossing van 
de congestieproblematiek niet ligt in het verbreden en uitbreiden van het wegennet.48  
 
In zijn repliek op de inbreng van de kamerfracties geeft minister De Boer een toelichting op 
zijn “antifileplan”. “Nederland moet weer in beweging komen”, en daarom heeft de minister 
een vierjarenplan gepresenteerd van 460 mln. euro om de doorstroming van het verkeer te 
verbeteren (380 mln. wordt besteedt aan de aanleg van spitsstroken). Hij formuleert daarbij 
als doel, dat in 2006 de files op de belangrijkste knelpunten die met de spoedwet 
wegverbreding worden aangepakt met 30% zijn verminderd.49 De minister deelt mee, dat het 
ministerie de automobilist ieder halfjaar zal vragen “of hij wat merkt van de verbeteringen”.50  
   In haar reactie op het betoog van de minister geeft Dijksma aan, dat zij de aanpak van de 
minister “onintelligent” vindt. Zij pleit ervoor om – naast de aanleg van spitsstroken – ook 
met doelgroepstroken aan de slag te gaan. De minister wil daar graag over van gedachten 
wisselen, maar niet in het kader van de aanhangige spoedwet.51 Het antifileplan van de 
minister vormt het kernpunt in het debat over automobiliteit bij de begrotingsbehandeling. De 
kilometerheffing is geen onderwerp van debat meer. (De oppositiepartijen gaan aldus ‘mee’ in 
de aanpak van het (demissionaire) kabinet om nu het ‘bewegen’ centraal te stellen en niet het 
‘beprijzen’.)  
   Minister De Boer maakt nog een opmerking over het feit dat het antifileplan, gecombineerd 
met teruggave van het kwartje van Kok en een uitstel van de kilometerheffing, ook een 
keerzijde heeft zoals de uitstoot van schadelijke stoffen. Maar auto’s worden schoner, stelt de 
minister, en doorstroming van het verkeer verminderd de uitstoot.52  
   Over de kilometerheffing wordt nog een motie ingediend door SGP-woordvoerder Van der 
Staaij c.s. In de motie wordt de regering verzocht de opgedane kennis en ervaring met 
betrekking tot de kilometerheffing niet alleen “bij de tijd te houden” maar ook nader te 
ontwikkelen. De SP, GroenLinks, PvdA, D66, de ChristenUnie en de SGP stemmen vóór, 
waarmee de motie echter geen meerderheid haalt.53 
 
Box 1.2b  Over politieke ‘correctheid’ rond de kilometerheffing 
 
�  De staatssecretaris voor Milieu ziet het anders 
Begin november heeft de staatssecretaris voor Milieu, Van Geel (CDA) tijdens een studium generale 
op de Universiteit van Tilburg gezegd dat bij de volgende kabinetsformatie het CDA de 
kilometerheffing weer op de politieke agenda moet zetten. Want  de principes ‘de vervuiler betaalt’ en 

                                                 
47 Ibid.: 17-1007, 1008. 
48 Ibid.: 17-1011. 
49 TK verg.jr. 2002-2003, 18e verg. 7 november 2002: 18-1087. 
50 Ibid.: 18-1088. 
51 Ibid. 
52 Ibid.: 18-1091. 1092. 
53 TK verg.jr. 2002-2003, 35e verg. 18 december 2002: 35-2658. (De motie heeft het kamerstuknummer:      
28600 XII, nr. 53.) 
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‘het gebruik belasten en niet het bezit’ zijn van belang voor het milieubeleid.54 
�  Over politieke correctheid en wetenschap 
In een artikel over wetenschap, ratio en politiek stelt prof.dr.ir. D. Thoenes het begrip ‘politieke 
correctheid’ aan de orde. Hij ziet het omarmen van tolpoorten (rekeningrijden) en de kilometerheffing 
door een aantal politieke partijen als voorbeelden van politieke correctheid. Naar zijn mening zijn 
beide gebaseerd “op de aantoonbaar onjuiste veronderstelling dat de fileproblemen konden worden 
opgelost door het autorijden duurder te maken”.  
   Thoenes vindt, dat er in de Tweede Kamer in het algemeen geen goede afweging van voor- en 
nadelen plaatsvindt. Dat heeft naar zijn mening met name te maken met de wijze waarop voortstellen 
worden behandeld. Want meestal wordt een voorstel maar door één lid van elke fractie (de 
woordvoerder betreffende dat onderwerp) grondig bestudeerd. Zijn belangrijkste bezwaar is, dat een 
openbare discussie, waarbij alle voor- en nadelen in beschouwing worden genomen, nergens 
plaatsvindt waardoor het publiek zo “buiten een wezenlijke discussie wordt gehouden”.  
   Thoenes vindt dat wetenschappers terecht klagen over onvoldoende inbreng van de resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek bij politieke besluitvorming. Dat wordt allereerst veroorzaakt door de 
gebrekkige berichtgeving over onderzoeksresultaten en door onvolledige en onjuiste interpretatie 
daarvan, maar het werkelijke, achterliggende probleem is volgens Thoenes “het gebrek aan 
rationaliteit” in de publieke en politieke discussies: “Zolang dit gebrek aan rationaliteit in het denken 
zo wijd verspreid is, is er weinig hoop dat de effectiviteit van een wetenschappelijke inbreng in de 
politiek kan worden verbeterd.”55 
 
 
1.3  Nabeschouwing en samenvatting van het discours in de periode van het  
       kabinet-Balkenende 1 
 
Een kabinet dat slechts enkele maanden in functie is kan niet veel tot stand brengen. Wel kan 
zo’n  kabinet met politieke keuzes een onderwerp voor enige tijd blokkeren. Dat is gebeurd 
met de kilometerheffing, terwijl juist in vele verkiezingsprogramma’s een diversiteit aan 
ideeën is gepresenteerd voor inzet van een of andere vorm van het prijsmechanisme bij 
automobiliteit. Hieronder is het discours in deze korte periode samengevat. 
 
 

Samenvatting van de periode van het kabinet-Balkenende 1: 2002-2003 
Minister De Boer (LPF) 

 
Discoursmoment  Wat als probleem 

wordt genoemd 
Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

Verkiezingen 
2002 
  

CDA: 
� kwaliteitsoffensief 
nodig voor aanpak van 
tekorten en “armoede” 
op het gebied van de 
infrastructuur  
 
PvdA: 
� onstuimige groei 
mobiliteit zorgt voor 
problemen 

CDA: 
� extra investeren in 
wegen en openbaar 
vervoer 
 
PvdA: 
� wil toe naar een 
duurzame samen-
leving: mobiliteit 
wordt slimmer en het 
verkeer wordt schoner 

CDA: 
� de gemiddelde 
automobilist wordt niet 
op hogere kosten 
gejaagd door nieuwe 
beprijzings-
instrumenten voordat 
er alternatieven zijn 
� zonder keuzevrijheid 
geen nieuwe beprijzing 
 

CDA: 
� ja, onder 
voorwaarden t.a.v. 
privacy, kosten-
neutraliteit en 
afschaffen mrb 
� pas op langere 
termijn overgaan tot 
beprijzing 
 
 

                                                 
54 Bron: Reformatorisch Dagblad, 6 november 2002.  SGP-woordvoerder Van der Staaij brengt dit feit in het 
debat naar voren. 
55 Het artikel is geplaatst op: www.libertarian.nl d.d. 18 maart 2003. Oorspronkelijk gepubliceerd in: Rijnlandse 
wereld en visie. 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

� kwaliteit van de 
leefomgeving wordt 
aangetast 
 
D66: 
� grotere capaciteit 
wegennet is mogelijk 
door beter en selectief 
gebruik 
 
VVD: 
� het beslag dat vrije 
burgers leggen op 
schaarse hulpbronnen 
is een economisch 
probleem 
� de behoefte aan 
mobiliteit moet door 
de overheid worden 
geaccommodeerd 
 
GroenLinks: 
� van een echt 
ontmoedigingsbeleid 
voor de auto is nooit 
sprake geweest 
� mobiliteit niet op 
haar beloop laten 
� mobiliteit is in hoge 
mate een verdelings-
vraagstuk 
 
ChristenUnie: 
� oorzaken 
mobiliteitsgroei 
aanpakken 
 
SGP: 
� voorkomen dat 
Nederland dichtslibt 
� mobiliteitsvraag 
afremmen 
 
SP: 
� ov zit in het 
“verdomhoekje” 
� er is een tweedeling 
in mobiliteit 
 
LPF: 
� mobiliteit is een 
gevolg van sociaal-
economische en 
sociaal-culturele 
activiteiten 

D66: 
� capaciteit vergroten 
door technische 
maatregelen en 
gedifferentieerde km-
heffing56 
 
VVD: 
� elke schaarste heeft 
zijn prijs 
� relatie leggen tussen 
afgelegde kilometers 
en vervoerskosten: de 
gebruiker betaalt 
 
GroenLinks: 
� op korte termijn alle 
externe kosten van de 
mobiliteit in de prijs 
ervan doorberekenen 
 
ChristenUnie: 
� burgers confronteren 
met maatschappelijke 
kosten mobiliteit 
� automobiliteit 
terugdringen  
 
SP: 
� onnodig autogebruik 
zoveel mogelijk 
beperken 
� plannen voor nieuwe 
snelwegen kritisch 
doorlichten 
 
LPF: 
� oplossingen vinden 
in activiteiten en in 
gedrag en niet alleen 
door aanleg 
infrastructuur 

PvdA: 
� kiest voor het in 
rekening brengen van 
maatschappelijke 
kosten 
 
D66: 
� verplichte installatie 
van econometer in de 
auto om automobilist 
bewust te maken van 
milieubelasting, te 
integreren in 
apparatuur voor de 
km-heffing 
 
VVD: 
� het is niet realistisch 
te veronderstellen dat 
welvarender mensen 
minder gaan reizen 
 
GroenLinks: 
� opbrengsten 
beprijzingssysteem  
gaan niet naar de 
aanleg van nieuwe 
wegen 
� niet verstandig de 
vaste belasting op 
auto’s geheel af te 
schaffen 
� eventueel 
verhandelbare 
mobiliteitsrechten 
invoeren 
 
ChristenUnie: 
� hoeveelheid gereden 
kilometers per jaar 
moet invloed hebben 
op de hoogte van de 
heffing (progressief 
stelsel) 
 
SGP: 
� mobiliteit is geen 
absoluut recht 
� pleit voor 
verhandelbaar 
heffingvrij quotum 
(per jaar) voor 
basismobiliteit voor de 
lagere inkomens 
 

PvdA: 
� niet bezit, maar 
gebruik van de auto 
belasten 
� vóór invoeren van 
km-heffing, 
gedifferentieerd naar 
tijd, plaats en milieu-
belasting, mits 
uitvoerbaar en met 
waarborgen voor 
privacy 
 
D66: 
� vóór invoeren 
gedifferentieerde km-
heffing 
 
VVD: 
� vaste autokosten 
(mrb en bpm) worden 
omgebouwd tot een 
gebruiksheffing: een 
vaste prijs per gereden 
kilometer 
 
GroenLinks: 
� vóór invoeren 
gedifferentieerde km-
heffing 
 
ChristenUnie: 
� niet bezit maar 
gebruik van de auto 
belasten 
� afschaffen mrb 
� vóór invoeren 
gedifferentieerde km-
heffing 
 
SGP: 
� vóór invoeren 
gedifferentieerde km-
heffing 
� afschaffen mrb en 
deel van de accijns op 
brandstof 
 
SP: 
� door invoeren km-
heffing autolasten 
koppelen aan gebruik 
i.p.v. aan bezit 
 

                                                 
56 “Km-heffing” wordt gebruikt als afkorting voor “kilometerheffing”. 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

SP: 
� tweedeling in 
mobiliteit wordt 
zichtbaar 
 

Regeerakkoord 
 
 

� groei van de 
mobiliteit en 
economische groei 
hangen samen 
� aan de mobiliteits-
behoefte kan niet 
ongebreideld worden 
tegemoet gekomen 
 

� forse inspanningen 
nodig om Nederland 
meer in beweging te 
krijgen 
� kabinet zet vooral in 
op doorstroming, 
o.a. private investering 
van betaalstroken 

� in deze 
kabinetsperiode 
worden geen middelen 
vrijgemaakt voor de 
km-heffing 

� een km-heffing heeft 
pas een functie als de 
bereikbaarheid op de 
weg en met het ov 
aanzienlijk is verbeterd 

Begroting 2003 
 
 

Kabinet: 57 
� centraal blijft staan 
dat de groei van 
mobiliteit wordt 
geaccommodeerd 

Kabinet: 
� richt zich niet op 
maatregelen die het 
autogebruik  
ontmoedigen 
� wat betreft de 
milieuaspecten: auto’s 
worden schoner 
 

Kabinet: 
� de automobilist 
krijgt in 2004 het 
kwartje van Kok terug 

 

 
 
 

VVD: 
� er zijn ingrijpende en 
snelle maatregelen 
nodig om Nederland 
weer in beweging te 
krijgen 
 
D66: 
� mobiliteit is primair 
een organisatie-
vraagstuk 

CDA: 
� eerst bewegen, dan 
beprijzen 

CDA: 
� mobiliteit mogelijk 
maken is een kerntaak 
van de overheid 
 
D66: 
� het teruggeven van 
het kwartje van Kok is 
tien stappen terug in de 
tijd 

GroenLinks: 
-zet in op 
gedifferentieerde 
kilometerheffing 
 
VVD: 
� maatregel van 
“variabele kosten” is 
bespreekbaar, als 
doorrijden weer 
mogelijk is 

 
 
 

                                                 
57 Onder “kabinet” wordt hier ook verstaan de standpunten van de minister van Verkeer en Waterstaat. 
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2  
 
 
Op weg naar ‘beprijzing’ 
 
 
2.1 De verkiezingen van 2003: ‘beprijzing’ in het vooruitzicht 
 
Voor de verkiezingen van 2003 brengt het CDA voor verkeer en vervoer geen wijziging aan 
in de voornemens en standpunten. Het programma van 2002 is ook de inzet van de 
verkiezingen in 2003.  
   De PvdA heeft een update van het programma van 2002 onder het motto “Voor 
verantwoordelijkheid, respect en solidariteit”, maar er zijn geen nieuwe punten op het terrein 
van verkeer en vervoer.  
   D66 stelt zich in haar verkiezingsprogramma (“D66 Juist nu !”) de vraag: “zijn de files op te 
lossen?”. Het antwoord luidt: “Nee, en zeker niet met alleen meer asfalt.” De partij is 
‘vriendelijk’ tegenover de automobilist. ”De auto is voor ons geen melkkoe: niet het bezit 
maar het gebruik willen we belasten”, aldus de partij die ook een alternatief voor de auto wil 
bieden met beter openbaar vervoer, flexibele werktijden en meer fietsmogelijkheden.1  
   De VVD heeft in haar verkiezingsprogramma (“De VVD maakt werk van Nederland”) als 
thema “meer ruimte voor wonen en verkeer”. “Men moet ook de ruimte hebben om zich te 
verplaatsen”, aldus de VVD. Ook moet er “minder worden gewacht op de trein en in de file”. 
Daarom pleit de VVD onder meer voor een “spoedwet wegverbreding”.2 In het programma 
van de VVD wordt de benzineaccijns met acht eurocent verlaagd. Opvallend is het ontbreken 
van aandacht voor de kilometerheffing.3  
   GroenLinks heeft in haar verkiezingsprogramma (“Protest en perspectief”) kritiek op het 
(eerste) kabinet-Balkenende: “Geld voor infrastructuur voor nieuw openbaar vervoer gaat 
naar meer asfalt, terwijl iedereen weet dat méér asfalt niet effectief is om files te bestrijden.” 
GroenLinks wil geen geld voor nieuwe wegen; in plaats daarvan zet de partij in forse 
investeringen in openbaar vervoer en in fietsvoorzieningen. Ook GroenLinks heeft het in het 
programma 2003 (even) niet over een andere manier van betalen voor gebruik van de auto.4  
   De ChristenUnie herhaalt in zijn verkiezingsprogramma (“Samenleven naar Bijbelse 
waarden”) dat automobilisten niet moeten betalen voor het bezit, maar voor het gebruik van 
hun auto. “Daarom wil de ChristenUnie de motorrijtuigenbelasting afschaffen en vervangen 
door een heffing per gereden kilometer. Op het platteland is deze heffing lager dan in 
gebieden met voldoende openbaar vervoer”, vermeldt het programma.5  
   De SP handhaaft in zijn verkiezingsprogramma (opnieuw met de titel “Eerste weg links”) de 
lijn van 2002 en voegt daar enkele zaken aan toe. “Het oplossen van files is een illusie”, zo 
stelt de partij: “Door meer asfalt aan te leggen trekt men juist meer autoverkeer aan. Files 
bestrijden door knelpunten op te lossen is wel zinvol evenals het sneller afhandelen van 
                                                 
1 Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van de publicatie “Verkiezingsprogramma’s 2002 & 2003”, die is 
samengesteld door het Departement Politieke Wetenschappen van de Universiteit Leiden en het 
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen. 
2 Deze wet ligt dan al bij de Raad van State voor advies. 
3 Ibid.: 758. 
4 Ibid.: 306, 308. 
5 Ibid.: 135. 
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ongevallen en betere doorstroming.” Ook voor de SP blijft uitbreiding van het openbaar 
vervoer van groot belang. De partij stelt, dat invoering van een kilometerheffing (onder 
gelijktijdige verlaging van de wegenbelasting) de files kan helpen verminderen.6  
   De SGP heeft geen nieuw programma voor 2003. Het tweede verkiezingsprogramma van de 
LPF (“Politiek met passie”) is wat betreft mobiliteit identiek aan de tekst uit 2002. 
 
Box 2.1a Nieuwe berichten voor het parlement 
 
�  Weer een advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat 
Op 31 januari 2003 presenteert de raad zijn advies Bewust mobiel, beter bereikbaar!. “Nederland 
kampt met ernstige problemen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. De files lijken iedere 
dag langer te worden, vooral in en rond de stedelijke gebieden, en het kost steeds meer tijd voor we 
ergens zijn”, luidt de introductie van het advies.  
   De raad noemt drie kernpunten om de problemen op het terrein van mobiliteit op te lossen, 
waaronder de invoering van “een systeem van beprijzen waarbij het gebruik van de infrastructuur 
wordt belast en niet het voertuigbezit. Hierin vormt de prijs van mobiliteit een afspiegeling van de 
werkelijke, maatschappelijke kosten”.  
   De raad spreekt van “het invoeren van een eerlijker en zakelijker stelsel van beprijzen”, dat hij 
echter alleen reëel vindt “als de grote achterstanden in aanleg en onderhoud van zowel weg- als 
spoorinfrastructuur versneld worden weggewerkt”.7 De raad voorziet, dat betalen voor het gebruik van 
de weg “binnen afzienbare termijn in technisch opzicht binnen bereik is” en ziet “dynamisch 
beprijzen” als “cruciaal instrument om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen”.8 Concreet 
houdt het advies in, dat voor een schone auto een lagere prijs moet gelden dan voor een meer 
vervuilende auto en dat op plaatsen en momenten van schaarste op de weg een hogere prijs moet 
worden betaald.  
   Bij de presentatie van het advies zegt de voorzitter van de raad, Friso de Zeeuw, dat hij zich in een 
mijnenveld begeeft, omdat de kilometerheffing sterk is gepolitiseerd. “Eerst moet de burger duidelijk 
worden gemaakt dat zo’n heffing geen lastenverzwaring is”, aldus De Zeeuw.9 
   “De ANWB betreurt het dat de raad zich concentreert op de kilometerheffing, terwijl de oplossing 
van het mobiliteitsvraagstuk vraagt om een ‘masterplan’ ”, aldus ANWB-directeur G. van Woerkom 
in een reactie. 10  
   De voorzitter van MKB-Nederland, De Boer, betitelt het advies van de raad als “pure misleiding”, 
want “uit een nooit gepubliceerd onderzoek van Verkeer en Waterstaat blijkt dat de brutokosten voor 
bedrijven en zelfstandige ondernemers jaarlijks ruim 400 miljoen euro bedragen. Daarbij is nog geen 
rekening gehouden met het geld dat werknemers kwijt zijn voor hun woon-werkverkeer”. Dat 
onderzoek is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat “in een afgesloten kast gelegd toen het 
kabinet-Balkenende aantrad”, aldus De Boer.11 
�  Het ‘mirakel’ van de congestion charge in Londen 
Op maandag 17 februari 2003 voert Londen een congestieheffing in voor inkomend autoverkeer. Dat 
blijkt een substantieel effect te hebben op de verkeersomvang. Een kleine twee maanden na de 
invoering  rijden er gemiddeld twintig procent minder auto’s door de binnenstad van Londen.12 De 
verleiding is groot om een dergelijke heffing ook in Nederland toe te passen.  
   De congestion charge krijgt veel aandacht in de Nederlandse media. VVD-kamerlid Hofstra vindt 
dat de situatie van Londen niet te vergelijken is met ons land. Hij wil dat autobelasting in de toekomst 
geheven wordt naar gebruik. “Dus volledige afschaffing van de wegenbelasting en de luxebelasting 
BPM. Maar dat kan pas als er een praktisch toepasbaar systeem is dat niet teveel kost en in Europees 
verband wordt gebruikt”, meldt Hofstra. Er is wel een voorwaarde: éérst moet nog de capaciteit van 
                                                 
6 Ibid.: 611. 
7 Raad voor Verkeer en Waterstaat, “Bewust mobiel, beter bereikbaar!”, januari 2003: 8, 9. 
8 Ibid.: 20. 
9 Trouw, 1 februari 2003. 
10 De Telegraaf, 1 februari 2003. 
11 De Telegraaf, 15 februari 2003. 
12 Trouw, 14 april 2003. 
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het wegennet beter worden benut en uitgebreid, daarna wil de VVD pas praten over eventueel betalen 
naar gebruik, laat hij weten in maart 2003.13  
   In juli 2003 komen berichten dat de congestion charge een groot succes is, maar ook dat de 
inkomsten daaruit tegenvallen. Het bedrijf dat de gelden int dreigt geen penny te verdienen, omdat 
meer automobilisten de binnenstad mijden dan verwacht. Maar de vertraging van het openbaar vervoer 
is door een betere doorstroming met 50% verminderd.14 
 
De verkiezingen voor de Tweede Kamer vinden plaats op 23 januari 2003. De LPF is de grote 
verliezer (� 18 zetels), de PvdA de grote winnaar (+ 19 zetels). De uitslag van is als volgt: 
 
CDA 44  GroenLinks 8 
PvdA 42  D66 6 
VVD 28  ChristenUnie 3 
SP   9  SGP 2 
LPF   8    
 
In het kabinet-Balkenende 2 is als derde partner naast het CDA en de VVD de LPF 
ingewisseld voor D66. Het kabinet treedt aan op 27 mei 2003. De nieuwe minister van 
Verkeer en Waterstaat is mw. drs. K.M.H. Peijs (CDA).  
   In het regeerakkoord van het tweede kabinet-Balkenende heeft mobiliteit een minder 
prominente plaats dan in het vorige regeerakkoord.15 Het is nu gekoppeld aan ruimte, milieu, 
natuur, platteland, landbouw en wonen.  Het beleid van het kabinet is gericht op evenwicht 
tussen wegen en openbaar vervoer. Het kabinet zal “actief middelen binnen het meerjarig 
investeringsprogramma transport (MIT) herprioriteren ten gunste van (onderhouds) 
knelpunten in het openbaar vervoer en daarnaast filebestrijding (...) en het Bestuursakkoord 
water”, vermeldt het regeerakkoord.  
   Voor het kwartje van Kok heeft ook het nieuwe kabinet-Balkenende een bestemming. Het 
zal gelet op de herkomst “vooral worden aangewend voor wegen en daarnaast voor 
onderhoud van openbaar vervoer en vaarwegen”.16 
   In de regeringsverklaring van 11 juni 2003 is over mobiliteit niets opgenomen, behalve de 
algemene uitspraak dat het kabinet wil investeren in mobiliteit.17  
   Op de dag van haar beëdiging laat minister Peijs weten, dat over beprijzing wat haar betreft 
niet valt te praten.18 (Maar al snel zal zij haar standpunt bijstellen.) In deze kabinetsperiode 
wordt het gestrande NVVP omgezet in de Nota Mobiliteit. 
 
Box 2.1b  Steun voor de kilometerheffing 
Het aantreden van het kabinet-Balkenende 2 leidt tot steun voor de kilometerheffing. “Autolobby 
staakt verzet tegen betalen per kilometer”, kopt dagblad Trouw op de voorpagina van 30 juli 2003.19 
Dat heeft te maken met de kleur en samenstelling van het nieuwe kabinet. “Doorslaggevend in de 
veranderde houding van bijvoorbeeld de ANWB is de politieke kleur van de huidige regering, die het 
wantrouwen voor een groot deel wegneemt. Alleen al de aanwezigheid van PvdA-bewindsvrouw 
Netelenbos op het departement van verkeer wekte bij de ANWB grote weerzin op. De PvdA zag de 
auto als melkkoe, meende de club, en het rekeningrijden was het zoveelste voorbeeld van autootje-
pesten”, noteert journalist Meindert van der Kaaij.  
                                                 
13 De Telegraaf, 15 maart 2003. 
14 Trouw, 30 en 31 juli 2003. 
15 TK verg.jr. 2002-2003, 28637, nr. 19. 
16 Ibid.: 16. 
17 TK verg.jr. 2002-2003, 76e verg., 11 juni 2003: 76-4282. 
18 Trouw, 31 juli 2003. 
19 Inmiddels zijn de ANWB, VNO-NCW en Transport en Logistiek Nederland vóór. De BOVAG en RAI-
Vereniging zijn (nog) tegen. 
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   Ook speelt een rol, dat met de opstelling van minister Peijs beprijzen in een rustiger vaarwater is 
gekomen. Zij heeft (inmiddels) te kennen gegeven de komende jaren te willen beginnen met de eerste 
voorbereidingen voor een kilometerheffing. Eind juli 2003 is binnen de coalitiepartijen  alleen van de 
kant van de CDA-fractie verzet. CDA-kamerlid Van Haersma Buma erkent dat een vorm van 
beprijzen van autogebruik nodig zal zijn, maar dat mag alleen in Europees verband. Uitspraken van 
VVD-kamerlid Hofstra over de kilometerheffing worden hier uitgelegd als “positief”.20  
 
Tijdens de eerste algemene politieke beschouwingen van het kabinet-Balkenende 2 wordt de 
kilometerheffing door meerdere fractievoorzitters ter sprake gebracht.21 CDA-fractievoorzitter 
Verhagen spreekt instemmende woorden over de beleidsvoornemens ten aanzien van 
mobiliteit en zegt daarbij: “er komt geen kilometerheffing”.22  
   D66-fractievoorzitter (en coalitiepartner) Dittrich zegt echter dat zijn fractie vindt “dat er 
ook in deze regeerperiode gewerkt moet worden aan een structurele oplossing van het 
fileprobleem”, hetgeen volgens zijn fractie inhoudt “de naar tijd, plaats en milieu 
gedifferentieerde kilometerheffing, die in 2007 ingevoerd zou moeten worden”.23   
   De fractievoorzitter van de ChristenUnie, Rouvoet, memoreert dat de Tweede Kamer het er 
twee jaar geleden al over eens was “dat de kilometerheffing het eerlijkste en beste instrument 
is” om te betalen voor mobiliteit. 24  
   In zijn antwoord aan de Tweede Kamer geeft minister-president Balkenende aan wat de lijn 
van het kabinet is:  
 

“Er rijden in het jaar 2020 in Nederland naar schatting ongeveer acht miljoen personenauto’s 
rond. We zullen dan ook flinke inspanningen moeten leveren om Nederland in beweging te 
houden. We zetten daarom nu in op onderhoud, benutting en bouwen van infrastructuur. Op de 
langere termijn, rond 2010, is ook beprijzen nodig. In de nota Mobiliteit zal het kabinet daar 
serieus aandacht aan besteden.” 25  

 
Na een interruptie van Dittrich laat Balkenende weten dat in deze kabinetsperiode de 
kilometerheffing niet wordt ingevoerd. Verhagen voegt daar in een interruptie aan toe dat hij 
“blijft herhalen dat de afspraak is dat er in deze kabinetsperiode geen kilometerheffing wordt 
ingevoerd voor personenvervoer”. Als Rouvoet zijn oproep herhaalt om tot daadwerkelijke 
stappen te komen stelt Balkenende: “Wanneer het hele systeem wordt ingevoerd, is dat een 
kostbare geschiedenis. De implementatie van het idee is niet eenvoudig. Op het moment dat je 
dat gaat doen, moet je heel goed weten waarom je het doet. Het tijdpad moet helder zijn”.26 
 
Andere fractievoorzitters vragen door over de voorbereiding van een in 2010 in te voeren 
kilometerheffing, maar daarover wil Balkenende geen toezegging doen. “Ik loop niet vooruit 
op een debat dat wij nog zullen voeren in het kader van de nota over Mobiliteit”. Hij voegt 
daar aan toe: “Ik kondig echter niet aan dat dan en dan het rekeningrijden wordt ingevoerd. 
Daar peins ik niet over”. LPF-fractievoorzitter Herben doet een duit in het zakje met zijn 
mededeling dat de LPF “mordicus” tegen de kilometerheffing is.27 
 
 

                                                 
20 Ibid. 
21 TK verg.jr. 2003-2004, 2e en 3e verg. 17 en 18 september 2003. 
22 Ibid.: 2e verg: 2-17. 
23 Ibid.: 2-55. 
24 Ibid.: 2-62. 
25 Ibid.: 3e verg.: 3-105. 
26 Ibid. 
27 Ibid.: 3-106. 
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2.2  Dood tij: het vergaderjaar 2003-2004 
 
Box 2.2a  Wetenschappers over prijsbeleid in het wegverkeer 
Het eerste decennium van de 21 eeuw laat een grote productie aan (interdisciplinaire)  bijdragen van 
de wetenschap zien over het onderwerp prijsbeleid in het wegverkeer. Een voorbeeld is de editie van 
het Tijdschrift Vervoerswetenschap van december 2003 (39e jrg. Nr. 4) waar vanuit economie, 
transport en psychologie de betekenis van prijsbeleid wordt geanalyseerd. Het politiek discours over 
prijsbeleid wordt als nooit tevoren ‘gevoed’ vanuit de universiteit. Het onderwerp blijft mede daardoor 
op de ‘maatschappelijke agenda’.                                                                                      
  
�  De begroting 2004 
 
De Memorie van Toelichting. De tekst van de MvT (met een nieuw format) ademt een 
nieuwe benadering. “Verkeer en Waterstaat wil slagvaardig, betrouwbaar, slim en samen met 
mensen en bedrijven werken aan de problemen die hen raken”, zo luidt de eerste zin. 
Betrouwbaar wil in dit verband zeggen “niet meer beloven dan je waar kunt maken, kiezen 
voor een aanpak die werkt”. Het woord samen wordt als volgt toegelicht:  
 

“En tenslotte samen, omdat veel problemen niet vanuit Den Haag en niet zonder mensen en 
bedrijven kunnen worden opgelost en aangepakt. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
(VenW) doet daarom een krachtig appèl op mensen en bedrijven om mee te helpen aan de 
aanpak van die problemen. Het departement vindt het belangrijk dat zij meer 
verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld voor het eigen gedrag op de weg of in het openbaar 
vervoer.” 28  

 
De MvT vermeldt als nieuwe bestemming voor het kwartje van Kok, namelijk het onderhoud 
van de infrastructuur en de aanpak van files. Uitgebreid wordt het principe van de gebruiker 
betaalt in de MvT toegelicht als een belangrijk uitgangspunt voor het beleid. Het efficiënt 
gebruiken en benutten van bestaande infrastructuur is van groot belang om de bereikbaarheid 
op peil te houden en te verbeteren. Voor de lange termijn “blijft daarom het streven de 
gebruiker te laten betalen naar rato van het gebruik van infrastructuur en de gevolgen 
daarvan op de veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving”. De prijs van mobiliteit moet er 
toe leiden, dat de gebruiker bewuste keuzes kan maken ten aanzien van zijn mobiliteit. 29  
 
Het ministerie ziet voor zichzelf een rol bij de keuze van de gebruiker: “Naast benutten en 
bouwen streeft VenW ernaar de mobilist te faciliteren en te stimuleren om maatschappelijk 
aanvaardbare en tegelijkertijd zelf gewenste keuzes te maken uit een palet van 
alternatieven.”30  
   Mede in het licht van deze tekst is het opvallend, dat enkele bladzijden later wordt vermeld, 
dat in 2002 de activiteiten die gericht waren op de invoering van de kilometerheffing zijn 
“stopgezet en afgebouwd”, waar direct op volgt: “Prijsinstrumenten, mits goed gekozen, 
hebben een positief effect op de bereikbaarheid. Dat is inmiddels aangetoond in onder meer 
London, waar de congestieheffing heeft geleid tot een afname van het verkeer met circa 15 
procent en het verdwijnen van opstoppingen.”31  
   Het uitbreiden van het wegennet heeft echter de prioriteit. Nu de Wet bereikbaarheid en 
mobiliteit in werking is getreden zal worden onderzocht “of de komende jaren pilots met tol- 
                                                 
28 TK verg.jr. 2003-2004, 29200 XII, nr.2: 7.  
29 Ibid.: 106. Hierbij wordt o.a. verwezen naar een advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat uit 2003 over 
het concept “betalen voor mobiliteit”. 
30 Ibid.: 107. 
31 Ibid.: 115. 
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en expresbanen kunnen worden uitgevoerd ”.32 
 
De vragen van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. De kilometerheffing en 
het prijsbeleid zijn weer volop in de aandacht bij meerdere fracties in de Tweede Kamer. Dat 
blijkt uit de vragen die de commissie stelt over de begroting voor 2004.33 Men wil meer weten 
over de voornemens van het kabinet op het gebied van prijsbeleid. Minister Peijs handhaaft 
haar mening dat pas ná 2010 een vorm van beprijzen aan de orde is. Zij acht het wel zinvol 
“om in de komende periode de mogelijkheden van kilometerheffing én andere vormen van 
beprijzen verder te verkennen”.  
   Met het oog op het draagvlak in de samenleving acht zij het van belang dat overleg wordt 
gevoerd met betrokken organisaties en besturen. Op de vraag of het mogelijk is dat regionale 
besturen in het kader van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit tol kunnen heffen of 
rekeningrijden invoeren luidt het antwoord van de minister, dat zij “voor de financiering van 
nieuwe wegen in eigen beheer in principe tolheffing [kunnen]  introduceren”. Tevens deelt de 
minister mee dat verschillende overheden de mogelijkheden daartoe verkennen.34  
   In reactie op andere vragen geeft de minister aan, dat het voor haar niet op voorhand 
vaststaat dat het principe de gebruiker betaalt betekent dat het om een kilometerheffing moet 
gaan.35 
 
Box 2.2b  Minister Peijs treedt naar buiten 
In een interview met het Algemeen Dagblad (de editie van 1 november 2003) laat minister Peijs 
weten, dat zij in 2007 met de kilometerheffing wil beginnen omdat het aantal auto’s in Nederland fors 
blijft toenemen. Het is de dag van het CDA-congres. Vanuit de CDA-fractie klinken (nog steeds)  
andere geluiden. Van Haersma Buma ziet geen enkele reden om het adagium “eerst bewegen, dan 
beprijzen” te verlaten. Hofstra vindt 2007 veel te snel. De ANWB verwijt de minister “een denkfout” 
te maken. De bond is “onaangenaam verrast’ over het voornemen van de minister.36 
 
Het debat in de Tweede Kamer. De kilometerheffing is een centraal onderwerp in het debat 
over de begroting voor 2004, mede naar aanleiding van het interview met de minister dat 
enkele dagen eerder in het Algemeen Dagblad is verschenen (zie Box 2.2b).37  
   In het kamerdebat worden de pijlen vooral gericht op de woordvoerder van het CDA. Ook 
de woordvoerder van de VVD wordt aan de tand gevoeld. PvdA-woordvoerder Verdaas geeft 
aan dat voor de PvdA mobiliteit vooral een verdelingsvraagstuk is. Hij heeft vele vragen over 
het prijsbeleid van de minister en wil onder meer weten of de minister regionale experimenten 
met beprijzing wil steunen.38 De PvdA maakt zich ernstig zorgen over de kwaliteit van het 
openbaar vervoer vanwege “rampzalige perspectieven”.39  
   CDA-woordvoerder Van Haersma Buma stelt dat zonder mobiliteit geen economische groei 
mogelijk is. Hij doet de suggestie om via PPS expreswegen aan te leggen, eventueel 
dubbeldeks als er weinig ruimte is. Hij wil weten of de minister “met dergelijke ideeën” bezig 
is. Verdaas houdt hem voor, dat juist beprijzing een oplossing inhoudt voor het gebrek aan 
wegcapaciteit, waarop Van Haersma Buma antwoordt: “Er is al beprijzing in Nederland in de 

                                                 
32 Ibid.: 116. 
33 TK verg.jr. 2003-2004, 29200 XII, nr. 10. 
34 Ibid.: 14, 15. Het is opvallend dat de minister deze ruimte wil bieden. Haar opvolger minister Eurlings ziet 
niets in lokale bevoegdheden op het gebied van het beprijzen van automobiliteit. 
35 Ibid.: 29. 
36 Trouw, 3 november 2003. 
37 TK verg.jr. 2003-2004, 20e verg. 5 november 2003: 20-1298. De minister geeft de Tweede Kamer een 
toelichting op het interview.  
38 TK verg.jr. 2003-2004, 19e verg. 4 november 2003: 19-1192. 
39 Ibid.: 19-1194. 
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vorm van benzineaccijns. Het beroemde kwartje van Kok zou leiden tot minder mobiliteit, 
maar heeft niets geholpen.”40  
   Op een vraag van D66-woordvoerder Van der Ham of Van Haersma Buma denkt dat 
Nederland in de toekomst absoluut zonder kilometerheffing kan geeft de CDA-woordvoerder 
te kennen:  
 

“Ik zeg dat niet, maar wel dat kilometerheffing geen panacee is. Wij kennen al beprijzing via 
accijns. Tot nu toe heeft dat weinig geholpen. Je kunt benzine 10 euro per liter laten kosten, 
maar dan wordt Nederland uit de markt geprijsd. Het is een Europees vraagstuk. Nederland 
kan het niet alleen oplossen. (...) Teveel partijen roepen dat zij kilometerheffing willen. Punt. 
Wij willen mobiliteit. Verschillende wegen leiden naar dat doel. Kilometerheffing, beprijzing 
kan een middel zijn.” 41 

 
Op een andere vraag van Van der Ham geeft Van Haersma Buma aan dat Nederland al een 
systeem heeft dat vergelijkbaar is met de congestieheffing in Londen: “In alle Nederlandse 
grote steden is er een parkeerheffing en in Londen legt men een ring om de stad. Het is 
precies hetzelfde.” Zijn verdere betoog over een platte of variabele kilometerheffing leidt 
LPF-woordvoerder Hermans tot de conclusie “dat wij met het CDA nog alle kanten 
opkunnen”, hetgeen Van Haersma Buma beaamt.42  
   Slob (ChristenUnie) kan de positie van het CDA “niet meer peilen”, maar Van Haersma 
Buma wil zich niet vooraf vastleggen op het invoeren van een kilometerheffing of beprijzing. 
“Daar doe ik niet aan mee”, is zijn standpunt. Hij noemt vervolgens wel twee belangrijke 
voorwaarden: “Europa is een heel belangrijke. Nederland moet het niet alleen doen. Verder 
moet het technisch wel kunnen.”43  
   SP-woordvoerder Gerkens zegt dat de SP geen voorstander is van tolwegen. Zij wil weten 
wat de minister gaat doen aan de “ongebreidelde groei” van het Nederlandse wagenpark. Na 
een vraag van Hermans geeft zij te kennen, dat zij voorstander is van “een variabele 
kilometerheffing, maar dan variabel naar soort brandstof en naar gewicht”. Zij geeft ook aan 
dat voorkomen moet worden “dat straks alleen mensen met veel geld in de spits kunnen 
rijden. Er mag geen tweedeling ontstaan”.44 Ook is zij van mening dat  het vervoer per spoor 
zodanig moet worden verbeterd “dat mensen de auto laten staan”.  
   VVD-woordvoerder Hofstra pleit in zijn betoog voor een andere kijk op mobiliteit:  
 

“Wij stappen af van de linkse sprookjes en mythes en wij gaan nu meer in onszelf geloven, de 
economie in dit land versterken en zeggen dat de problemen op termijn toch voor een 
belangrijk deel oplosbaar zijn. Wij moeten af van het defaitisme en het idee dat wij hier niet 
mee aan de slag zouden kunnen. Dat kan door middel van technologie. Kijk eens wat de auto-
industrie in twintig jaar heeft gedaan. Wat heeft de overheid gedaan met de infrastructuur? Dat 
is in verhouding te weinig. (...) Onze visie op mobiliteit is heel simpel, namelijk dat de auto 
dominant is in zowel het personen- als het goederenvervoer en dat de overheid ervoor moet 
zorgen dat dit redelijk blijft lopen.” 45  
 

Op een vraag van Van der Ham (D66) die refereert aan eerdere kameruitspraken van Hofstra 
over de kilometerheffing, antwoordt Hofstra dat naar zijn inschatting vanaf 2010, misschien 
2012, met een systeem van kilometerheffing zou kunnen worden begonnen. Hij is er wel 

                                                 
40 Ibid.: 19-1198. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Ibid.: 19-1199. 
44 Ibid.: 19-1205. 
45 Ibid.: 19-1209. 
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voorstander van “dat het kabinet in deze vier jaar nadenkt over het totale verkeer en de 
prijsvorming daarvan”. In antwoord op een vraag van Hermans geeft Hofstra te kennen het 
woord beprijzingssysteem een vreselijk woord te vinden. “Het wekt de indruk dat wij nu 
gratis rijden. Wij betalen ons in Nederland echter al blauw aan de auto”, aldus Hofstra. Hij is 
voor het bestuderen van “gebruiksheffingen” en zegt geen enkel bezwaar te hebben tegen 
tolheffing op nieuwe infrastructuur.46  
   Hermans herhaalt dat de LPF-fractie mordicus tegen een variabele kilometerheffing is en 
voegt daar aan toe: “De platte heffing, waarbij tegelijkertijd de BPM en de wegenbelasting 
worden afgeschaft, is een goede zaak.” De LPF-fractie gelooft niet in beprijzen, aldus 
Hermans. Dat leidt Verdaas tot de verzuchting, dat de VVD en de LPF niet willen beseffen 
“dat een fatsoenlijke verdeling van de mobiliteit” de enige manier is om iets te doen aan het 
verplaatsingsgedrag van mensen.47  
   Van der Ham is van mening dat Nederland niet kan ontkomen aan de kilometerheffing en 
zegt dat alleen nog het CDA de hakken in het zand houdt. De D66-fractie is geen voorstander 
van een platte heffing, want vooral de bewoners van het platteland hebben geen alternatief. 
Het liefst ziet D66 de motorrijtuigenbelasting en de bpm tot nul dalen. “Het onnodig gebruik 
van de auto moet worden afgeremd, niet het bezit”, aldus Van der Ham.48  
   GroenLinks-woordvoerder Duyvendak betoogt dat de prognoses voor het autoverkeer 
“dramatisch” zijn. Het autoverkeer loopt in de Randstad maar ook elders volstrekt vast. “Een 
vorm van rekeningrijden, tol of beprijzen is onvermijdelijk, niet pas in 2010, maar nu al, zo 
snel mogelijk”, aldus Duyvendak. Hij biedt ter vergadering de minister een initiatiefwet aan 
die de invoering van beprijzing door provincies en gemeenten mogelijk moet maken.49  
   Slob betoogt dat zijn fractie sinds 1997 voorstander is van de invoering van “een eerlijk en 
geavanceerd” instrument als de gedifferentieerde kilometerheffing. Zijn fractie is voor het 
verschuiven van de lasten van het bezit naar het gebruik, waarbij de motorrijtuigenbelasting 
op termijn kan verdwijnen en de accijns op brandstoffen en de bpm lager kunnen worden. En 
in regio’s zonder goed openbaar vervoer kan de heffing lager zijn dan elders.50  
   SGP-woordvoerder Van der Staaij bepleit de invoering van de kilometerheffing als 
instrument waarmee “de mobiliteitsbehoefte gereguleerd kan worden”.51 
 
Minister Peijs stelt in haar beantwoording dat, “juist nu het economisch slecht gaat”, het 
“economische smeerolie-effect” van een goede mobiliteit van mensen en goederen 
belangrijker is dan ooit.52 Zij deelt mee dat er geen nieuw NVVP komt, maar een nota 
Mobiliteit (de opvolger van het SVV-2 en tevens een uitwerking van de nota Ruimte) waarin 
de mobiliteitsvisie voor de langere termijn wordt geformuleerd.53 De Nota Mobiliteit zal in 
ieder geval iets zeggen over beprijzing, laat de minister weten.  
  
De minister meldt ook, dat in samenwerking met het ministerie van Financiën een 
interdepartementaal beleidsonderzoek wordt gestart waarin beide ministeries “voor de 

                                                 
46 Ibid.: 19-1211. 
47 Ibid.: 19-1215. 
48 Ibid.: 19-1218. 
49 Ibid.: 19-1222. 
50 Ibid.: 19-1224. 
51 Ibid.: 19-1225. 
52 TK verg.jr. 2003-2004, 20e verg. 5 november 2003: 20-1284. 
53 De nota wordt ontwikkeld als uitwerking van de nota Ruimte, want in het regeerakkoord is afgesproken dat er 
minder nota’s moeten komen. “Pas als er een nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening is, kan de Nota Mobiliteit 
helemaal ondergebracht worden in de nota Ruimte”, aldus de minister. Daarmee wordt in feite de situatie van de 
jaren ’60 ‘herstelt’, toen de Tweede nota inzake de ruimtelijke ordening ook het toenmalige ‘mobiliteitsbeleid’ 
omvatte. 
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verschillende modaliteiten de mogelijkheden gaan onderzoeken om een groter deel van de 
onderhoudskosten uit gebruiksvergoedingen te dekken”.  
   De minister geeft alvast aan wat haar standpunt over beprijzing van het personenvervoer 
over de weg is. Gelet op de verwachting dat het aantal auto’s in Nederland in het jaar 2020 
naar schatting ruim 8 miljoen zal bedragen en de fileproblematiek daardoor alleen maar zal 
toenemen, is zij van mening dat er op termijn een andere betalingssystematiek voor 
automobilisten moet komen. “Automobilisten betalen nu al op verschillende manieren voor de 
aanschaf en het gebruik van de auto. De vraag daarbij is of dat op de meest handige, 
inzichtelijke en maatschappelijk gewenste manier gebeurt”, aldus de minister. Zij zegt 
daarover haar twijfels te hebben.  
   Minister Peijs wijst erop, dat het leggen van een meer directe koppeling tussen betalen voor 
het gebruik en wat mensen daarvoor terug krijgen aansluit bij de plannen van de EU voor een 
gebruiksvergoeding voor infrastructuurkosten. Zij wil “nu een discussie op gang brengen, 
zodat we straks niet te laat komen” én “de haalbaarheid van betalen naar gebruik verder 
verkennen en uitwerken”. De minister herhaalt daarbij het bekende (CDA-)motto “eerst 
bewegen, dan beprijzen”. Zij geeft echter ook te kennen, dat definitieve besluitvorming over 
een nationale systematiek van betalen naar gebruik in deze kabinetsperiode niet aan de orde 
is; het initiatiefwetsvoorstel van Duyvendak tot het introduceren van verkeersregulerende 
heffingen voor álle wegbeheerders lijkt haar niet wenselijk.54 
 
De ‘valse start’ van de Nota Mobiliteit. Als minister Peijs in een brief van 26 april 2004 de 
Tweede Kamer in kennis stelt van het feit dat het uitbrengen van de Nota Mobiliteit 
vertraging heeft opgelopen, is de Kamer teleurgesteld. Men vindt de vertraging 
onaanvaardbaar. Een spoedoverleg volgt.55  
   PvdA-woordvoerder Dijksma vraagt de minister of zij bereid is om voorafgaand aan het 
verschijnen van deel 1 van de Nota Mobiliteit – voor 1 juni a.s. – in een “hoofdlijnennotitie” 
de politieke keuzes aan te geven. De minister wijst ter verdediging van de vertraging op het 
feit dat de Nota Mobiliteit in de tijd volgt op de Nota Ruimte; deze nota is door vertraging pas 
recent gepubliceerd.56  
   De Kamer neemt een motie aan met het verzoek vóór 1 juni een hoofdlijnennotitie te 
presenteren. De minister geeft daaraan gevolg en op 28 mei 2004 zendt zij een notitie aan de 
Tweede Kamer.57 
 
Box 2.2c  De initiatiefwet van Duyvendak (GroenLinks)58 
Duyvendak biedt de ‘officiële’ versie van zijn initiatiefwet op 27 april 2004 aan de Tweede Kamer 
aan, ná de ontvangst van de brief van minister Peijs over de vertraging van de Nota Mobiliteit. De 
naam van zijn intitiatiefwet is Tolwet. Het wetsvoorstel heeft ten doel “de belemmeringen weg te 
nemen voor alle wegbeheerders naast het rijk, te weten provincies, waterschappen en gemeenten, om 
een verkeersregulerende heffing in te voeren. (….) Het wetsvoorstel schrijft dus geen beprijzing voor, 
regelt niet hoe en waar beprijzing zal moeten plaatsvinden, maar geeft een bevoegdheid tot het 
inzetten van dit instrument voor het wegennet van de betreffende overheid”. In de Memorie van 

                                                 
54 Ibid.: 20-1298. 
55 TK verg.jr. 2003-2004, 29200 XII, nr. 131. 
56 Ibid.: 3. Zij formuleert het ‘probleem’ als volgt: “De nota Mobiliteit is een uitwerking van de nota Ruimte. In 
het Hoofdlijnenakkoord was alleen de nota Ruimte voorzien, maar vanwege de planwet is het kabinet verplicht 
om een aparte nota over mobiliteit uit te brengen. De nota Mobiliteit kan niet eerder dan vier maanden na de nota 
Ruimte verschijnen.” 
57 TK verg.jr. 2003-2004, 29644, nr. 1. 
58 TK verg.jr. 2003-2004, 29535, nr. 1-3. 
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Toelichting staat met nadruk, dat de bevoegdheid die aan de bestuursorganen wordt gegeven alléén 
mag worden gebruikt ter regulering van het verkeer.59 De initiatiefwet doorloopt de gebruikelijke 
procedure en wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Daarna wordt het wetsvoorstel 
besproken in de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat, die op 24 januari 2005 daarover 
verslag uitbrengt (zie het vergaderjaar 2004-2005). 
 
Box 2.2d  Strijd in het CDA? 
Het wetenschappelijk instituut van het CDA presenteert in juni 2004 het rapport Schoon en 
bereikbaar. In het rapport neemt het vraagstuk van de relatie tussen milieu- en mobiliteitsbeleid een 
centrale plaats in; de opstellers constateren dat het streven naar beperking van het verkeer is mislukt. 
Het rapport genereert discours.  
   CDA-staatssecretaris voor Milieubeheer Van Geel zegt in reactie op het rapport, dat terugdringing 
van het autoverkeer geen doel meer moet zijn van het milieubeleid. Hij vindt dat het belang van 
mobiliteit voor de economie en sociale contacten voor gaat.60  
   Trouw kopt dan ook op de voorpagina van 22 juni 2004: “Van Geel wil ruimte voor auto’s”. Uit de 
mond van CDA-fractievoorzitter Verhagen wordt opgetekend: “De mensen blijven toch rijden. Voor 
het milieu is het niet goed als er files staan.” 
   Het rapport levert kritische reacties op. De inhoud lijkt te wringen met het ‘rentmeesterschap’, een 
van de kernwaarden voor het CDA  Sommigen spreken over “de schaamteloze keuze voor meer 
asfalt”.61 Parlementair journalist Hans Goslinga constateert naar aanleiding van reacties op het rapport: 
“Er is geen politiek debat dat zo wordt beheerst door reflexen als het debat over de auto. Dat is 
jammer, want zo reduceren politici zich tot de hondjes van Pavlov en komt het denken over de lusten 
en lasten van de automobiliteit geen stap verder”.62 
 
Over de brief van 26 april en de inmiddels verschenen hoofdlijnennotitie vindt op 30 juni 
2004 overleg plaats met de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat.63 De PvdA-fractie 
is erg teleurgesteld omdat de minister “geen verdere stappen in de beprijzingsdiscussie” zet. 
Er is geen sprake van het sturen van de vraag naar mobiliteit, aldus Dijksma.64  
   CDA-woordvoerder Van Hijum vindt het jammer dat de notitie weinig zegt over ambities 
en middelen, want voor de CDA-fractie heeft doorstroming op de weg “hoge prioriteit”. “De 
overheid heeft te lang geprobeerd mobiliteit te ontmoedigen”, aldus Van Hijum.65 Hij pleit 
ervoor om in ieder geval een deel van de inkomsten uit de bpm en de mrb te storten in een 
infrastructuurfonds ten behoeve van het aanleggen en onderhouden van wegen.  
   Duyvendak (GroenLinks) zegt in reactie daarop, dat belastingen in Nederland een generiek 
karakter dragen en dat het niet de bedoeling kan zijn met “doelheffingen” te werken.  
   Van der Ham (D66) vindt dat een “infrafonds” ook moet worden gebruikt voor 
investeringen in het openbaar vervoer in de Randstad. 66  
   Slob (ChristenUnie) stelt dat de minister de klok terugzet als het gaat om beprijzen. “Op 
deze manier gaat het wel erg lang duren met de kilometerheffing”, aldus Slob, die ervoor pleit 
om de brandstofaccijnzen te integreren in de kilometerheffing “zodat niet aan twee 
verschillende loketten hoeft te worden betaald ”.67  
 
Hofstra (VVD) geeft zijn actuele kijk op beprijzing: 

                                                 
59 Ibid.: nr.3: 2. 
60 Trouw, 22 juni 2004. 
61 Commentaar van de wetenschappers Paul Peeters en Peter Peters in Trouw, 26 juni 2004. 
62 Trouw, 26 juni 2004. 
63 TK verg.jr. 2003-2004, 29644, nr. 4. 
64 Ibid.: 1. 
65 Ibid.: 2. 
66 Ibid.: 3. 
67 Ibid.: 4. 
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“Over beprijzing – liever: gebruiksheffing – wordt al geruime tijd gesproken. Het zal er 
ongetwijfeld eens van komen als de technische mogelijkheden er zijn en de (innings)kosten 
beperkt kunnen worden gehouden. Daarmee worden echter niet de files bestreden, maar 
worden autobelastingen gemoderniseerd en de financiering verbeterd.” 68  

 
In haar repliek stelt minister Peijs dat de term beprijzing op verschillende manieren wordt 
gedefinieerd. “Mede daarom zal een nationaal platform zich over dit vraagstuk buigen en het 
is de bedoeling dat dit platform met een breed gedragen visie komt”, deelt zij de commissie 
mee.69 
   Uit de tweede termijn van het debat is het volgende vermeldenswaard.70 Van der Staaij 
(SGP) vraagt of de minister ook niet van mening is “dat op een gegeven moment grenzen 
moeten worden gesteld aan het recht op mobiliteit”.  
   Van Hijum (CDA) benadrukt dat zijn fractie “de discussie over beprijzing niet uit de weg 
gaat, maar dat een breed maatschappelijk draagvlak onmisbaar is”. “De mensen moeten 
weten waar het geld naar toe gaat (...) Er moet een open discussie worden gevoerd met de 
samenleving en daarom moeten er niet op voorhand allerlei oplossingsrichtingen worden 
gepresenteerd”, aldus Van Hijum.71 Volgens Dijksma (PvdA) leidt het uitgangspunt “eerst 
bewegen, dan beprijzen’ in ieder geval tot niets. 
 
Op 1 juli 2004 is er een plenair debat in de Tweede Kamer naar aanleiding van het overleg 
van de vorige dag met de commissie.72 Onderwerp van debat is een tweetal moties.  
   Een motie betreft de systematiek van de autobelastingen en is ingediend door Van Hijum 
(CDA) en Hofstra (VVD). In die motie wordt geconstateerd, “dat het huidige systeem van 
belastingen op automobiliteit (...) voor burgers niet transparant is en dat inkomsten uit deze 
belastingen vloeien naar de algemene middelen”. De regering wordt verzocht “te onderzoeken 
of nog in deze regeerperiode een vast percentage van de opbrengsten uit deze belastingen kan 
worden geoormerkt voor realisatie, beheer en onderhoud van infrastructuur”.73   
   Minister Peijs ontraadt de motie, onder meer omdat de belasting op mobiliteit “het hart 
vormt van de begrotingsystematiek en de Zalmnorm”. Het enige wat zij kan doen is het 
verzoek van de Kamer doorgeven aan de minister van Financiën.  
   Bij de stemming over de motie geven Van der Ham (D66) en Dijksma (PvdA) een 
stemverklaring. Van der Ham zegt daarin dat zijn fractie geen behoefte heeft aan een 
platform, want “dat betekent weer extra gepolder”. Dijksma zegt dat haar fractie de motie ziet 
als een opmaat naar een kilometerheffing. Daarom steunt zij de motie en wil graag in deze 
kabinetsperiode “de Hofstra-heffing” aan een meerderheid helpen. De motie wordt 
aangenomen met steun van de PvdA, de GroepLazrak, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en de 
LPF. (Volgens de Handelingen zonder steun van het CDA.) 
 
 
2.3  Nieuw beleid en de Tolwet van Duyvendak: het vergaderjaar 2004-2005 

 
Box 2.3a  Economen cs. over prijsbeleid 
Nederlandse economen hebben vanaf het begin van de massamotorisering – vanaf ca. 1960 – een 
bijdrage geleverd aan het discours over de problematiek rond de automobiliteit. De ontwikkelingen in  

                                                 
68 Ibid.: 5. 
69 Ibid.: 6. 
70 Ibid.: 7. De minister vindt mobiliteit niet “een absoluut recht”, maar “wel iets waar de maatschappij haast niet 
zonder kan”. 
71 Ibid. 
72 TK verg.jr. 2003-204, 91e verg. 1 juli 2004: 91-5844, 5455 en 91-5910 (stemming). 
73 Het kamerstuknummer van de motie is: 29644, nr. 2. 
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het ‘dossier’ kilometerheffing geven een nieuwe impuls aan onderzoek en advies.  
   In september 2004 wordt een rapport gepresenteerd getiteld Vormgeving en effecten van prijsbeleid 
op de weg. Het is opgesteld door een tweetal economen, Verhoef en Koopmans, in samenwerking met 
wetenschappers uit enkele andere disciplines. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is de 
opdrachtgever.  
   Een van de bevindingen omtrent prijsbeleid voor het wegverkeer luidt: “Prijsbeleid verandert niet 
alleen de omvang van de congestie, maar ook de samenstelling van het verkeer. Vooral sociaal-
recreatief verkeer wijkt uit, waardoor meer ruimte ontstaat voor economisch belangrijker verkeer. Ook 
voor andere doelen dan congestie is prijsbeleid efficiënt, mits voldoende gedifferentieerd. (….) Mede 
daardoor kan prijsbeleid leiden tot een aanzienlijke verhoging van de Nederlandse welvaart.”74 
   De conclusies zijn niet eenduidig. Zo werkt prijsbeleid niet bij alle soorten milieu- en 
veiligheidsaspecten even goed: “Het is in sommige gevallen eenvoudiger om positieve milieu- of 
veiligheidseffecten te bereiken met regelgeving voor voertuigen en brandstoffen, of met vaste 
heffingen op voertuigen”.75 De onderzoekers constateren dat draagvlak voor prijsbeleid gering is, 
waardoor het moeilijk is te implementeren. Beleid zal acceptabeler worden gevonden als het “via 
rechtvaardige procedures (waarbij betrokkenen bijvoorbeeld inspraak hebben gehad) tot stand is 
gekomen”. Zij noemen het opvallend “dat politici de mate van acceptatie voor beleid gericht op het 
beïnvloeden van autogebruik onderschatten”.76  
   Wat betreft de beschikbare kennis omtrent de effecten van prijsbeleid is de conclusie dat in 
Nederland weinig onderzoek is uitgevoerd naar de verdelingseffecten ven beprijzing. Wel komen de 
onderzoekers tot de uitspraak, dat de acceptatie van prijsbeleid “hoogstwaarschijnlijk (kan) worden 
vergroot door een zodanige vormgeving van heffing en terugsluizing te ‘ontwerpen’ dat de 
welvaartseffecten voor alle relevante groepen in de samenleving aantoonbaar positief zijn”.77 
   In zijn oratie, uitgesproken op 3 december 2003, zet Verhoef een belangrijke kanttekening bij de 
modellen die economen hanteren bij het onderzoek naar prijsbeleid als hij stelt “dat de gehanteerde 
modellering en microfundering van congestie-externaliteiten tot belangrijke verschillen in conclusies 
en aanbevelingen kan leiden (….) Dit betekent onder meer dat het van groot belang kan zijn (….) een 
gedegen analyse te maken van de exacte vorm waarin congestie zich manifesteert en het prijsbeleid 
daarop goed af te stemmen”.78 Maatwerk is dus van belang voor een effectieve toepassing van 
prijsbeleid. 
 
Ook internationaal krijgt het Nederlandse discours over prijsbeleid een platform, bijvoorbeeld op een 
congres op 9 oktober 2004 in Berlijn. Daar leveren Verhoef en Ubbels een bijdrage met een paper over 
de politieke geschiedenis van roadpricing in Nederland. De langdurige geschiedenis en de vele 
gesneuvelde voorstellen zijn een interessant onderwerp geworden voor internationaal 
wetenschappelijk discours. In hun paper stellen zij de vraag naar de ware motieven van de 
transportsector om tegen het rekeningrijden te zijn. Als mogelijke verklaring opperen zij ‘strategisch 
gedrag’: door tegen deze maatregel te zijn, zouden de tegenstanders wellicht gedacht kunnen hebben 
dat zij zo hun aandeel in de opbrengsten kunnen verhogen als het toch door zou gaan. En, als 
rekeningrijden er toch niet zou komen, zouden zij de voorkeur hebben voor een alternatieve manier 
van het bestrijden van files, namelijk uitbreiding van infrastructuur.79 Een niet onrealistische 
verklaring.  
   Verhoef en Ubbels geven ook aan, dat de gunstige voorspellingen omtrent de effectiviteit van 
prijsbeleid weinig of geen invloed hebben op de maatschappelijke haalbaarheid, omdat die 
voorspellingen niet worden geloofd door de tegenstanders.80 Zij constateren op basis van voorbeelden 
in het buitenland (zoals Singapore en Londen), dat succesvolle invoering van roadpricing vaak lokaal 

                                                 
74 Erik Verhoef en Carl Koopmans (red.), “Vormgeving en effecten van prijsbeleid op de weg”, september 2004. 
75 Ibid.: 124. 
76 Ibid.: 128, 129. 
77 Ibid.: 130. 
78 E.T. Verhoef, “Rijen? De economie van verkeerscongestie en andere stedelijke externaliteiten”, 2003: 18 
79 Erik Verhoef en Barry Ubbels, “Case study: political history and acceptability of road pricing in the 
Netherlands”, 3rd International Conference on Applied Infrastructure Research, 9 oktober 2004, TU Berlijn: 8. 
80 Ibid.: 16. 
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van aard is en mogelijk is gemaakt door het beschikken over bevoegdheden. In Nederland hebben 
regio’s of gemeenten die bevoegdheid niet. Zij betwijfelen, of de rijksoverheid voldoende begrijpt wat 
het lokale mobiliteitsprobleem is én of de rijksoverheid in staat is om die problemen op te lossen. De 
economen formuleren de volgende conclusie: “The political setting (with the various responsibilities) 
in the Netherlands may have prevented an efficient implementation of Rekeningrijden.”81 
 
In 2004 is een multi-disciplinair onderzoeksprogramma naar prijsbeleid in uitvoering, dat is 
gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Connekt. Dat 
mondt onder meer uit in proefschriften over roadpricing van Ubbels en Tillema. Bevindingen van de 
onderzoeken zijn onder meer: dat differentiatie van tarieven naar tijd en plaats van groot belang is; dat 
Nederlandse filerijders bereid zijn te betalen voor reistijdwinsten; dat huishoudens en bedrijven van 
plan zijn hun gedrag aan te passen als een beprijzingsmaatregel wordt ingevoerd; dat effectiviteit en 
acceptatie van prijsmaatregelen maar moeilijk samen gaan.82 
   Verhoef is een van de vervoerseconomen die zich vanaf medio jaren ’90 opwerpt als pleitbezorger 
voor beprijzing en de kilometerheffing. Naar aanleiding van de vele plannen voor beprijzing die het 
niet hebben gehaald zegt hij in 2008: “Economen, die in feite al sinds de geschriften van Arthur Pigou 
in 1920 in overgrote meerderheid achter prijsbeleid staan als instrument om externe effecten te 
optimaliseren en het daarom een efficiënt en effectief instrument achten om problemen als emissies en 
congestie mee te lijf te gaan werden er bijkans moedeloos van. Maar, de kansen lijken gekeerd.”83 
 
�  De Nota Mobiliteit ( deel 1: het beleidsvoornemen) 
Op 30 september 2004 sturen de ministers van Verkeer en Waterstaat en van VROM  het 
Beleidsvoornemen inzake de Nota Mobiliteit naar de Tweede Kamer. De Nota Mobiliteit is in 
formele zin een nationaal verkeers- en vervoersplan op grond van de Planwet Verkeer en 
Vervoer en is daarmee de langverwachte opvolger van het SVV-2.   
   De nota werkt de ruimtelijke strategie voor verkeer en vervoer, zoals beschreven in de Nota 
Ruimte, nader uit en geeft de hoofdlijnen van het nationale verkeer- en vervoerbeleid voor de 
komende decennia, zo meldt de aanbiedingsbrief.84 De brief maakt duidelijk welke rol het 
kabinet toebedeelt aan mobiliteit: “Centraal staat dat mobiliteit een noodzakelijke 
voorwaarde is voor economische en sociale ontwikkeling.” Het motto van de nota luidt: “naar 
een betrouwbare en voorspelbare bereikbaarheid”.  
   Na ruim 30 jaar is de houding van de regering ten aanzien van mobiliteit 180 graden 
gedraaid. “Mobiliteit terugdringen is geen optie”, luidt het uitgangspunt: 
 

“Mobiliteit is een verworvenheid, die mensen de kans biedt zich te ontplooien en te 
ontspannen. Bestrijden van mobiliteit zou dan ook betekenen: bestrijden van maatschappelijke 
behoeften. Dat is gewenst noch effectief. Daarom kiest het kabinet ervoor om mobiliteitsgroei 
in goede banen te leiden.” 85  
 

Het beleid is er op gericht de groei van verkeer en vervoer mogelijk te maken, te 
“faciliteren”.86 Het kabinet vindt wel dat een andere manier van betalen voor het gebruik van 
de weg noodzakelijk is “om de betrouwbaarheid te kunnen verbeteren, de reistijd te beperken 
en daarmee de economie te versterken”. Daarom treft het kabinet alle voorbereidingen “om de 
invoering van beprijzen door een volgend kabinet mogelijk te maken, zonder nu al te kiezen 
                                                 
81 Ibid.: 20. 
82 Barry Ubbels, “Road pricing, effectiveness, acceptance and institutional aspects”, 2006; Taede Tillema, “Road 
pricing: a transport geographical perspective”, 2007. 
83 Erik Verhoef, “Het andere rijden, het einde van het fileleed”, in:  Me Judice, jaargang 1, 8 augustus 2008. 
84 TK verg.jr. 2004-2005, 29644, nr. 6. 
85 Nota Mobiliteit, 30 september 2004: 16. Interessant is het feit, dat in de nota ook het begrip ‘onnodige 
mobiliteit’ aan de orde komt. Dit kan worden voorkomen “met slim ruimtelijk beleid, transportbesparing, 
vervoersmanagement of ICT-toepassingen”. 
86 Ibid.: 10. Faciliteren gaat verder dan het accommoderen van het voormalige NVVP. 
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voor een bepaalde vorm. Het systeem dient effectief, efficiënt, robuust en maatschappelijk 
houdbaar te zijn”.87 
   Vanwege het draagvlak dat nodig is voor het kunnen invoeren van beprijzen wordt melding 
gemaakt van de oprichting van het Platform Betalen voor Mobiliteit. Dat moet in het voorjaar 
van 2005 een “maatschappelijk gedragen” voorstel doen voor beprijzing van weggebruik. 
   De nota bevat een paragraaf over beprijzen, waarin wordt gesteld:  
 

“De manier waarop automobilisten nu betalen, geeft echter onvoldoende prikkels tot bewust 
mobiliteitsgedrag. Weggebruikers maken zélf hun mobiliteitskeuzes en moeten dan ook beter 
in staat worden gesteld de verantwoordelijkheid te voelen en te dragen voor de gevolgen van 
hun keuze. Een andere manier van betalen bevordert een bewuste en zakelijke afweging of en 
wanneer gebruik wordt gemaakt van de auto: de gebruiker betaalt. Daarom ziet het kabinet een 
andere manier van betalen voor het gebruik van de weg als noodzakelijk om de reistijd te 
beperken en de voorspelbaarheid van de reistijd te verbeteren en daarmee de economie te 
versterken. (...) Uit ervaringen in het buitenland en vele studies blijkt dat schaarse 
wegcapaciteit via het heffen van een prijs efficiënt verdeeld kan worden onder de 
weggebruikers.”88 

 
Naast deze spreiding en verdeling van het weggebruik ziet het kabinet nog andere, positieve 
effecten van prijsbeleid: rechtvaardigheid (iedereen betaalt naar rato de kosten van 
weggebruik); doorberekening van maatschappelijke kosten wordt mogelijk; financiering van 
infrastructuur kan er op worden gebaseerd. (De Nota Mobiliteit doorloopt hierna de 
voorgeschreven inspraakprocedure, die uitmondt in een deel 2 van de nota, dat in mei 2005 
wordt gepresenteerd.) 
 
�  De brief van de minister van Financiën: geen steun voor de motie Van Hijum/Hofstra 
Met een brief van 12 oktober 2004 doet minister Zalm van Financiën de Tweede Kamer 
verslag van zijn bevindingen met de uitvoering van de motie Van Hijum/Hofstra van 1 juli 
2004.89 Zijn conclusie is, dat het kabinet geen aanleiding ziet om de bestaande scheiding van 
inkomsten en uitgaven op het gebied van de automobiliteit te doorbreken. Op basis van de 
gegevens over de belastinginkomsten en de uitgaven voor infrastructuur blijkt, dat met een 
scheiding juist wordt voorkomen dat tegenvallers bij de opbrengst van autobelastingen nopen 
tot vermindering van uitgaven voor infrastructuur. 
 
�  De begroting 2005 
 
De Memorie van Toelichting. De beleidsagenda van de begroting 2005 staat in het teken van 
“economisch herstel en verbetering van de internationale concurrentiepositie van Nederland” 
en het realiseren van “betrouwbare en voorspelbare bereikbaarheid”. Voor de korte termijn – 
tot 2010 – gaat het om “Nederland weer in beweging brengen”, voor de lange termijn verwijst 
de MvT naar de inhoud van de zojuist verschenen Nota Mobiliteit.90  
   In de uitwerking van de beleidsagenda komt de operationele doelstelling “de gebruiker 
betaalt” aan de orde: “de gebruikers betalen naar rato van gebruik van infrastructuur en de 
gevolgen daarvan op de veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving”. Concrete uitwerking 
daarvan moet nog plaats vinden.91 (De vragen van de Vaste Commissie voor Verkeer en 

                                                 
87 Ibid.: 12. 
88 Ibid.: 23. 
89 TK verg.jr. 2004-2005, 29644, nr. 7. 
90 TK verg.jr. 2004-2005, 29800 XII, nr.2: 7 e.v. 
91 Ibid.: 109. 
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Waterstaat over de begroting en de beantwoording daarvan bieden geen nieuwe of bijzondere 
feiten.)  
 
Het debat in de Tweede Kamer. PvdA-woordvoerder Dijksma memoreert in haar betoog dat 
Hofstra heeft verzucht “dat het door hem in de prullenbak gesmeten NVVP” van minister 
Netelenbos beter was dan de Nota Mobiliteit. Zij vindt dat in de nota “ieder spoor van visie op 
de stroomversnelling waarin de groei van de mobiliteit terechtgekomen is” ontbreekt. Haar 
fractie wil een datum afspreken waarop men kan beginnen met de kilometerheffing, want er is 
een breed draagvlak in de Kamer.92  
   CDA-woordvoerder Van Hijum presenteert enkele cijfers en stelt “dat volgens recent 
onderzoek 63% van de Nederlandse automobilisten de capaciteit van het wegennet 
onvoldoende vindt”. Als er niets wordt gedaan loopt het verkeer steeds vaker vast en daarom 
wil het CDA dat het kabinet meer investeert in de infrastructuur.93  
   Deze opstelling ontlokt Duyvendak (GroenLinks) de opmerking dat het CDA “de meest 
conservatieve autopartij in Nederland ” is. “Het CDA is de VVD op dit punt inmiddels ruim 
gepasseerd”, aldus Duyvendak.94 Feit is, dat Van Hijum geen woord wijdt aan de 
kilometerheffing.  
   Hofstra (VVD) is kritisch: “Wij ervaren te weinig visie, te weinig daadkracht en te weinig 
doelmatigheid. Vandaar dat onze slagzin is: ‘Eerst de minister en het departement in 
beweging brengen en daarna zal het misschien lukken om het land weer in beweging te 
brengen.” Hofstra stelt , dat sinds minister Peijs aan het bewind is de files met 13,5% zijn 
gegroeid.95  
   Gerkens (SP) vraagt zich af waarom de minister de mrb niet afschaft en compenseert door 
de variabele belasting toe te laten nemen.96  
   Van der Ham (D66) spreekt over het door de minister ingestelde platform voor de 
kilometerheffing als “een commissie die oneindig veel koffie drinkt”.97  
   Duyvendak (GroenLinks) voorziet dat wat betreft het beprijzen het opnieuw vier verloren 
jaren dreigen te worden. “Ook minister Peijs schuift deze hete aardappel door naar haar 
opvolger”, verwacht hij. Duyvendak stelt dat vele gemeentelijke en provinciale bestuurders – 
ook van VVD en CDA – een vorm van congestieheffing willen. Daarom heeft hij zijn 
initiatiefwet ingediend, waarover de Raad van State inmiddels advies heeft uitgebracht.98  
   Slob (ChristenUnie) zegt dat het zijn fractie goed deed dat “nu ook uit de hoek van de 
werkgevers en het Koninklijk Nederlands Vervoer zonder gene wordt gesproken over de 
noodzaak van een kilometerheffing”.99 
 
Minister Peijs geeft in de verdediging van haar begroting aan, “dat het economisch belang 
voor Verkeer en Waterstaat zwaarder telt dan ooit” en dat was op haar ministerie “een totale 
omwenteling”. Zij noemt na een kritische interruptie van Dijksma (PvdA) de kilometerheffing 
als een voorbeeld van háár ideeën voor beleid: “Ik ben vorig jaar over de kilometerheffing 
begonnen (...) Ik heb toen mijn nek uitgestoken, want toen ik aankwam in Den Haag mocht je 
dit woord niet uitspreken.”  De minister geeft daarbij te kennen, dat het CDA geen groot 
voorstander is van de kilometerheffing. Maar zij was van mening, dat zij “het niet kon laten 

                                                 
92 TK verg.jr. 2004-2005, 26e verg. 23 november 2004: 26-1686, 1687. 
93 Ibid.: 26-1690. 
94 Ibid. 
95 Ibid.: 26-1698. 
96 Ibid.: 26-1704. Zij doelt op verhoging van de brandstofaccijns. 
97 Ibid. Het platform zal bekend worden als het Platform-Nouwen, naar de gelijknamige voorzitter. 
98 Ibid.: 26-1707. 
99 Ibid.: 26-1708. 
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gebeuren, zelfs niet met een partij die ertegen is, om heel Nederland vast te laten lopen”.100   
   Dijksma vindt het “politiek buitengewoon onhandig”dat de minister niet bereid is een datum 
te noemen en verwijt de minister dat zij met het platform een “discussieclub” maakt en geen 
politiek bedrijft.101  
   De minister houdt de Tweede Kamer een spiegel voor: “Elke keer als prijsbeleid in deze 
Kamer aan de orde is, bewijst de Kamer als het ware zelf dat de geesten rijp zijn voor een 
vorm van prijsbeleid, maar dat er nog behoorlijke verschillen van mening zijn over het hoe 
ervan.” Zij heeft goede hoop dat het platform met een breed gedragen voorstel komt waar de 
Kamer verder mee kan. De minister is van  mening dat “hardlopen in dit geval een grote kans 
op doodlopen betekent”. Zij voorziet dat er aan het eind van de kabinetsperiode een panklaar 
plan is voor de kilometerheffing “zodat een nieuw kabinet meteen spijkers met koppen kan 
slaan”.102  
   Dijksma kan zich niet vinden in de aanpak van de minister en ook Van der Ham wil meer 
duidelijkheid over de kilometerheffing. De minister komt niet verder dan de constatering dat 
bij deel 3 van de Nota Mobiliteit een duidelijke visie op de beprijzing wordt gegeven. Van 
Hijum (CDA) steunt de aanpak van de minister.  
   Dijksma dient daarna samen met Hofstra een motie in met de overweging “dat belasting 
van gebruik van de auto te prefereren is boven belasting van bezit”; de regering wordt met de 
motie verzocht nog in déze kabinetsperiode een start te maken met beprijzen.103  De minister 
laat het oordeel over deze motie aan de Kamer. De motie wordt aangenomen. Vóór stemmen 
de SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie en SGP.104  
   Een aantal dagen vóór de stemming over de motie stuurt de minister een brief aan de Kamer 
met haar reacties op de moties en amendementen die tijdens de begrotingsbehandeling zijn 
ingediend.105 Zij geeft in de brief aan, dat zij de problematiek van de techniek van de 
kilometerheffing heeft meegenomen in de taakopdracht van het platform. Wat betreft het 
verzoek in de motie, om nog deze kabinetsperiode te beginnen met beprijzen wil zij de 
rapportage van het platform afwachten.  
 
�  De Tolwet van Duyvendak (inzake de invoering van een belasting ter regulering van het 
verkeer) 
Nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht over de initiatiefwet van Duyvendak is de 
Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat op grond van de wetgevingsprocedure belast 
met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel. Op 25 januari 2005 brengt de 
commissie haar verslag uit.106 Het wetsvoorstel is een soort ‘lakmoesproef’ om vast te stellen 
waar de politieke partijen staan in het discours over betalen voor automobiliteit. De CDA-
fractie onderschrijft “de principiële keuze tot invoering van een algemene regulerende 
verkeersbelasting niet”.107  
   De leden van de PvdA-fractie “staan sympathiek tegenover dit wetsvoorstel” maar vinden 
dat een tolheffing alleen dan mag worden ingevoerd “als (op basis van studie) het verkeer 
echt wordt gereguleerd ”.108  
   De leden van de VVD-fractie “hechten grote waarde aan een integrale aanpak van 
mogelijke vormen van beprijzing”. Met het wetsvoorstel wordt die integrale aanpak 
                                                 
100 Ibid.: 26-1754. 
101 TK verg.jr. 2004-2005, 27e verg. 24 november 2004: 27-1754, 1755. 
102 Ibid.: 27-1758. 
103 Ibid.: 27-1776. De motie heeft Kamerstuknummer 29800 XII, nr. 14. 
104 TK verg.jr. 2004-2005, 37e verg. 21 december 2004: 37-2513. 
105 TK verg.jr. 2004-2005, 29800 XII, nr. 46. 
106 TK verg.jr. 2004-2005, 29535, nr. 7. 
107 Ibid.: 1. 
108 Ibid.: 1, 3. 
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doorbroken. Voorts vindt de VVD-fractie dat invoering van deze Tolwet leidt tot hogere 
kosten voor de automobilist en dat acht de fractie niet rechtvaardig. Het is voor de VVD 
daarom een  “ongewenst wetsvoorstel ”.109  
   De SP-fractie ziet in het wetsvoorstel “meer regels, decentralisatie en kosten”, wat niet op 
steun van de fractie kan rekenen. De fractie ziet de uitstoot van het autoverkeer en de vele 
spitsreizigers als dé grote problemen en vindt dat het beleid daar op gericht zou moeten zijn, 
in plaats van het extra belasten (en bestraffen) van de automobilisten.110 De fractie verlangt 
“structurele oplossingen die centraal ingevoerd worden”.  
   De fractie van de ChristenUnie onderschrijft het doel van het wetsvoorstel en ziet het als 
“een opstap naar een landelijk gedifferentieerde kilometerheffing”.111 Meerdere fracties 
wijzen in hun kritiek op het wetsvoorstel naar het advies van de Raad van State, die 
vraagtekens plaatst bij de geschiktheid van het reguleringsinstrument voor Nederland. Wat in 
Singapore en London werkt is niet zonder meer succesvol in Nederland. De ChristenUnie 
signaleert daarentegen, dat “de decentrale overheden overwegend positief reageren op het 
wetsvoorstel ”.  
   Als het gaat om de besteding van de inkomsten uit de regulerende heffing willen de leden 
van de PvdA-fractie “geregeld zien worden dat een tolheffing automatisch terugvloeit naar 
maatregelen die het verkeer verbeteren, bijvoorbeeld verbeterd openbaar vervoer”.112  
   De commissie stelt verder veel vragen over de praktische uitvoering van het wetsvoorstel. 
Op de valreep van het parlementaire jaar, de eerste week van september 2005, stuurt 
Duyvendak zijn Nota naar aanleiding van het verslag van de commissie aan de Tweede 
Kamer. 113 Het wetsontwerp zal nog twee jaar ‘boven de markt’ blijven hangen, tot het 
moment dat de volgende minister van Verkeer en Waterstaat,  Eurlings, in december 2007 
aanvaarding van het wetsvoorstel ontraadt. 
 
Box 2.3b   “Kilometerheffing werkt” 
Zo luidt de kop op de voorpagina van dagblad Trouw op 3 mei 2005. Op verzoek van het Platform-
Nouwen heeft het CPB berekeningen gemaakt van te verwachten effecten van de kilometerheffing. 
Een heffing op specifieke plaatsen en tijden kan de files sterk terugdringen, verwacht het CPB. “Een 
kilometerheffing voor heel Nederland, zonder variatie in tijd, is volgens het CPB niet de verstandigste 
keuze. Het weerhoudt mensen ervan kennissen of familie te bezoeken en dat is een maatschappelijk 
verlies. Bovendien is een landelijk systeem voor kilometerheffing duur”, bericht Trouw. De volgende 
dag kan Trouw melden, dat het CDA de kilometerheffing “wel ziet zitten”. CDA-woordvoerder Van 
Hijum wordt geciteerd: “Gebruik van de wegen belasten is eerlijker en rechtvaardiger dan het belasten 
van het bezit van een auto. Een belangrijke randvoorwaarde is wel dat de overheid de inkomsten voor 
100 procent in infrastructuur investeert.” 
 
�  Het advies van het Nationaal Platform Anders betalen voor Mobiliteit (Platform-
Nouwen)114 
In mei 2005 presenteert het platform zijn advies. Minister Peijs zendt het advies op 26 mei 
2005 aan de Tweede Kamer.115 In het voorwoord bij het advies merkt voorzitter Nouwen116 
het volgende op:  

                                                 
109 Ibid.: 2, 8. 
110 Ibid.: 2, 3. 
111 Ibid.: 4. 
112 Ibid.: 5, 6. 
113 TK verg.jr. 2004-2005, 29535, nr. 8. 
114 De ministers van Financiën en Verkeer en Waterstaat zijn beiden opdrachtgever. 
115 TK verg.jr. 2004-2005, 29644, nr. 10. 
116 Nouwen is voormalig hoofddirecteur van de ANWB. 
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“Het is eigenlijk vreemd dat pas rond de jaren 2000/2005 het gevoel ontstaat dat ook de weg, 
de infrastructuur een product is waarvan men wel of niet, in meerdere of mindere mate, 
gebruik kan maken. (...) Vele kabinetten hebben pogingen gedaan om het prijsbeleid in de 
mobiliteit gestalte te geven, maar wanneer men de balans opmaakt, is er nooit iets wezenlijks 
geëffectueerd, noch is er een uitvoeringsgerichte wet terzake de Kamer gepasseerd. Dat geeft 
te denken, namelijk dat wij iets wel willen, maar het niet lukt dit te realiseren.”  

 
Nouwen hoopt dat het parlement – “dat zo zeer op verandering aandringt” – alles in het werk 
stelt om zo snel mogelijk de andere manier van betalen voor mobiliteit te realiseren, omdat de 
nood hoog is en er gevaar dreigt voor de economie, de werkgelegenheid en het welzijn van 
mensen.117  
   De kern van het advies van het platform is om bij het gebruik, de bouw, de verbetering en 
het onderhoud van de weginfrastructuur uit te gaan van een aantal marktprincipes.118 Het 
platform ziet in zijn advies een brede systeemverandering en beschouwt een landelijke 
kilometerprijs als eindbeeld van zijn advies. Het gaat om een kilometerprijs die rekening 
houdt met plaats, tijd en milieukenmerken én die zo snel mogelijk moet worden ingevoerd. 
Dat laatste stuit op het probleem van te hoge (geschatte) kosten voor invoering en exploitatie. 
Daarom zet het platform in op “een goede voorbereiding van de eindfase”. De 
systeemwijziging waar het platform over spreekt vraagt een sterker samenspel tussen 
overheid en bedrijfsleven, want het gaat immers om het introduceren van marktprincipes.119 
   Het platform wijdt in zijn advies een apart hoofdstuk aan het maatschappelijk draagvlak. 
Daarin staat een impliciet oordeel over het overheidsbeleid in de afgelopen jaren: 
 

“De kennis bij weggebruikers van prijsmaatregelen wordt sterk bepaald door de 
opeenvolgende voorstellen die de overheid in de afgelopen jaren heeft gelanceerd en 
vervolgens weer introk. Daarbij was er sprake van telkens andere namen (rekeningrijden, 
spitstarief, kilometerheffing, betaald rijden), waardoor bij veel mensen de kennis van de 
precieze inhoud van beleidsmaatregelen en de effecten hiervan gefragmenteerd is. Men ziet 
door alle bomen het bos niet meer.” 120  

 
Het platform stelt dat weggebruikers een overheid wantrouwen die in hun ogen telkens te 
grote beloften doet over het oplossen van files en dat veel weggebruikers het gevoel hebben 
dat de overheid zich vooral laat leiden door financiële motieven (de auto als melkkoe). Willen 
weggebruikers prijsmaatregelen aanvaarden, dan moet volgens het platform – op grond van 
onderzoek – met een aantal zaken worden rekening gehouden: veel weggebruikers verlangen 
een duidelijke tegenprestatie als zij moeten betalen; zij willen het liefst zien dat zij in de 
nieuwe situatie goedkoper uit zijn; en weggebruikers kunnen leven met prijsmaatregelen 
waarbij er wel een vrije doorstroming is (fysieke belemmeringen zoals tolpleinen met 
slagbomen worden niet begrepen) .121 
 
Box 2.3c  Over draagvlak en het platform 
Het Platform-Nouwen staat voor minister Peijs (en voor haar opvolger) symbool voor het draagvlak 
dat de kilometerheffing in de maatschappij ten deel zou vallen. Maar is dat het hele verhaal? Hajer en 

                                                 
117 Advies Nationaal Platform Anders Betalen voor Mobiliteit: 4, 5. 
118 Ibid.: 7. Dat zijn onder meer de volgende principes: hanteer prijzen in plaats van belastingen of heffingen; 
verschuif de financiële last van de auto van bezit naar gebruik (van vaste naar variabele lasten); benut de 
opbrengsten van de inning van prijzen voor de bouw, de verbetering en het onderhoud van weginfrastructuur 
(inclusief het oplossen van milieu- en ruimtelijke problemen); laat de prijzen innen door een landelijke, 
onafhankelijke organisatie (slechts één factuur voor de weggebruiker). 
119 Ibid.: 8, 9. 
120 Ibid.: 29. 
121 Ibid. 
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Poorter werpen daar enig licht op in het navolgende citaat: 
“Het Platform bestond uit zestien bestuurders uit het bedrijfsleven, overheden , maatschappelijke 
organisaties en de wetenschap. (…) De brede samenstelling van het Platform zou moeten leiden tot de 
versterking van het maatschappelijk draagvlak voor het beprijzen van het weggebruik. De leden van 
het Platform spraken met elkaar af dat ze in het Platform niet zozeer de rol van spreekbuis namens hun 
achterban op zich namen. In plaats daarvan werd afgesproken dat ieder lid van het Platform de 
inspanningsverplichting had om de achterban na afloop van het advies te overtuigen. Daarnaast werd 
afgesproken dat gedurende de werkzaamheden van het Platform niet naar buiten getreden zou worden 
met standpunten, en niet met de pers zou worden gesproken.”122 
 
�  Op de valreep: het kabinetsstandpunt inzake de Nota Mobiliteit en de 
inspraakresultaten 
In mei 2005 verschijnt deel 2 van de Nota Mobiliteit, met de samenvatting van de 
inspraakreacties en ingekomen adviezen op het beleidsvoornemen. (De Raad voor Verkeer en 
Waterstaat, de Sociaal Economische Raad en de Overlegorganen Verkeer en Waterstaat 
hebben advies uitgebracht).  
   Wat betreft de inspraakreacties meldt het kabinet in deel 2 dat er “brede steun [is] voor een 
snelle invoering van een prijsbeleid”. Opvallend is, dat meerdere insprekers (waaronder 
enkele PvdA-gemeenteraadsfracties in de provincie Groningen) vrezen dat een algemene 
vorm van kilometerheffing zonder variatie tot gevolg kan hebben dat bewoners van perifeer 
gelegen regio’s fors gaan meebetalen aan investeringen in de Randstad.  
   Het bedrijfsleven in de Randstad laat weten dat het doel van prijsbeleid dient te zijn, de 
groei van mobiliteit mogelijk te maken.123 De ANWB “geeft veiligheid, comfort en 
keuzevrijheid voor de automobilist een veel hogere prioriteit dan bereikbaarheid en 
betrouwbaarheid ”, vermeldt het deel 2.124   
   De reactie van de verschillende adviesorganen is als volgt. De Raad voor Verkeer en 
Waterstaat pleit er voor om nog in deze kabinetsperiode te beginnen met het beprijzen van het 
wegverkeer; de Sociaal Economische Raad is voor het invoeren van beprijzing (zoals zij reeds 
in 2001 kenbaar heeft gemaakt) in de vorm van een naar tijd, plaats en milieubelasting 
gedifferentieerd kilometertarief; de Overlegorganen Verkeer en Waterstaat tenslotte steunen 
het beprijzen van mobiliteit, met name om tot een betere afstemming van vraag en aanbod te 
komen.125  
   Het valt op, dat in deel 2 de gezamenlijke reactie van provincies (IPO), gemeenten (VNG) 
en samenwerkende Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer geen aparte aandacht krijgt. In hun 
brief van 13 september 2004 geven deze organisaties steun aan de hoofdlijnen van de Nota 
Mobiliteit, waaronder het prijsbeleid. De gezamenlijke decentrale overheden “pleiten voor een 
zorgvuldige, doch zo spoedig mogelijke invoering van een andere vorm van prijsbeleid” en zij 
ondersteunen het streven om over te gaan naar een systeem van betalen per kilometer. Een 
breder bestuurlijk draagvlak voor de kilometerheffing kan de minister zich niet wensen.  
 
Ná de inspraak- en adviesronde en het uitbrengen van het advies van het platform kan 
minister Peijs snel verder met het opstellen van het Kabinetsstandpunt inzake de Nota 
Mobiliteit, ofwel deel 3 van deze nota.  
   De minister zendt het deel 3 op 31 augustus 2005 naar de Tweede Kamer. Eerder 
verschijnen is blijkbaar mogelijk geweest, maar de Vaste Commissie voor Verkeer en 
Waterstaat verzoekt de minister “dringend om de presentatie van de nota uit te stellen tot na 
                                                 
122 Maarten Hajer en Maarten Poorter, “Visievorming in transitieprocessen. Een evaluatieonderzoek in opdracht 
van het Milieu- en Natuurplanbureau/RIVM”, 2005: 17. 
123 Nota Mobiliteit (deel 2: Resultaten inspraak&advies): 10. 
124 Ibid. : 11. 
125 Ibid.: resp. 22, 30, 39. 
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het reces”, want er is geen tijd meer om de nota voor het zomerreces in behandeling te nemen. 
De minister laat weten dat zij aan dit verzoek tegemoet komt.126 
   De nota met het kabinetsstandpunt bevat een uitgebreide paragraaf over “anders betalen 
voor mobiliteit”. In het voorwoord zegt minister Peijs, dat het kabinet het vragen van een prijs 
voor een versnelde aanleg van infrastructuur mogelijk maakt als een “eerste stap op onze weg 
naar een betrouwbare en voorspelbare mobiliteit”.127  
   Het kabinet beschouwt het advies van het Platform-Nouwen als een eerste belangrijke stap 
om te komen tot een andere manier van betalen voor automobiliteit. “Maar voor het 
overtuigen van alle Nederlanders van nut, noodzaak en effectiviteit van een andere manier 
van betalen moet je laten zien dat het in praktijk werkt, verkeersmodellen alleen zijn niet 
toereikend ”, aldus de nota. Dat is vertaald in één van de eisen die het kabinet stelt aan de 
invoering van een prijs voor het gebruik van de weg, namelijk dat de doorstroming 
substantieel moet verbeteren. Het kabinet kiest ervoor om “pas een prijs te vragen zodra de 
uitbreiding van de infrastructuur gereed is en de overlast van de wegwerkzaamheden is 
afgelopen”.128 Het gezegde dat de kost voor de baat uit gaat is hier dus niet van toepassing. 
 
Het kabinet gaat “voortvarend aan de slag” met het introduceren van een prijs voor het 
gebruik van de weg in de vorm van “de versnellingsprijs”. Die is bedoeld “om notoire 
knelpunten waarvan de financiering volledig is geregeld, versneld aan te pakken”.129  
   Op basis van (eigen) onderzoek heeft het kabinet de conclusie getrokken dat “tolheffing 
financieel en verkeerskundig succesvol en kansrijk is”. Tol is bedoeld voor die locaties, waar 
de doorstroming substantieel verbetert door de aanleg van infrastructuur. Het kabinet wil hier 
marktpartijen bij betrekken.  
   Op termijn wil het kabinet komen tot het introduceren van “een eerlijke manier van 
betalen”, in navolging van de adviezen van het Platform-Nouwen. Daarbij wordt niet betaald 
voor het bezit van de auto, maar voor het gebruik. Concreet neemt het kabinet zich het 
volgende voor:  
 

“De introductie gaat daarom gepaard met de afbouw van de MRB en de BPM. Auto’s die 
meer vervuilen worden duurder dan schone auto’s. Daar waar effectief wordt op drukkere 
plaatsen een hogere prijs gevraagd. Zo ontstaat een effectief, rechtvaardig en transparant 
systeem dat aansluit bij de zakelijke en realistische benadering van het kabinet. In totaliteit 
gaan de weggebruikers niet méér betalen, maar anders.” 130  

 
Het kabinet volgt het advies van het platform, dat van mening is dat het gezien de kosten 
onverantwoord is om nu een beslissing te nemen over het tijdstip van invoeren. “De 
eenmalige kosten van invoering en de jaarlijkse kosten van het systeem zijn met de kennis en 
technologie van vandaag onoverkomelijk. Om het volgende kabinet deze keuze verantwoord te 
laten maken, doen we er alles aan om het systeem goedkoper te maken”, luidt het ‘verhaal’ 
van het kabinet.  
   Het besluit van het kabinet is uitgewerkt in een Uitvoeringsagenda, die bij deel 3 van de 
Nota Mobiliteit is gevoegd. Die agenda is bedoeld om stapsgewijs de doelen van de nota te 
realiseren en bevat een aantal acties voor de introductie van het anders betalen voor mobiliteit.  

                                                 
126 TK verg.jr. 2004-2005, 29644, nr. 12. 
127 Nota Mobiliteit (deel 3: Kabinetsstandpunt): 5. Daartoe wordt een wijziging van de Wet bereikbaarheid en 
mobiliteit voorbereid. Zie het vergaderjaar 2006-2007. NB. Deel 3 is zowel als kamerstuk beschikbaar, nr. 
29644, nr.13 als in ‘boekvorm’. De tekst is identiek, maar de nummers van de pagina’s verschillen. Voor de 
citaten is de boekvorm gebruikt. 
128 Ibid.: 25. 
129 Ibid.: 25. 
130 Ibid.: 26. 
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   Eén van die acties is het opstellen van een onderzoeksagenda voor de invoering van de 
kilometerprijs, “om een volgend kabinet in staat te stellen een besluit te nemen over de 
kilometerprijs”.131 De kosten van de kilometerprijs, zoals die nu op basis van de onderzoeken 
van het Platform-Nouwen worden ingeschat, zijn te hoog en prohibitief voor invoering, 
vermeldt de Uitvoeringsagenda. Daarom wordt tweejaarlijks de ontwikkeling van de kosten 
gemonitord, te beginnen in 2006.132 
 
Box 2.3d  Optimisme en kritiek op de kilometerheffing 
 
�  De minister is optimistisch 
Overigens is minister Peijs zeer stellig over de noodzaak om een kilometerheffing in te voeren. In een 
interview met Trouw, gepubliceerd op 11 juli 2005, zegt zij: “Dat we de kilometerheffing gaan 
invoeren staat voor mij vast. Niet als eerste maatregel: eerst zullen we extra rijstroken aanleggen en 
het rijden in de spits duurder maken. Maar daarna komt er kilometerheffing. Ik ben blij dat nu ook het 
CDA, mijn eigen partij, achter dat idee staat. (….) Het idee is om eerst op de vier tot zes grootste 
knelpunten in de spits te ‘beprijzen’.”  
   De minister wil dat mensen “meer verantwoord” met de auto omgaan. Zij wil dat niet doen door te  
“betuttelen”, maar door te “verleiden”. Mensen dwingen de auto te laten staan vindt zij verloren 
energie want: “De auto staat symbool voor vrijheid, individualisme. Met de auto denk je dat je de 
wereld aan kan”.  
 �  Nouwen is teleurgesteld  
Het besluit van minister Peijs om een beslissing over de kilometerheffing door te schuiven naar een 
volgend kabinet is voor oud-ANWB-directeur Nouwen, de voorzitter van het platform, teleurstellend, 
want het draagvlak voor een doorbraak in het denken over mobiliteit was nog nooit zo groot, meent 
hij.133 
�  Uit onverwachte hoek kritiek op de ‘autoafhankelijkheid’: de VROM-Raad 
Naast de steunbetuiging voor de voornemens in de Nota Mobiliteit zijn er ook kritische geluiden. Een 
onverwachte reactie komt van de VROM-Raad. In een advies dat de raad uitbrengt op 25 oktober 2005 
vraagt de raad aandacht voor het milieu. “In de ogen van de raad is het kernprobleem waar het 
milieubeleid op dit moment voor staat dat noch de burgers noch de politiek veel belangstelling lijken 
te hebben voor milieuvraagstukken”, stelt de raad in de aanbiedingsbrief.134 Het milieu is “uit”.  
   In het advies wordt het terugdringen van (de groei van)  het wegverkeer als een aangrijpingspunt 
genoemd voor een beleid dat is gericht op “verkeersgerelateerde milieuproblemen”. Dat terugdringen 
kan onder meer door “prijsprikkels” gestalte krijgen. De raad stelt dat de uitbreiding van het wegennet 
in de afgelopen decennia elk beleid dat zich richt op het terugdringen van de groei van het wegverkeer 
heeft bemoeilijkt. Ook hebben volgens de raad de toename van het modale inkomen, de daling van de 
kosten van het autobezit- en gebruik én sociaal-culturele trends als individualisering en intensivering 
van het tijdbestedingspatroon een beperking van het wegverkeer tegengewerkt.135 Zo is er een “cultuur 
van auto-afhankelijkheid” ontstaan.  
   De raad constateert dat de hoge maatschappelijke status van de automobiliteit ook zijn weerklank 
vindt in de politiek: “De recente roep van politici om verlaging van de brandstofaccijns in reactie op 
hoge brandstofprijzen illustreert dit. Er rust in de politiek ook een zeker taboe op beperking van 
mobiliteitsgroei als beleidsoptie.” De raad citeert de visie van het kabinet op de betekenis van 
mobiliteit (uit de Nota Mobiliteit) en spreekt vervolgens van “verkokering in het denken over milieu 
en (economische) ontwikkeling” en “verabsolutering van de mobiliteitsgroei”.136  
   Eén van de conclusies van het advies van de VROM-Raad is dat de mobiliteitsbehoefte door het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat teveel wordt beschouwd als een vaststaand gegeven. Dit advies 
staat in feite haaks op het advies van de raad uit 1999 (Mobiliteit met beleid).  
                                                 
131 Uitvoeringsagenda Nota Mobiliteit: 14. (In de versie van kamerstuk: 29644, nr. 14: 12). 
132 Ibid. 
133 Trouw, 10 september 2005. 
134 VROM-Raad, “Milieu en de kunst van het goede leven”, 2005. 
135 Ibid.: 106. 
136 Ibid.: 107. 
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�  De Nota Mobiliteit is oliedom: Milieudefensie 
In november 2005 publiceert de (Vereniging) Milieudefensie haar reactie onder de titel Nota 
Mobiliteit: oliedom. Het is een aanklacht tegen het voorgenomen beleid. De vereniging vindt dat de 
nota de Nederlanders nog meer afhankelijk maakt van de auto. De vereniging stelt, dat onderzoek 
uitwijst dat Nederlanders files een minder groot probleem vinden dan het kabinet. Zij vindt dat er per 
direct spitsheffingen moeten komen rond de grote steden (en Schiphol) en verwacht dat de “dure, trage 
en budgettair neutrale algemene kilometerheffing waarschijnlijk weinig extra oplevert”.137 
 
 
2.4  De Tweede Kamer aanvaardt het nieuwe beleid: het vergaderjaar 2005-2006 
 
�  De algemene politieke beschouwingen: de kilometerheffing als politiek strijdpunt 
Voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2006 vindt er tijdens de algemene politieke 
beschouwingen over de Rijksbegroting 2006 een confrontatie plaats binnen de VVD-fractie 
over de kilometerheffing. Het is een confrontatie tussen fractievoorzitter Van Aartsen en 
woordvoerder Verkeer en Vervoer Hofstra. Met zijn standpunt over de kilometerheffing 
verrast van Aartsen ‘vriend en vijand’.  
   Van Aartsen werpt tijdens de algemene beschouwingen de vraag op, “of Nederland in 
wezen niet te klein is voor tolheffing en rekeningrijden” en vervolgt zijn betoog met de 
woorden: 
 

“Tegen de minister van Verkeer en Waterstaat zeg ik: regel het zo dat de infrastructuur in 
2015 deugt. Met het kabinet ben ik van mening dat wij nu niet moeten besluiten tot 
rekeningrijden. De commissie-Nouwen schrijft in zijn rapport dat rekeningrijden te duur is. 
Het zou toch zeker te gek voor woorden zijn om automobilisten op te zadelen met een extra 
motorrijtuigenbelasting om het rekeningrijden in te kunnen voeren?” 138  

 
Van Aartsen wordt met name door coalitiepartner Dittrich (D66) aan de tand gevoeld over 
deze stellingname. “Als er één manier is om op een relatief korte termijn doorstroming te 
krijgen in het wegvervoer zonder allerlei wegen aan te leggen is het de kilometerheffing”, 
aldus Dittrich, die vraagt waarom de VVD-fractie niet thuis geeft. Daarop geeft Van Aartsen 
als reactie: “Het simpele antwoord op uw vraag is: wij geloven er niet in.”139  
   Het leidt tot een debat waarin bijna alle fractievoorzitters zich mengen. Van Aartsen geeft te 
kennen dat zijn fractie niets voelt voor de kilometerheffing en als Verhagen (CDA) hem 
vraagt of hij de kilometerheffing ook voor de toekomst uitsluit zegt hij: “Ja, eigenlijk wel.” 
Verhagen geeft daarop te kennen dat zijn fractie dat niet doet en er dus een verschil van 
mening is.140 Het is vervolgens Rouvoet (ChristenUnie) die de “weinig benijdenswaardige 
positie van de heer Hofstra” en de “geloofwaardigheid van de VVD-fractie” aan de orde stelt.  
   PvdA-fractievoorzitter Bos neemt de gelegenheid te baat om op te merken:  
 

“Dit is de tweede keer in vier jaar dat de VVD-fractie de grootste remmende kracht blijkt te 
zijn bij het bevorderen van de mobiliteit: een aantal jaren geleden stemde zij tegen de 
verkeersplannen van – toen nog – minister Netelenbos, waardoor er een enorme vertraging 
ontstond, nu wijst zij de kilometerheffing af terwijl die eindelijk een keer breed gedragen 
wordt.” 141 

                                                 
137 Milieudefensie, “Nota Mobiliteit: Oliedom”, november 2005: 10. 
138 TK verg.jr. 2005-2006, 2e verg. 21 september 2005: 2-40. Overigens spreekt Van Aartsen in zijn betoog over 
“rekeningrijden”, een term die het Platform-Nouwen en het ministerie van Verkeer en Waterstaat nu juist willen 
vermijden. 
139 Ibid.: 2-41. 
140 Ibid.: 2-42. 
141 Ibid.: 2-43. 
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Minister-president Balkenende geeft in zijn (uitgebreide) repliek op de opmerkingen vanuit de 
Kamer over de kilometerheffing aan, dat het kabinet het advies van het Platform-Nouwen 
onderschrijft dat er een kilometerprijs moet worden ingevoerd Alleen verbindt het kabinet 
daar geen concrete datum aan. “De heer Verhagen heeft het in zijn eerste termijn zeer 
standvastig verwoord”, aldus Balkenende.142  
   GroenLinks-fractievoorzitter Halsema houdt de minister-president voor dat er al decennia-
lang debatten zijn gevoerd en stelt: “Steeds weer hebben kabinetten geen beslissing durven 
nemen. Het gaat er niet om dat u het invoert, het gaat er om dat u de beslissing neemt om de 
kilometerheffing te willen gaan invoeren. U schuift dit nu ook weer op de lange baan.” Zij wil 
weten of het kabinetsstandpunt onder druk van de VVD tot stand is gekomen.143  
 
In de tweede termijn van de algemene politieke beschouwingen komt de kilometerheffing 
opnieuw uitgebreid aan de orde. Van Aartsen (VVD) stelt dat het anders betalen voor 
mobiliteit niet de oplossing is voor het fileprobleem. Over de dreiging van een verhoging van 
autobelastingen vanwege de financiering van de invoering van een kilometerprijs zegt hij: 
“Daar beginnen we dus gewoon niet aan. Nu niet, nooit niet! ” Hij vindt het “gekkenwerk”. 
Verhagen (CDA) zegt dat zijn fractie voorstander is van een systeem van beprijzen van 
gebruik in plaats van bezit. 
 
Box 2.4 a Commentaar na de algemene beschouwingen 
 
�  Uit welingelichte bron 
In de media wordt de opstelling van Van Aartsen breed uitgemeten. Op 22 september 2005 kopt 
Trouw op de voorpagina: “VVD is nu voor altijd tegen rekeningrijden”. De Volkskrant kopt op 1 
oktober 2005 “Kilometerheffing splijt VVD” en op 4 oktober “Kilometerheffing stort VVD in 
‘theologische’ twist”; Trouw zet die dag in op “Kilometerheffing blijft pijnlijk voor de VVD”.  
   In een artikel in Trouw van 19 september 2005 meldt de journalist Meindert van der Kaaij dat 
verschillende Haagse bronnen stellen dat het kabinet besloot de kilometerheffing te laten vallen, omdat 
Van Aartsen vlak na de zomer zijn veto heeft uitgesproken over de invoering van de kilometerheffing 
in deze kabinetsperiode. Minister Peijs zou op het punt hebben gestaan in de Nota Mobiliteit aan te 
kondigen, dat zij binnenkort met de invoering van de kilometerheffing zou beginnen. Het Platform-
Nouwen vindt dat minister Peijs met het uiteindelijk ingenomen standpunt over de kilometerheffing 
woordbreuk heeft gepleegd. 
�   Nouwen is opnieuw teleurgesteld 
De voorzitter van het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit, Nouwen, zegt in een speech op het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat na afloop van de werkzaamheden van het platform “onthutst” te 
zijn over het feit, dat Van Aartsen sprak over rekeningrijden. “Die term roept alleen maar negatieve 
reacties op in brede lagen van de bevolking.  Ik heb inderdaad ook aan enkele mensen gevraagd om 
ons best te gaan doen om dat woord te laten vervallen. Want voor het maatschappelijk draagvlak is dat 
vernietigend. Het gaat hier om kilometerbeprijzing! Dat is het: het beprijzen van kilometers. En het 
heeft niks te maken met rekeningrijden”, waarop Nouwen zijn gehoor om medewerking vraagt bij het 
juist informeren van het Nederlandse publiek over de kilometerprijs.144 
 
�  De begroting 2006 
 
De Memorie van Toelichting. Na het presenteren van het Kabinetsstandpunt inzake de Nota 
Mobiliteit besteedt de MvT veel aandacht aan de verandering en vernieuwing bij het 
departement van Verkeer en Waterstaat, met het oog op de uitvoering van het beleid in de 
                                                 
142 TK verg.jr. 2005-2006, 3e verg. 22 september 2005: 3-109. 
143 Ibid.: 3-110. 
144 Het citaat is opgenomen in het rapport “Schakelen naar schoon water. Vier case studies naar interactief 
schakelen ten behoeve van implementatie KRW”, Instituut voor Maatschappelijke Innovatie, februari 2006: 19. 
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twee laatste jaren van de kabinetsperiode van Balkenende 2. Een citaat: “Het departement zit 
midden in een strategische vernieuwingsslag die erop gericht is systematischer een breder 
scala aan beleids-, uitvoerings- en toezichtsinstrumenten te hanteren dan voorheen, van 
decentralisatie en ‘meer markt’ tot meer samenwerking op alle fronten en diverse vormen van 
innovatie.”145 Het einddoel voor het jaar 2007 is het ontstaan van een “bestuursdepartement” 
dat beleid voert op hoofdlijnen en zich richt op regie op de uitvoering en op toezicht. Wat 
betreft de beleidsagenda is het realiseren van “voorspelbare reistijden” een belangrijke 
doelstelling. Daarbij stelt de minister zich verantwoordelijk voor “het organiseren van 
‘Anders betalen voor mobiliteit’”, conform de Nota Mobiliteit.146 
 
Box 2.4b  Spitsmijden 
Op 8 oktober 2005 komt het bericht dat Rijkswaterstaat gaat onderzoeken of het de moeite waard is 
om mensen te belónen als zij files mijden. Een duizendtal inwoners van Zoetermeer kan 5 euro per dag 
verdienen als zij niet tussen 7 en 9 uur in de ochtend op de A12 richting Den Haag rijden. Als de proef 
slaagt wil Rijkswaterstaat ook elders in het land dergelijke beloningen uitdelen.147 
 
Het debat in de Tweede Kamer. De ontwikkelingen bij het departement en de uitvoering 
van infrastructurele projecten zijn de belangrijke onderwerpen van het debat.148 CDA-
woordvoerder Van Hijum stelt in het begrotingsoverleg van de Vaste Commissie voor 
Verkeer en Waterstaat een opvallende vraag aan de minister over de ontwikkelingen bij het 
departement:  
 

“Ik hoor van mensen dat Verkeer en Waterstaat een organisatie wordt van procesmanagers en 
boekhouders. Inhoudelijke kennis tref je er, zeggen zij, te weinig aan. Dat zal best een beetje 
zijn gechargeerd. Maar hoe borg je dat je de kennis in huis houdt om een gesprekspartner te 
kunnen zijn voor marktpartijen?” 149 

 
Minister Peijs geeft in haar antwoord aan, dat met een corporate leerprogramma kennis wordt 
overgedragen (met name met het oog op het feit dat bijna 3000 mensen uit dienst zullen 
treden) en dat het ministerie probeert de inhuur van externe krachten terug te brengen.150  
 
�   Het debat over het Kabinetsstandpunt inzake de Nota Mobiliteit 
 
Het overleg met de Vaste Commissies van Verkeer en Waterstaat en van VROM op 28 
november 2005.  
PvdA-woordvoerder Verdaas geeft bij de aanvang van zijn betoog aan hoe zijn partij kijkt 
naar mobiliteit: “Wie in onze samenleving niet mobiel is of kan zijn, kan niet meedoen. Dat 
maakt mobiliteit voor ons dus ook tot een klassiek sociaal-democratisch 
verdelingsvraagstuk.” Hij vindt het onbegrijpelijk, dat er de laatste maanden “zoveel ruis is 
ontstaan op het zo breed gesteunde en ook vanzelfsprekende idee” van het anders betalen voor 
mobiliteit. Hij vraagt de minister “hoeveel meer groen licht heeft u nodig?”  
   Verdaas memoreert een opmerking van minister van Financiën Zalm, die bij de presentatie 
van het advies van het Platform-Nouwen gezegd zou hebben dat het “science fiction” is en 
vraagt waarom er niet meer enthousiasme is, want voor driekwart van de automobilisten 
                                                 
145 TK verg.jr. 2005-2006, 30300 XII, nr.2 : 7. 
146 Ibid.: 65. 
147 De Telegraaf, 8 oktober 2005. 
148 Tk verg.jr. 2005-2006, 30e verg. 6 december 2005: 30-2083 e.v., resp. 31e verg. 7 december 2005: 31-2141 
e.v.  
149 TK verg.jr. 2005-2006, 30300 XI, nr. 35: 7. 
150 Ibid. 
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wordt autorijden goedkoper. Hij stelt dat het kabinet de hoge kosten van invoering en 
exploitatie als excuus gebruikt om nog niet te beslissen over invoering.151  
   CDA-woordvoerder Van Hijum vindt het gelukkig dat het kabinet met de Nota Mobiliteit 
een andere invalshoek kiest dan het SVV-2, namelijk het ondersteunen en erkennen van de 
behoefte aan mobiliteit en het faciliteren van de mobiliteitsgroei. “Mobiliteitsbeleid moet 
gezinnen en bedrijven perspectief bieden op meer bewegingen en minder files. (...) 
Mobiliteitsbeleid moet ook perspectief bieden aan generaties na ons, zowel qua 
bereikbaarheid en leefbaarheid. Wij moeten een overgang naar duurzame mobiliteit in gang 
zetten”, aldus Van Hijum.152  
   Hij merkt op dat de minister beprijzen onontkoombaar acht en vervolgt met het uiteenzetten 
van het standpunt van zijn fractie:  
 

“Het CDA heeft geen overdreven verwachtingen van het effect van een kilometertarief op de 
files. Een belangrijke vraag is namelijk of mensen een alternatief hebben. Daarom vinden wij 
het ook belangrijk om juist in die alternatieven te blijven investeren (...). Betalen per kilometer 
is wel eerlijker dan betalen voor het bezit van de auto en kan bijdragen aan een betere 
luchtkwaliteit. Schaarste krijgt een prijs en waar geen files zijn, betaal je minder. Daarom is 
het CDA op zich voorstander van het vervangen van de huidige belastingen – BPM en 
motorrijtuigenbelasting – door een bedrag per kilometer, zoals de commissie-Nouwen 
voorstelt. Dit met de voorwaarde dat er geen sprake mag zijn van lastenverzwaring. Een 
andere voorwaarde is dat de systeemkosten tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht. 
(...) Wij vinden dat je op basis van wat er nu voorligt, niet met zijn allen kunt zeggen: wij gaan 
dat vóór 2007 even invoeren.” 153 

 
Van Hijum formuleert daarbij als randvoorwaarde voor invoering “dat de opbrengsten van het 
kilometertarief worden geoormerkt voor mobiliteit”, want anders blijft het beeld van de auto 
als melkkoe bestaan.154 Hofstra (VVD) zegt het standpunt van Van Hijum te delen “dat er 
voor de automobilist gemiddeld genomen geen lastenverzwaring mag optreden”. 
   Van Hijum rondt zijn betoog af met de opmerking dat met de Nota Mobiliteit en de 
aanscherpingen die de Kamer daar nog in aanbrengt een belangrijke stap wordt gezet “naar 
het in beweging brengen en houden van onze samenleving en een transitie naar duurzame 
mobiliteit”.155  
   SP-woordvoerder Gerkens stelt dat met een accepteren van de Nota Mobiliteit de Kamer 
“afscheid neemt van het idee dat mobiliteit te sturen is”; “Het uitgangspunt dat mobiliteit niet 
bestreden mag worden omdat dan maatschappelijke behoeften worden gedwarsboomd, vind 
ik totale kul”, geeft zij te kennen.156 Over de kilometerheffing is zij kritisch en over het advies 
van het Platform-Nouwen kan zij weinig positiefs zeggen. “De autolobby deed goede zaken, 
maar de automobilisten zitten hier niet op te wachten. (...) Ook de deskundigen zijn helder. Zo 
stelt vervoerseconoom Erik Verhoef dat het economisch niet optimaal en als financierings-
instrument duur is”, zegt Gerkens. Zij krijgt enige bijval van Van der Ham (D66) die zegt ook 
niet zo blij te zijn met het platform omdat het allemaal sneller had gekund.157  
   Gerkens komt tot het standpunt dat, wil men kunnen rekenen op een groot draagvlak, het 
heffen van accijns de beste methode is. “Waarom pleiten wij niet in Europa meteen voor 
accijnzen? Dan hebben wij niet al die extra kosten voor kastjes en toestanden”, houdt zij de 

                                                 
151 TK verg.jr. 2005-2006, 29644, nr. 20: 3, 4. 
152 Ibid.: 9. 
153 Ibid.: 11, 12. 
154 Ibid.: 12. 
155 Ibid.: 16. 
156 Ibid. 
157 Ibid.: 17, 18. 
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Kamer voor. Wat betreft het beprijzen vindt zij het “gewoon niet eerlijk dat iemand in de 
Randstad voor een afstand van 10 km in de spits vele malen meer moet betalen dan iemand in 
het buitengebied in de spits”.  
   Het standpunt van de SP (die altijd heeft gepleit voor een platte kilometerheffing) is nu, dat 
die het beste via de accijns gerealiseerd kan worden. Zij geeft nog een aantal bezwaren tegen 
de voorstellen van het Platform-Nouwen, waaronder het advies voor een onafhankelijke 
inningsorganisatie. “Dat lijkt mij een directe motie van wantrouwen aan het adres van de 
regering” vindt Gerkens en is benieuwd hoe de minister dat ziet.158  
    
Hofstra (VVD) zegt dat zijn fractie het systeem van anders betalen voor mobiliteit wil 
invoeren, maar voegt daar aan toe dat voor zijn fractie “het doel niet zozeer beperking van de 
files [is] want dat lukt niet in een dag, maar een systeem van kiezen voor eerlijke prijzen. Het 
allerbelangrijkste is het gezond maken van de financieringsstructuur”. 
   Hofstra stelt enkele randvoorwaarden: het oormerken van de opbrengsten; de automobilist 
gaat gemiddeld niet méér betalen; en de bpm en mrb worden afgeschaft. Daarbij moet het 
systeem niet fraudegevoelig en duur zijn én er is een communicatietraject nodig voor deze 
“stelselherziening”.159  
   GroenLinks-woordvoerder Duyvendak vindt dat het kabinet miskent dat er grote 
leefbaarheidsproblemen zijn als het zo eenzijdig inzet op het faciliteren van mobiliteitsgroei. 
“Beprijzen is hét middel om files aan te pakken”, vindt hij en voegt daar aan toe dat het aan 
politieke moed ontbreekt om een besluit te nemen. Voor de fractie van GroenLinks is er “lang 
genoeg getreuzeld” en is uitstel “onverantwoord ”.  
   Duyvendak pleit voor een stap-voor-stap aanpak om tot invoering in 2010 te komen van een 
gedifferentieerde heffing. Met name de “veelrijders in vuile auto’s” gaan dan meer betalen.160  
   Van der Ham (D66) vindt dat “de kilometerheffing er gewoon snel moet komen”; de 
minister moet zich niet langer verschuilen achter de kosten.161  
   Hermans (LPF) zegt dan zijn fractie de voorkeur geeft aan een “platte heffing”.162 Slob 
(ChristenUnie) vindt dat in het mobiliteitsbeleid de milieubelangen moeten worden 
meegenomen. Hij roept het kabinet op om veel meer werk te maken van “een eerlijk en 
modern prijsbeleid in de vorm van een gedifferentieerde kilometerheffing”.163 Van der Staaij 
(SGP) vindt prijsbeleid vooral een reguleringsinstrument; de versnellingsprijs van de Nota 
Mobiliteit vindt hij geen goede uitwerking van het concept van de kilometerheffing.164  
 
Minister Peijs laat bij het begin van haar antwoord aan de commissie weten: “Als wij het 
prijsbeleid voor de toekomst willen verzekeren, denk ik dat het in een PKB terecht moet 
komen.”165 Het kabinet heeft het advies van het Platform-Nouwen omarmd, maar staat niet 
alleen voor de taak het advies uit te voeren, zegt zij. “De versnellingsprijs is nog een zaak van 
dit kabinet, maar voor de overige onderdelen moet het volgende kabinet de accenten 
bepalen.” Peijs maakt nog niet de keuze voor het plaatsen van kastjes in auto’s, want zij is 
ervan overtuigd dat Nederland niet vooruit hoeft te lopen op technologische ontwikkelingen. 
“Vanaf 2008/2009 heeft Europa een aantal satellieten waarvan gebruik gemaakt kan worden. 

                                                 
158 Ibid.: 19. 
159 Ibid.: 22. Hofstra geeft de voorkeur aan het begrip ‘anders betalen voor mobiliteit’ boven het woord 
‘kilometerheffing’ of het woord  ‘rekeningrijden’. 
160 Ibid.: 24, 25. 
161 Ibid.: 29. 
162 Ibid.: 30. 
163 Ibid.: 33. 
164 Ibid.; 34. 
165 Ibid.: 37. 
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Het definitieve besluit moet uiterlijk in 2008 genomen worden”, deelt zij de commissie 
mee.166  
   Er ontwikkelt zich een debat waarin Hofstra en Van Hijum hun voorwaarden stipuleren, met 
name het “oormerken” van gelden, waarop de minister “een zeer dringend beroep op de 
Kamer [doet] om de hele beprijzingsdiscussie niet op dat ene onderdeel te laten vallen”.167 
   Minister Peijs zegt toe dat zij “een beprijzingsprogramma” zal opstellen als start voor het 
invoeringstraject. Maar Hofstra houdt vast aan zijn punt, want de VVD zal “niet meewerken 
aan het organiseren van een grote elektronische melkkoe”.168  
   In reactie op Gerkens’ voorstel over prijsbeleid via de accijns zegt de minister dat er zoveel 
geld aan accijnzen weglekt naar buurlanden, dat het geen eerlijke verdeling betekent voor het 
land als geheel. Het is voor haar geen optie.169  
   Het debat leidt tot wijzigingen in de tekst van de PKB. De aangepaste tekst stuurt de 
minister in een brief van 2 december 2005 aan de Tweede Kamer (het gaat met name om een 
aanscherping van de tekst over de invoering van de kilometerprijs en over het oormerken van 
gelden).170  
 
Box 2.4c  “Laat de staat schade door files betalen” 
Dit is de kop van een artikel in De Telegraaf van 10 december 2005, waarin enkele woordvoerders uit 
het bedrijfsleven (de verladersorganisatie EVO, de werkgeversorganisatie in het vervoer KNV, en 
Transport en Logistiek Nederland ) ten tonele worden gevoerd. Met name de EVO vindt dat het 
bedrijfsleven “de staat der Nederlanden aansprakelijk moet stellen voor de schade die wordt geleden 
door de files”. Een schade die geraamd wordt op circa 500 miljoen euro. 
 
Voortgezet overleg met de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. Op 12 
december 2005 is er een voortgezet overleg over de Nota Mobiliteit en over de brief van de 
minister van 2 december jl. Er wordt een groot aantal moties ingediend, onder meer met 
betrekking tot de kilometerheffing. Verdaas (PvdA) is tevreden over hetgeen de minister heeft 
toegezegd en op schrift heeft uitgewerkt met betrekking tot de kilometerheffing. Wel wil hij 
dat de minister actief is in de richting van verzekeraars die werken aan de 
kilometerverzekering. Daartoe dient hij een motie in.171 De motie zal echter worden 
ingetrokken.  
   Hofstra (VVD) herhaalt in het overleg de voorwaarden die hij eerder heeft gesteld aan de 
invoering van het anders betalen voor mobiliteit. “De huidige autobelastingen, uit te drukken 
in prijs per autokilometer, mogen niet omhoog. De opbrengst van het systeem  moet volledig 
worden gestort in het infrafonds. Uiteraard moet het ook een simpel en betaalbaar systeem 
zijn”, luidt zijn betoog.  
   Hofstra spreekt verder over een “stelselwijziging” waarbij de autobelastingen voor een deel 
worden “gedefiscaliseerd” en worden vervangen door een “kostenvergoeding”. Vanwege de 
noodzaak om deze stelselwijziging eerst goed uit te werken heeft het volgens hem nog geen 
zin om een tijdstip te noemen waarop de wijziging in werking kan treden.172  
 
Gerkens (SP) komt met een motie waarin de regering wordt verzocht met voorstellen te 

                                                 
166 Ibid.: 49. 
167 Ibid.: 51. 
168 Ibid. : 55. Hofstra verwijst hierbij naar een debat dat is gevoerd rond de taakopdracht van het Platform-
Nouwen. Hij heeft van de zijde van het platform gehoord dat het  ‘oormerken’ van het ministerie van Financiën 
niet in de taakopdracht mocht worden opgenomen. 
169 Ibid.: 60. 
170 TK verg.jr. 2005-2006, 29644, nr. 51. 
171 TK verg.jr. 2005-2006, 29644, nr. 59: 4. 
172 Ibid.: 7. 
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komen de verplaatsing van de kosten van het autobezit naar het autogebruik te doen via de 
brandstofaccijns.173 De motie wordt in stemming gebracht. Alleen de SP stemt voor.174  
   Hofstra (VVD) en Van Hijum (CDA) c.s. dienen een motie in omtrent een tekstwijziging 
van de PKB, waarin de voorwaarden ten aanzien van het anders betalen voor mobiliteit zijn 
vastgelegd die beide woordvoerders hebben ingebracht (waaronder het oormerken van de 
opbrengst van het in te voeren beprijzingssysteem voor een infrafonds, het gelijktijdig 
afschaffen van bpm en mrb én aanzienlijk lagere invoeringskosten).175  
   Minister Peijs is bereid de motie in de tekst van de PKB te verwerken als in de tekst wordt 
gesproken van het “naar rato afschaffen” van bpm en mrb.176 De aldus gewijzigde motie 
wordt aangenomen met de stemmen van PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, Groep 
Lazrak en LPF.177  
 
In een brief die de minister ná de stemming over de moties verstuurt geeft zij aan, dat zij 
overeenkomstig haar eerdere toezegging het “werkprogramma kilometerprijs, waarin open 
wordt gekeken naar mogelijkheden tot samenwerking met verzekeraars, automobielindustrie, 
telecommunicatiebedrijven en system integrators” aan de Uitvoeringsagenda van de Nota 
Mobiliteit heeft toegevoegd. Zij vindt dat met de kamerbehandeling van de nota het draagvlak 
voor het beleid verder is verbreed.178  
   In de aangepaste tekst van de PKB (aangeduid als deel 3A van de Nota Mobiliteit) staat nu:  
 

“Het kabinet gaat voortvarend aan de slag met de kilometerprijs en volgt hierbij de 
aanbevelingen die zijn gedaan door het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit. (....) 
Vooruitlopend op de invoering van de kilometerprijs neemt het kabinet de noodzakelijke 
stappen voor de eerste fase, zoals geschetst in het advies van het Platform. Met de opbrengsten 
worden de knelpunten (versneld) aangepakt.” 179 

 
Op 20 december 2005 stemt de Kamer over de eindversie van de tekst van de PKB. 
Duyvendak (GroenLinks) geeft aan dat zijn fractie zich altijd verzet tegen bestemmings-
heffingen. Hij ziet de kilometerheffing als een regulerende heffing; beprijzing dient om het 
wegverkeer te verminderen en over de dag te verspreiden en niet om geld te genereren voor 
de aanleg van nieuwe infrastructuur. Duyvendak stelt dat met de gekozen systematiek rond 
het oormerken van de opbrengsten van de kilometerheffing deze op gespannen voet staat met 
de begrotingssystematiek.  
   Minister van Financiën Zalm vindt dat de systematiek wél te verenigen is met het 
begrotingsbeleid.180 De eindtekst van de PKB wordt door een brede meerderheid van de 
Kamer aangenomen. GroenLinks en de SP stemmen tegen.181 
 
Box 2.4d  Over “communicatie” 
Op 16 februari 2006 plaatst het ministerie van Verkeer en Waterstaat een nieuwsbericht op haar 
website onder de kop “Communicatie en goede samenwerking essentieel voor doorvoeren Nota 
Mobiliteit”, naar aanleiding van een conferentie over “Anders betalen voor mobiliteit”. Het bericht 

                                                 
173 Ibid.: 11. 
174 TK verg.jr. 2005-2006, 35e verg. 15 december 2005: 35-2436 e.v. 
175 TK verg.jr. 2005-2006, 29644, nr. 59: 7. 
176 Ibid.: nr. 58: 1, 2. 
177 TK verg.jr. 2005-2006, 36e verg. 20 december 2005: 36-2546. 
178 TK verg.jr. 2005-2006, 29644, nr. 60. 
179 Ibid.: nr. 61: 7. 
180 TK verg.jr. 2005-2006, 36e verg. 20 december 2005: 36-2541. Dit betekent een wijziging in het standpunt van 
de minister ten opzichte van de brief van 12 oktober 2004. 
181 Ibid.: 36-2546. 
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noemt het belang van het scheppen van een breed draagvlak voor de invoering van de kilometerprijs, 
want het systeem van kilometerbeprijzing moet in 2012 gereed zijn. “De discussie gaat niet meer over 
de vraag of we de kilometerprijs gaan invoeren, maar hoe we dat gaan doen”, zo heeft minister Peijs 
op de conferentie gezegd. Zij heeft er ook op gewezen, dat het van groot belang is “om de voordelen 
van betalen per kilometer goed te communiceren met de burger”. 
 
Met een brief van 8 maart 2006 informeert minister Peijs de Tweede Kamer over het 
werkprogramma anders betalen voor mobiliteit.182 Zij zegt daarin dat zij niet voldoende kan 
onderstrepen dat prijsbeleid geen doel op zich is; het is “een noodzakelijk onderdeel van een 
breed pakket van bouwen, benutten en beprijzen”. De minister geeft aan dat zij de 
adviesprocedure van het wetsvoorstel voor invoering van de kilometerprijs medio 2007 start, 
dan kan de aanbesteding plaatsvinden in 2008.183 
 
�  De wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit 
De reeds door minister Peijs aangekondigde “versnellingsprijs” ten behoeve van de 
financiering van nieuwe infrastructuur wordt op 27 juni 2006 in de vorm van een Wijziging 
van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit bij de Tweede Kamer ingediend. “Dit wetsvoorstel 
maakt tolheffing in de praktijk toepasbaar en voorziet in een nieuw financieringsinstrument 
om infrastructuurprojecten versneld aan te leggen”, luidt de openingszin van de MvT.  
   Het kabinet stelt dat “het wetsvoorstel past binnen de wens van het kabinet om te komen tot 
een andere manier van beprijzen” en stelt de indiening van een wetsvoorstel voor de 
kilometerprijs in het vooruitzicht.184  
 
�  Een interbellum 
Op 29 juni 2006 treedt D66 uit het kabinet. Het kabinet-Balkenende 2 is een week 
demissionair en wordt op 7 juli opgevolgd door het ‘overgangskabinet’-Balkenende 3 met als 
belangrijkste taak het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Rond de kilometerheffing zijn er 
de komende maanden geen belangrijke ontwikkelingen. 
 
Box 2.4e  Het buitenland loopt vóór 
In het buitenland vindt een interessante ontwikkeling plaats. De Zweedse hoofdstad heeft in 2006 een 
proef genomen met tolheffing, met een kordon van 18 tolpoorten rond de binnenstad. Het doel van het 
systeem is filebestrijding, het vergroten van de bereikbaarheid en het verbeteren van het milieu.  
   Uit een evaluatie blijkt dat het systeem van tolheffing boven verwachting goed heeft gepresteerd. Op 
17 september 2006 kunnen de inwoners van Stockholm via een referendum beslissen of het systeem 
van tolheffing wordt voortgezet. De Stichting Natuur en Milieu plaatst op 4 augustus 2006 in de 
Zweedse krant Stockholm City een open brief, waarin het de inwoners van Stockholm oproept vóór het 
systeem te stemmen. De directeur van de stichting, Mirjam de Rijk geeft te kennen dat zij graag wil 
zien dat Nederland het goede voorbeeld van Stockholm (en eerder Londen)  volgt.185 
   Ook in Nederland wordt door enkele gemeenten overwogen, om een vorm van tol in te voeren om 
problemen met autoverkeer aan te pakken.  Een voorbeeld is Zwolle, dat een ‘verblijfsheffing’ voor 
auto’s wil invoeren. CDA, VVD en PvdA zijn tegen lokale heffingen voor autoverkeer, omdat het de 
kilometerheffing zou kunnen ondermijnen. Voor deze zaak wordt minister Peijs naar de Tweede 
Kamer geroepen.186 
   Ook het uitbreiden van het wegennet staat voor een aantal gemeenten in 2006 hoog op de agenda. In 
mei 2006 komt het bericht, dat Rijkswaterstaat de mogelijkheid onderzoekt van een derde ringweg 

                                                 
182 TK verg.jr. 2005-2006, 29644, nr. 62. 
183 Ibid.: 3. 
184 TK verg.jr. 2005-2006, 30615, nrs. 1-3.. 
185 Bron:  www.vroegevogels.vara.nl  
186 De Stentor,  13 september 2006. 
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rond Amsterdam.187 Een aantal maanden later treedt de verkeersdeskundige professor Ben Immers 
naar buiten met het pleidooi voor een drastische aanpak van de files rond Amsterdam door het leggen 
van meer asfalt, met name het verbreden van hele snelwegen in plaats van stukjes snelweg.188  
   Het is een indicatie voor de nieuwe wind die is gaan waaien rond de vraagstukken van automobiliteit 
en bereikbaarheid. Uitbreiding van wegcapaciteit staat hoog op de agenda en lijkt belangrijker te 
worden dan het beperken van automobiliteit door prijsbeleid. Overigens is zijn collega professor Inge 
Hansen een andere mening toegedaan. Volgens hem leidt het uitbreiden van wegen niet tot het 
oplossen van verkeersproblemen maar juist tot toename van het verkeer.189 
 
 
2.5 Nabeschouwing en samenvatting van het discours in de periode van het  
       kabinet-Balkenende 2 (en 3) 
 
In deze periode komt – na de (korte) politieke blokkade van het vorige kabinet – het 
parlementair discours over het prijsmechanisme en automobiliteit weer op gang. De inzet van 
het kabinet-Balkenende 2 is terughoudend te noemen.  
   In het regeerakkoord wordt niets vermeldt over beprijzing. Dat de kilometerheffing een punt 
is bij de eerste algemene beschouwingen van het kabinet is daaruit te verklaren. Een aantal 
fracties vindt dat die heffing er snel moet komen, waaronder coalitiepartner D66. Met het 
verschijnen van de Nota Mobiliteit wordt de kilometerheffing weer op de rails gezet. In het 
verkeer- en het vervoerbeleid wordt nu het accent gelegd op het versterken van de economie.  
   De instelling van het Platform-Nouwen is een unicum in de geschiedenis van het 
parlementair discours over het prijsmechanisme. Het is een eerste poging van het kabinet om 
een draagvlak te organiseren voor het invoeren van een systeem van beprijzing van 
automobiliteit.  
   Het gevolg van de insteek van het kabinet-Balkenende 2 is wel, dat er impliciet een 
definitieve ontkoppeling plaatsvindt tussen de inzet van het prijsmechanisme en het reguleren 
en beheersen van de automobiliteit. Want economische groei is onlosmakelijk verbonden met 
een toename van mobiliteit.  
   Opvallend is, dat minister Peijs mogelijkheden ziet voor regionale besturen om tol of 
rekeningrijden in te voeren voor het financieren van wegen die zij in eigen beheer hebben. 
Het is dan ook niet vreemd, dat GroenLinks als warm pleitbezorger voor het invoeren van 
beprijzing van automobiliteit het initiatief neemt tot het indienen van een Tolwet. Het feit dat 
draagvlak en inspraak in deze periode slechts gestalte wordt gegeven door middel van het 
inschakelen van het ‘maatschappelijke middenveld’ maakt het beleid van het kabinet 
kwetsbaar.   
 
De samenvatting van het parlementair discours in deze periode is hieronder weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
187 Trouw, 23 mei 2006. 
188 Trouw, 13 oktober 2006. Immers is (dan) werkzaam bij TNO en is hoogleraar aan de universiteit van Leuven. 
189 Trouw, 27 juli 2007. Hansen is hoogleraar verkeers- en vervoersvoorzieningen aan de TU-Delft. 
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Samenvatting van de periode van het  kabinet-Balkenende 2 en 3: 2003-2006 
Minister Peijs (CDA) 

 
Discoursmoment  Wat als probleem 

wordt genoemd 
Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

Verkiezingen 
2003 
 
Een aantal van de 
verkiezings-
programmma’s is 
gelijk aan die van  
2002. 
Enkele partijen 
hebben een nieuw 
programma,  met 
enkele aanvullende 
punten. 
  

D66: 
� files zijn niet op te 
lossen 
 
VVD: 
� meer ruimte nodig 
voor verkeer 
 
GroenLinks: 
� geen geld 
beschikbaar stellen 
voor nieuwe wegen 
maar voor fiets en ov 
 
SP: 
� oplossen van files is 
een illusie: meer asfalt 
leidt tot meer 
autoverkeer 
 

VVD: 
� een spoedwet 
wegverbreding 
 
SP: 
� invoering van een 
km-heffing190 kan de 
files verminderen 

VVD: 
� benzineaccijns 
verlagen met 8 cent 

VVD en GroenLinks: 
� beide partijen 
besteden nu geen 
aandacht aan een 
gebruiks- of km-
heffing 
 
ChristenUnie: 
� op het platteland is 
de km-heffing lager 
(want er is minder ov) 
 
SP: 
�  voor invoering km-
heffing  

Regeerakkoord 
 
 

� beleid is gericht op 
evenwicht tussen 
wegen en ov 

 � het kwartje van Kok 
wordt ingezet voor 
investeringen in 
wegen, vaarwegen en 
ov 
 

 

Algemene 
beschouwingen 
Miljoenennota 
2004 
 
 

Kabinet: 191 
� inspanningen leveren 
om Nederland in 
beweging te houden 
 

 Kabinet: 
� een systeem van 
beprijzen is een 
kostbare geschiedenis, 
de implementatie is 
niet eenvoudig 

Kabinet: 
� op langere termijn, 
rond 2010, is beprijzen 
nodig 

 D66: 
� er moet worden 
gewerkt aan een 
structurele oplossing 
van het fileprobleem 

 CDA: 
� er komt géén km-
heffing 
 
D66: 
� een gedifferentieerde 
km-heffing invoeren 
in 2007 
 
LPF: 
� is “mordicus tegen” 
de km-heffing 
 

Begroting 2004 
 
 
 

Kabinet: 
� nu het economisch 
slecht gaat is een 
goede mobiliteit 
belangrijker dan ooit 

Kabinet: 
� het principe is ‘de 
gebruiker betaalt’ naar 
rato van het gebruik 
van infrastructuur 

Kabinet: 
� de activiteiten rond 
de km-heffing zijn in 
2002 “stopgezet en 
afgebouwd” 

Kabinet: 
� prijsinstrumenten, 
mits goed gekozen, 
hebben een positief 
effect op de 

                                                 
190 “Km-heffing” wordt gebruikt als afkorting voor “kilometerheffing”. 
191 “Kabinet” staat ook voor de standpunten van de minister van Verkeer en Waterstaat. 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

� de mobilist facili-
teren en stimuleren om 
maatschappelijk 
aanvaardbare en zelf 
gewenste keuzes te 
maken  
� op termijn over-
stappen naar een 
andere betalings- 
systematiek voor 
automobilisten 
 

� zinvol om 
mogelijkheden van een 
km-heffing c.a. te 
verkennen 

bereikbaarheid 
(Londen als voorbeeld) 
� beprijzen is ná 2010 
aan de orde 
� pilots met tol- en 
expresbanen kunnen 
worden uitgevoerd 

PvdA: 
� mobiliteit is vooral 
een verdelingsvraag-
stuk 
 
VVD: 
� de “visie op 
mobiliteit is heel 
simpel, namelijk dat de 
auto dominant is” 
 
D66: 
� het onnodig gebruik 
van de auto moet 
worden afgeremd (niet 
het bezit) 
 
GroenLinks: 
� het autoverkeer in de 
Randstad en elders 
loopt volstrekt vast 

PvdA: 
� regionale 
experimenten met 
beprijzing 
 
CDA: 
� expreswegen 
aanleggen, eventueel 
dubbeldeks 
 
SP: 
� is geen voorstander 
van tolwegen 
 
VVD: 
� technologie biedt 
oplossingen 
 
GroenLinks: 
� biedt een 
initiatiefwet aan de 
minister aan (Tolwet) 

CDA: 
� er is al beprijzing in 
Nederland met de 
accijns 
� beprijzing is een 
Europees vraagstuk 
� de parkeerheffing in 
de Nederlandse steden 
is te vergelijken met de 
congestieheffing in 
Londen 
 
SP: 
� met beprijzing mag 
geen tweedeling 
ontstaan 
 
VVD: 
� kiest voor het woord 
“gebruiksheffing” 
 
D66: 
� een platte heffing is 
nadelig voor het 
platteland (daar is geen 
alternatief) 

CDA: 
� een km-heffing kán 
een oplossing zijn voor 
problemen met de 
mobiliteit, maar de 
fractie laat zich niet 
vastleggen 
 
SP: 
� voorstander van 
variabele km-heffing 
naar brandstof en 
gewicht 
 
VVD: 
� misschien  kan vanaf 
2010, 2012 met een sy-
steem van km-heffing 
worden begonnen 
 
LPF: 
� een platte heffing 
met afschaffing van de 
bpm en de mrb is een 
goede zaak 
 
D66: 
� Nederland kan niet 
ontkomen aan een km-
heffing 
 
GroenLinks: 
� zo snel mogelijk tol, 
rekeningrijden of 
andere beprijzing 
 
ChristenUnie: 
� gedifferentieerde 
km-heffing invoeren 
met afschaffen mrb en  
verlaging accijns 
 
SGP: 
� voor invoering km-
heffing 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

De 
Hoofdlijnennotitie 
over Mobiliteit 
ven de minister 

CDA: 
� de overheid heeft te 
lang geprobeerd 
mobiliteit te 
ontmoedigen 

CDA: 
� deel bpm en mrb 
storten in 
Infrastructuurfonds 

GroenLinks: 
� belastingen dragen 
een generiek karakter 
en zijn geen 
doelheffingen 
 
VVD: 
� met een km-heffing 
worden niet de files 
bestreden, maar wor-
den autobelastingen 
gemoderniseerd en de 
financiering verbeterd 
 
D66: 
�  geen behoefte aan 
een platform ‘betalen 
voor mobiliteit’ 
 

ChristenUnie: 
� brandstofaccijnzen 
integreren in km-
heffing 

De Nota Mobiliteit 
deel 1: 
Beleidsvoornemen 

Kabinet: 
� mobiliteit is een 
noodzakelijke 
voorwaarde voor 
economische en 
sociale ontwikkeling 
� de manier waarop 
automobilisten betalen 
biedt onvoldoende 
prikkels tot bewust 
mobiliteitsgedrag 
 

Kabinet: 
� een andere manier 
van betalen voor het 
gebruik van de weg is 
noodzakelijk 

Kabinet: 
� er wordt een 
Platform Betalen voor 
Mobiliteit opgericht, 
om in 2005 een 
“maatschappelijk 
gedragen” voorstel te 
doen 

Kabinet: 
� treft alle 
voorbereidingen om de 
invoering van 
beprijzen door een 
volgend kabinet 
mogelijk te maken 

De begroting 2005 
 

Kabinet: 
� Nederland in 
beweging brengen: 
naar een betrouwbare 
en voorspelbare 
bereikbaarheid 

 Kabinet: 
� het economisch 
belang telt voor 
Verkeer en Waterstaat 
zwaarder dan ooit 
� minister Peijs: “Mijn 
eigen partij is geen 
groot voorstander van 
de kilometerheffing.” 
 

 

PvdA en VVD: 
� er is geen visie op de 
groei van mobiliteit 
 
CDA: 
� als wij niet 
investeren in wegen 
loopt het verkeer 
steeds vaker vast 
 

 GroenLinks: 
� vele provincie- en 
gemeentebestuurders 
willen een 
congestieheffing 

PvdA: 
� wil datum afspreken 
voor invoering km-
heffing 

De Tolwet van 
Duyvendak 

CDA: onderschrijft invoering van een algemene regulerende belasting niet 
PvdA: tolheffing alleen invoeren als op basis van studie blijkt dat het echt reguleert 
VVD: dit voorstel doorbreekt een gewenste integrale aanpak van beprijzing; hogere kosten voor de 
automobilist zijn niet rechtvaardig 
SP: wetsvoorstel leidt tot meer regels en extra kosten 
ChristenUnie: voorstel is een opstap naar een kilometerheffing 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

De Nota Mobiliteit 
deel 3: 
Kabinetsstandpunt 

 
 

Kabinet: 
� wil voortvarend aan 
de slag door het 
introduceren van de 
“versnellingsprijs” (tol 
voor versnelde aanleg 
van nieuwe infra-
structuur mede door 
marktpartijen) 

Kabinet: 
� voor het overtuigen 
van alle Nederlanders 
van een andere manier 
van betalen moet je 
laten zien dat het werkt 
� huidige kosten voor 
kilometerbeprijzing 
zijn nog 
“onoverkomelijk” 
� de accenten voor de 
km-heffing zijn een 
zaak voor het volgende 
kabinet 
� we hoeven niet 
vooruit te lopen op 
technologische 
ontwikkelingen 
� definitief besluit 
nemen in 2008 
 

Kabinet: 
� op termijn wordt een 
eerlijke manier van 
betalen geïntroduceerd 
� betalen voor het 
gebruik i.p.v. het bezit 
van de auto; auto’s die 
vervuilen betalen meer 
dan schone auto’s 

PvdA: 
� mobiliteit is een 
klassiek sociaal-
democratisch 
verdelingsvraagstuk 
 
CDA: 
� erkennen van de 
behoefte aan mobiliteit  
 
SP: 
� uitgangspunt dat 
mobiliteit niet mag 
worden bestreden is 
flauwekul 
 
VVD: 
� doel is niet zozeer 
het beperken van files 
(lukt toch niet op korte 
termijn) maar een 
systeem van eerlijk 
beprijzen 
 
GroenLinks: 
� kabinet miskent 
grote leefbaarheids-
problemen 
 
ChristenUnie: 
� in mobiliteitsbeleid 
moeten de 
milieubelangen 
worden meegenomen 

CDA: 
� faciliteren van 
mobiliteitsgroei 
� overgang (transitie) 
naar duurzame 
mobiliteit in gang 
zetten 
 
VVD: 
� gezond maken van 
de financierings-
structuur cq. een 
stelselherziening van 
de autobelastingen 
� autobelastingen 
worden  
“gedefiscaliseerd” en 
vervangen door een 
“kostenvergoeding” 
 
GroenLinks: 
� beprijzen is het 
middel om de files aan 
te pakken 
� de km-heffing is een 
regulerende heffing 

CDA: 
� heeft geen 
overdreven ver-
wachtingen van effect 
van kilometertarief op 
files; er moet een 
alternatief zijn 
� bij betalen per 
kilometer mag geen 
sprake zijn van 
lastenverzwaring; 
� opbrengsten 
oormerken voor 
mobiliteit, anders blijft 
auto als melkkoe 
bestaan 
 
VVD: 
� opbrengsten 
autoheffingen 
oormerken 
� wil niet meewerken 
aan “elektronische 
melkkoe” 
 
GroenLinks: 
� er is lang genoeg 
getreuzeld; uitstel km-
heffing is 
onverantwoord 
� verzet zich tegen 
bestemmingsheffingen 
� veelrijders in vuile 
auto’s gaan meer 
betalen 
 

CDA: 
� betalen per kilometer 
is eerlijker en schaarste 
krijgt een prijs 
� voorstander van  
vervangen van 
bestaande belastingen 
(bpm en mrb) door 
bedrag per kilometer 
 
SP: 
� beprijzen met platte 
km-heffing via de 
accijns is de beste 
methode 
 
VVD: 
� kiest voor anders 
betalen voor mobiliteit; 
automobilist mag 
gemiddeld niet meer 
gaan betalen; bpm en 
mrb afschaffen 
� te vroeg om een 
datum van invoering te 
noemen 
 
GroenLinks: 
� in 2010 
gedifferentieerde km-
heffing invoeren 
 
D66: 
� de km-heffing moet 
er snel komen 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

ChristenUnie: 
� werk maken van 
eerlijk en modern 
prijsbeleid 
 
SGP: 
� prijsbeleid is vooral 
een regulerings-
instrument 
 

LPF: 
� heeft voorkeur voor 
platte heffing 
 
ChristenUnie/SGP: 
�  voor 
gedifferentieerde km-
heffing 
 

Algemene politieke 
beschouwingen 
Miljoenennota 
2006 

   Kabinet: 
� verbindt geen datum 
aan invoering km-
heffing 
 

 
 
 

VVD: 
� regel het zo, dat de 
infrastructuur in 2015 
deugt 

VVD: 
-� het is te gek voor 
woorden om 
automobilisten op te 
zadelen met extra mrb 

VVD: 
� we moeten nu niet 
besluiten tot 
rekeningrijden 
� we geloven niet in de 
km-heffing 
 
CDA: 
� sluit de km-heffing 
in de toekomst niet uit  
� is voorstander van 
het beprijzen van 
gebruik in plaats van 
bezit van de auto 

De begroting 2006 
 
 Door de behande-
ling van de Nota 
Mobiliteit is de km-
heffing geen onder-
werp van debat bij  
de begrotings-
behandeling 
 

Kabinet: 
� het realiseren van 
voorspelbare reistijden 
is een belangrijke 
doelstelling 

Kabinet: 
� het organiseren van 
“Anders betalen voor 
mobiliteit” 

  

Wijziging van de 
Wet 
bereikbaarheid en 
mobiliteit 

Kabinet: 
� notoire knelpunten in 
het wegennet moeten 
voortvarend kunnen 
worden aangepakt 

Kabinet: 
� introduceren van een 
nieuw financierings-
instrument dat past in 
het beleid van betalen 
voor het gebruik van 
de weg 
 

 Kabinet: 
� invoeren van een 
versnellingstarief voor 
de aanleg van nieuwe 
infrastructuur in de 
vorm van tol 
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3  
 
 
De poging tot “een onomkeerbare stap” naar de 
kilometerprijs 
 
 
3.1 De verkiezingen van 2006: het kabinet kiest voor “een onomkeerbare stap” 
  
Het CDA zet in haar verkiezingsprogramma1 (“Vertrouwen in Nederland, vertrouwen in 
elkaar”) de in het vorige programma ingeslagen lijn door. Het eerste probleem dat deze partij 
benoemt is het fileprobleem, dat “een economische en sociale kostenpost” is en bovendien 
meer milieuvervuiling veroorzaakt. Daarom wil het CDA investeren in wegen, vooral in de 
verbreding daarvan. Verder pleit de partij voor het beprijzen van kilometers. Dat maakt 
volgens het CDA autorijden niet duurder; het geld wordt besteed aan onderhoud en aanleg 
van wegen. Ook wil de partij inzetten op “schoner rijden” en op “duurzame mobiliteit” en 
moet de betrouwbaarheid en de kwaliteit van het openbaar vervoer verhoogd worden.  
   Het CDA streeft wat betreft de beprijzing van kilometers naar invoering van een 
betalingssysteem in 2012: “Per gereden kilometer wordt dan naar tijd en plaats betaald”. De 
bpm en de mrb worden “geheel of gedeeltelijk” vervangen door het systeem van betalen per 
kilometer. De inningskosten mogen niet meer dan 5% van de opbrengsten bedragen en die 
opbrengsten “zullen ook werkelijk aan infrastructuur, openbaar vervoer en bereikbaarheid 
worden besteed ”.2 
   Het programma van de PvdA spreekt van “slimme mobiliteit” hetgeen betekent: goede 
bereikbaarheid, sociaal en duurzaam. De PvdA stelt dat goede wegen en goed openbaar 
vervoer voor sociale cohesie en economische groei zorgen; wil Nederland leefbaar blijven, 
dan moet de mobiliteit “verbeteren”. De partij wil dat knelpunten in het wegennet worden 
opgelost, dat nieuwe railinfrastructuur wordt aangelegd en dat files worden tegengegaan door 
(onder meer) “het gericht invoeren van kilometerheffing”.3 
   De PvdA maakt duidelijk wat haar doelstellingen betekenen voor de automobilist. “Wij 
willen de automobilist niet op kosten noch uit de auto jagen. Wel willen we de kosten van de 
mobiliteit en de schaarste op de weg eerlijk delen”, meldt het programma. In dat kader wordt 
de kilometerheffing nader omschreven:  
 

“Om de files te bestrijden en de lasten van de mobiliteit eerlijk te verdelen komt er zo snel 
mogelijk een systeem van kilometerheffing, waarbij de heffing wordt gedifferentieerd naar 
plaats, tijd en milieudruk. Doordat de kilometerheffing de huidige vaste lasten en belastingen 
vervangt, zullen mensen die weinig autorijden minder geld kwijt zijn dan nu.” 4 

                                                 
1 De verkiezingsprogramma’s van 2006 zijn geraadpleegd op de website van het Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen. De titels van de programma’s zijn 
tussen haakjes vermeld. 
2 Verkiezingsprogramma CDA voor 2006: 86, 87. In de loop der jaren zijn verkiezingsprogramma’s vaak  
boekwerken geworden. Het programma van het CDA omvat 109 pagina’s. 
3 Verkiezingsprogramma PvdA voor 2006: 48.  Het programma, zoals te vinden op de website van het 
Documentatiecentrum voor Nederlandse Politieke Partijen van de RUG, draagt geen motto of titel. 
4 Ibid.: 49. 
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Daarbij moet voor de “schoonste auto’s” de bpm vervallen en de motorrijtuigenbelasting 
worden verlaagd. De PvdA vindt goed en betaalbaar openbaar vervoer belangrijk “ter 
bevordering van mobiliteit van ouderen, vooral ook in de dorpen”, voor de bereikbaarheid en 
voor het “ontlasten van files”.5  
   De VVD kiest in 2006 voor “een samenleving met ambitie”. De partij wil “een sterk 
transportland ”. Daarvoor is wel een “radicale doorbraak” nodig in onder meer de inrichting 
van het autowegennet. Files zorgen voor economische schade en zijn slecht voor het milieu, 
daarom moeten nieuwe wegen worden aangelegd en bestaande wegen worden verbreed of 
“gestapeld”.  
   Ook de VVD noemt kilometerbeprijzing als maatregel, “waarbij je gebruik in plaats van 
bezit van de auto belast”. Dit leidt tot een efficiënter gebruik van de weg aldus de partij, maar 
er is wel een voorwaarde aan verbonden:. “Ter voorkoming van lastenverhoging moeten bij de 
invoering ervan de luxebelasting (bpm) en de motorrijtuigenbelasting navenant worden 
verlaagd dan wel afgeschaft.” En ook de VVD wil het openbaar vervoer verbeteren om een 
groter deel van met name het spitsverkeer op te vangen.6 
   D66 beschrijft in haar verkiezingsprogramma (“Het gaat om mensen”) Nederland als een 
“groot uitgevallen stadsstaat”, een gegeven dat leidt tot “gecompliceerde uitdagingen” 
waaronder de groei van de mobiliteit. Die groei kan niet meer met “hap-snap 
weguitbreidingen” worden opgevangen. D66 kiest duidelijk voor het gericht werken aan “een 
echt hoogwaardig en samenhangend net van (openbaar) vervoer”.  
   D66 wil dat een kilometerheffing de mrb vervangt. Dan worden volgens deze partij 
automobilisten, die niet per se in de spits hoeven te rijden, gestimuleerd op een ander moment 
van de weg gebruik te maken waardoor de files afnemen. Met het schrappen van de mrb wil 
D66 er voor zorgen dat de kilometerheffing niet leidt tot lastenverzwaring.7  
   GroenLinks stelt zich in haar programma (“Groei mee”) ten doel, dat in vier jaar tijd het 
aanbod én het gebruik van het openbaar vervoer met 20% toeneemt. Het aantal files moet 
worden verminderd. De partij wil dat vóór 2009 “een slimme kilometerheffing” wordt 
ingevoerd. De opbrengsten daarvan “komen voor een belangrijk deel ten goede aan het 
openbaar vervoer”.8  
   De SP zet in haar verkiezingsprogramma (“Een beter Nederland, voor hetzelfde geld”) in op 
investeren in het openbaar vervoer. Het is de enige partij die cijfers omtrent automobiliteit in 
haar programma opneemt. Zoals de verdeling van het aantal auto’s over de verschillende 
lagen van de bevolking. Die verdeling is erg ongelijk: “een kwart van de bevolking heeft géén 
auto, een vijfde heeft 2 auto’s en twee procent van de mensen zelfs drie auto’s of meer”. De 
partij wil wonen en werken dichter bij elkaar brengen. Openbaar vervoer voor jongeren onder 
de 12 jaar en voor ouderen boven de 65 jaar moet gratis worden.  
   De SP heeft ook de kilometerheffing in haar programma: “Over vier jaar kan een systeem 
voor eerlijke betaling van het wegvervoer worden ingevoerd, op voorwaarde dat dan fors is 
geïnvesteerd in het openbaar vervoer.”9  
   De ChristenUnie is in 2006 de partij met een uitgewerkte paragraaf over “automobiliteit”. In 
haar verkiezingsprogramma (“Duurzaam voor elkaar”) lijkt de partij een draai te maken in 
vergelijking met 2002. Het terugdringen van de groei is niet meer aan de orde. “Verkeer en 
vervoer zijn een onlosmakelijk onderdeel van ons dagelijks leefpatroon. Mobiliteit brengt 
mensen bij elkaar. De mobiliteit blijft echter groeien en als we hier niet bewust mee omgaan, 

                                                 
5 Ibid.  
6 De betreffende tekst staat op pagina 2 van de VVD-“krant” (met het format van een dagblad) die slechts 4 
bladzijden omvat.  
7 Verkiezingsprogramma D66 van 2006: 48. 
8 Verkiezingsprogramma GroenLinks van 2006: 24. 
9 Verkiezingsprogramma SP van 2006: 38-40. 
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gaat dit ten koste van veiligheid, milieu en leefbaarheid”, aldus de ChristenUnie. De partij 
vindt dat een kritische kijk nodig is op het consumptie- en productiepatroon. “Waarom de 
groei van het goederenvervoer blijven accepteren terwijl onze bevolkingsgroei stagneert?  
Waarom het vollopen van de wegen (onder andere door het groeiende sociaalrecreatieve 
verkeer en een geringe bezetting per auto) ongecorrigeerd laten doorgaan?”, vraagt de partij 
zich af.  
   De ChristenUnie wil “onnodige mobiliteit” tegengaan. “Kosten verbinden aan het gebruik 
van de weg in plaats van aan het bezit van de auto dwingt weggebruikers elke keer een 
bewuste keuze te maken”, aldus de partij die een “voortvarende invoering van een 
kilometerheffing” wil, met gelijktijdige afschaffing van de mrb. Als enige partij spreekt de 
ChristenUnie over tariefstelling bij de kilometerheffing:  
 

“In dun bevolkte gebieden geldt een lager tarief dan in dichtbevolkte, en buiten de spitsuren 
geldt een lager tarief dan daarbinnen. Daarnaast geldt voor de eerste 5000 gereden kilometers 
per jaar een laag tarief, zodat autogebruik voor mensen die weinig rijden betaalbaar blijft. 
Tevens geldt voor zuinige auto’s een lager tarief.” 10 

 
Ook de SGP kiest in haar programma (“Naar eer en geweten”) voor invoering van een  
kilometerheffing, die een naar tijd en plaats afhankelijk tarief kent. Uitgangspunt daarbij is, 
dat de “intensiefste gebruiker en ergste vervuiler” ook het meest betaalt.11  
   De Groep Wilders/Partij voor de Vrijheid  doet in 2006 voor de eerste keer aan de 
kamerverkiezingen mee en presenteert een “verkiezingspamflet” met kort geformuleerde 
programmapunten. Twee van deze punten zijn “meer investeren in wegen en automobiliteit” 
en “geen tolheffing, geen rekeningrijden”.  
   De tweede nieuwkomer in de Tweede Kamer in 2006, de Partij voor de Dieren, heeft in haar 
programma (“220x liever voor mens, dier, natuur en milieu”) een meer uitgewerkt programma 
voor mobiliteit. De partij wil het vervoer zowel milieuvriendelijker maken als verminderen. 
Daarbij krijgt het openbaar vervoer hoge prioriteit. De partij wil een aanzienlijke verlaging 
van tarieven “om de aanleg van wegen te voorkomen, files op te lossen en een aanzienlijke 
reductie van de uitstoot van gassen te realiseren”. Milieuvriendelijke motoren moeten worden 
gestimuleerd door fiscaal voordeel en: “Inkomsten uit fiscale maatregelen die ten doel hebben 
het autogebruik terug te dringen, dienen direct ten goede te komen aan de verbetering van 
openbaar vervoer”.12 
 
Box 3.1a  De lijsttrekkers en automobiliteit 
In de Kampioen van november 2006 wordt verslag gedaan van het Kampioen Mobiliteitsdebat van de 
lijsttrekkers voor de Tweede Kamerverkiezingen, onder leiding van journalist Frits Wester. Er worden 
belangwekkende uitspraken gedaan.  
   Mark Rutte (VVD) zegt over de kilometerprijs: “Ik zie het helemaal niet als een wondermiddel tegen 
files. Voor mij is de invoering van een kilometerprijs dé manier om autokosten beter te verdelen”. 
   Alexander Pechtold (D66) is een zelfde mening toegedaan: “Het huidige systeem is verouderd. 
Betalen per kilometer is technisch mogelijk.”  
   Voor demissionair premier Balkenende moet het systeem van de kilometerprijs wel te financieren 
zijn. De operationele kosten mogen niet hoger zijn dan 5% van de opbrengst, een percentage dat    
Marijnissen (SP) “belachelijk hoog” vindt.  
   Er is een grote eensgezindheid wat betreft het afwijzen van regionale en lokale tolheffing (zoals met 
name Zwolle en Amsterdam voorstaan). Alleen GroenLinks-lijsttrekker Halsema is voorstander. “Ik 

                                                 
10 Verkiezingsprogramma ChristenUnie van 2006: 70. Zie ook blz. 71. Opvallend is het ontbreken van een 
koppeling met (een afschaffing van) de bpm. 
11 Verkiezingsprogramma SGP voor 2006: 30. 
12 Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren: 35, 36. 
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vind de verbetering van de luchtkwaliteit in de Randstad zo urgent, dat ik daar alvast wel regionale 
heffingen wil invoeren”, zegt zij. Het idee dat dit leidt tot verlies van  draagvlak onder de bevolking 
vindt zij “een idioot argument”, verwijzend naar Stockholm. 
 
De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op 22 november 2006 en geven de volgende 
uitslag: de PvdA verliest 9 zetels, de VVD verliest er 6 en D66 verliest er 3. De LPF 
verdwijnt uit de Kamer. Grote winnaars zijn de SP (+ 16 zetels), de ChristenUnie (+ 3 zetels) 
en de nieuwkomers, de PVV en de Partij voor de Dieren. 
De uitslag is als volgt: 
 
CDA 41  GroenLinks 7 
PvdA 33  ChristenUnie 6 
SP 25  D66 3 
VVD 22  SGP 2 
PVV   9  Partij voor  

de dieren 
2 

     
 
Er wordt een coalitie gevormd van CDA, PvdA en ChristenUnie. Het nieuwe kabinet-
Balkenende 4 treedt aan op 22 februari 2007. De nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat 
is ir. C.M.P.S. Eurlings, voormalig CDA-woordvoerder voor verkeer en waterstaat.  
   Mét de door de Kamer aanvaarde Nota Mobiliteit én twee partijen in de coalitie die 
voorvechters van het eerste uur zijn voor de kilometerheffing (PvdA en ChristenUnie) begint 
het nieuwe kabinet met een niet eerder vertoond politiek draagvlak voor het beprijzen van 
automobiliteit. In het regeerakkoord is daarover de volgende tekst opgenomen:  
 

“1. Om de bereikbaarheid over de weg in het algemeen en van de Randstad in het bijzonder te 
verbeteren, zal het systeem van kilometerheffing (gedifferentieerd naar tijd, plaats en 
milieukenmerken) in de komende kabinetsperiode – eventueel gefaseerd – worden ingevoerd, 
mits aan de randvoorwaarden van het naar rato afschaffen van bestaande belastingen (BPM, 
MRB, Eurovignet13) en een maximale hoogte van de systeem- en inningskosten van niet meer 
dan 5% van de opbrengst wordt voldaan.  
2. De netto opbrengsten van de kilometerheffing komen uitsluitend ten goede aan het 
infrastructuurfonds, waaruit landelijke en regionale investeringsprojecten in de 
verkeersinfrastructuur worden gefinancierd.” 14  

 
Het regeerakkoord geeft ook aan dat het kabinet inzet “op het accommoderen van 
mobiliteitsbehoeften” en dat de Nota Mobiliteit leidend zal zijn bij de verdere uitvoering van 
het beleid rond mobiliteit en infrastructuur. Bij het uitspreken van de regeringsverklaring 
deelt minister-president Balkenende mee dat het kabinet ook een Urgentieprogramma 
Randstad start met als doel een beter woon-, werk- en leefklimaat waarbij een goede 
bereikbaarheid en sterke mainports een belangrijke rol spelen.15 Ook wil het kabinet “in de 
internationale strijd tegen klimaatverandering in de voorhoede staan”. Dat kan alleen 
gerealiseerd worden “als iedereen meedoet en kiest voor een duurzamer produceren en 
consumeren”.16 Het kabinet kiest ervoor om eerst honderd dagen het land in te gaan voor een 
dialoog met de samenleving, alvorens aan de slag te gaan.  

                                                 
13 Het Eurovignet is een certificaat dat bewijst dat een transportondernemer de belasting voor zware 
motorrijtuigen (de BZM) heeft betaald. Dat is een speciale belasting voor vrachtwagens die gebruik maken van 
de snelweg. 
14 TK verg.jr. 2006-2007, 30891: 13. 
15 TK verg.jr. 2006-2007, 45e verg. 1 maart 2007: 45-2631. 
16 Ibid.: 45-2632. 
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Box 3.1b  Over de nieuwe minister en een ‘gevaarlijk’ ministerie 
Er gaat een verhaal over minister Eurlings en de kilometerheffing dat het vermelden waard is. Het is 
opgetekend door Elsevier. Als beoogd minister van Verkeer en Waterstaat zou Eurlings de Secretaris-
Generaal van de NAVO, partijgenoot en vroegere CDA-fractieleider Jaap De Hoop Scheffer hebben 
geconsulteerd. Deze adviseert hem nog eens goed na te denken en houdt Eurlings voor: “Dat is dus 
een post waarop ze je kapot willen maken”. Elsevier vertelt verder het volgende verhaal.  
“Eurlings brandt van ambitie en accepteert de job. Hij schuift de kilometerheffing listig voor zich uit, 
formuleert ten langen leste een wetsvoorstel en trekt dat later weer in. Met meesterlijke 
kronkelredeneringen troeft hij de linkse voorstanders van de kilometerheffing af. En hij komt ermee 
weg.” 17 
 
 
3.2  Het kabinet gaat 100 dagen het land in: het vergaderjaar 2006-2007 
 
�  De begroting 2007 (Het kabinet-Balkenende 3 is demissionair) 
 
Memorie van Toelichting. De beleidsagenda voor 2007 start met een lijst van de grote 
projecten van Verkeer en Waterstaat waaronder: de HSL-Zuid en de Betuweroute, de uitrol 
van de OV-chipkaart, de projecten voor de eerste fase van Anders Betalen voor Mobiliteit (de 
versnellingsprijs) en het wegwerken van 1300 kilometer achterstallig wegonderhoud. 
Mobiliteit wordt beschouwd als een voorwaarde voor economische groei.18  
   De MvT geeft het kabinetsstandpunt inzake het project Anders Betalen voor Mobiliteit als 
volgt weer:  

 
“Het kabinet kiest voor een eerlijke en transparante wijze van betalen voor mobiliteit en gaat 
voortvarend aan de slag met de kilometerprijs. In 2012 wordt invoering nagestreefd. 
Voorwaarde hierbij is dat de invoeringskosten aanzienlijk lager uitvallen dan geraamd in het 
advies van het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit en dat de uitvoerings- en 
handhavingkosten in redelijke verhouding staan tot de opbrengsten (maximaal 5%).” 19 

 
Het debat in de Tweede Kamer. PvdA-woordvoerder Dijksma stelt vast dat de minister ná 
aandringen van de Tweede Kamer (de motie-Dijksma/Hofstra) toch een ingangsdatum voor 
het Anders Betalen voor Mobiliteit heeft bepaald.20  
   CDA-woordvoerder Van Hijum merkt op dat het kabinet bij zijn aantreden “een 
uitgewoonde infrastructuur” aantrof (zowel wat betreft het openbaar vervoer als het 
wegverkeer). Hij geeft aan dat zijn fractie het plan van het Platform-Nouwen heeft gesteund 
omdat zijn fractie het betalen voor het gebruik van de auto eerlijker vindt dan het betalen voor 
het bezit van de auto. De ramingen van de invoerings-, uitvoerings- en handhavingkosten zijn 
echter nog steeds fors en voor aanbesteding is het “nog veel te vroeg”. Van Hijum vindt het 
minstens zo belangrijk “dat er nu ook een stappenplan komt voor de afschaffing van 
bestaande autobelastingen en voor het oormerken van geld voor infrastructuur”.21  
   SP-woordvoerder Gerkens zegt “buitengewoon droevig” te zijn over de stand van zaken op 
het gebied van Verkeer en Waterstaat, onder meer vanwege toenemende filedruk en trage 
treinen. Zij wil dat vooral wordt geïnvesteerd in gratis openbaar vervoer voor ouderen en 
jongeren.22  

                                                 
17 Elsevier, 17-24 december 2011. 
18 TK verg.jr. 2006-2007, 30800 XII, nr. 2: 7. 
19 Ibid.: 71. 
20 TK verg.jr. 2006-2007, 18e verg. 26 oktober 2006: 18-1265. 
21 Ibid.: 18-1268, 1273. 
22 Ibid.: 18-1274. 
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   Hofstra (VVD) uit twee zorgen over het beleid: vertragingen  bij infrastructurele projecten 
(o.a. door de fijnstofproblematiek) en “het geweldige bereikbaarheidsprobleem van de 
Randstad”. Hij pleit voor creatieve oplossingen zoals dubbeldeksautosnelwegen en het 
“Rondje Randstad” als investering in het openbaar vervoer.23  
   Duyvendak (GroenLinks) vindt dat de Kamer Nederland weer in beweging moet krijgen en 
bepleit het invoeren van tol, zoals in Stockholm en Londen. Op een vraag van Van Hijum 
naar zijn Tolwet – die nog steeds niet bij de Kamer is ingediend – antwoordt Duyvendak dat 
het wetsvoorstel nog geen kans heeft en daarom wacht hij ermee.24  
   D66-woordvoerder Van der Ham vindt dat de minister wat betreft de kilometerheffing “niet 
echt” knopen heeft doorgehakt. Hij vindt het belangrijk dat aan steden ruimte wordt gegeven 
om er zelf mee aan de slag te gaan.25  
   Ook Van der Staaij (SGP) vindt dat er op het punt van beprijzing onvoldoende vordering is 
gemaakt, vooral het feit dat er voor 2012 geen kilometerheffing komt.  
 
Minister Peijs geeft in haar repliek aan dat het Anders Betalen voor Mobiliteit in een 
stroomversnelling is geraakt. Zij spreekt over een “breed maatschappelijk en politiek 
draagvlak” waarop zij heel zuinig is. Dat draagvlak is volgens haar “vooral gestoeld op het 
feit dat wij met zijn allen niet meer, maar anders gaan betalen”. Ook meldt de minister dat 
het budgettair neutraal zal worden uitgevoerd, “de overheid hoeft er niet meer inkomsten uit te 
halen”. 26  
   Op de vele vragen die er nog zijn, zoals de afbouw van de bpm, de differentiatie van  het 
tarief van de kilometerheffing en de organisatie die het gaat uitvoeren, moet volgens de 
minister snel een antwoord komen. “De mensen hebben er recht op dat tijdig te weten”, stelt 
zij. De minister heeft al een “invoeringsstrategie op de planken liggen”.  
   Hofstra houdt de minister voor, dat als zij een datum noemt van invoering van de 
kilometerheffing (hij noemt zelf het jaartal 2010) er een lastige situatie ontstaat als achteraf 
blijkt dat de planning niet klopt. Daarop antwoordt minister Peijs: “Omwille van de 
doorstroming willen wij allemaal de kilometerprijs, omdat wij ervan overtuigd zijn dat het 
gaat helpen. Ik wil dus echt vasthouden aan 2010. Als ik dat jaartal loslaat, gaat iedereen 
achterover leunen. En dat laatste wil ik in elk geval niet.”27 Hofstra prijst de minister met haar 
vastberaden houding wat betreft het jaar 2010, maar zegt dat hij er wel aan hecht dat vooral de 
condities rond de kilometerheffing goed worden uitgewerkt.28 
 
Box 3.2a  Een bericht van de OESO,  tol in België en kritiek op de kilometerheffing 
 
�  OESO 
In januari 2007 halen twee zaken de voorpagina van de dagbladen. De OESO laat weten, dat de 
filevorming in de Randstad aanzienlijk ernstiger is dan in andere grootstedelijke agglomeraties in 
West-Europa. De OESO vindt dat de bereikbaarheid in ons land met veel meer urgentie moet worden 
aangepakt door enerzijds de aanleg van nieuwe wegen en anderzijds het invoeren van een vorm van 
rekeningrijden, maar wel veel eerder dan 2012.29 
 

                                                 
23 Ibid.: 18-1275, 1276. 
24 Ibid.: 18-1280. 
25 Ibid.: 18-1281. 
26 Voortgezet Kamerdebat in: Wetgevingsoverleg van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat, 30 
oktober 2006; TK verg.jr. 2006-2007, 30800 XII, nr 48: 15. 
27 Ibid.: 16. 
28 Ibid.: 24. 
29 NRC Handelsblad en De Telegraaf, 12 januari 2007 (OESO staat voor: Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling). 
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�  Tol in België ? 
In januari 2007 ontstaat in Europa veel commotie over het voornemen van de Belgische overheid om 
per 1 januari 2008 een tolvignet (kosten 60 euro) in te voeren voor binnen- en buitenlandse 
automobilisten die gebruik willen maken van de Belgische autowegen. De Telegraaf roept op tot een 
boycot van België als het plan doorgaat. De ANWB laat weten, naar de Europese Commissie te 
stappen om te protesteren. De bond vindt het vignet onacceptabel.  
   Het CDA, de VVD en de PVV zijn “woedend”.30 Maar de PvdA en de SP vinden dat België het 
volste recht heeft om buitenlanders te laten betalen voor het gebruik van zijn autowegen en vinden 
kritiek op het plan hypocriet, want Nederland wil immers in 2012 zelf een kilometerheffing 
invoeren.31  
   Sommige redactionele commentaren zien een rol weggelegd voor de Europese Commissie, 
bijvoorbeeld door het invoeren van een Europese kilometerheffing zoals NRC Handelsblad oppert.32 
In de loop van 2007 trekt de Belgische overheid het plan in en is de commotie voorbij. 
�  Kritiek op de kilometerheffing 
In februari en maart 2007 komt de kilometerheffing onder vuur te liggen. Het bedrijfsleven en de 
ANWB richten zich op mogelijke ongewenste financiële consequenties. “Leasebranche vreest een 
verlies van 3 miljard”, kopt Trouw, want de prijs van gebruikte leasewagens gaat fors omlaag als 
gelijktijdig met de invoering van de kilometerheffing de BPM wordt afgeschaft.33  
   De BOVAG en de RAI-Vereniging voorzien een lastenverzwaring en bepleiten een budgettair 
neutrale uitwerking. Ook de ANWB voorziet een hogere rekening voor de automobilist.34  
   Elsevier noemt de invoering van de kilometerheffing “een duur plan zonder enige garantie”: “Het 
kabinet staat op het punt enkele miljarden te verspillen aan controlepalen, digitale kastjes en rijen 
ambtenaren voor de uitvoering.”35 
   Overigens moet ook minister Eurlings al snel lokale initiatieven voor invoering van ‘rekeningrijden’ 
de kop indrukken. In april 2007 is het Apeldoorn dat een plan heeft om automobilisten automatisch te 
laten betalen, via kentekenregistratie bij parkeren. Dat systeem maakt ook rekeningrijden mogelijk.36 
�  De officiële informatie van de overheid over de “kilometerprijs” 
Op de website van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is in januari 2007 informatie voor het 
publiek beschikbaar over het project Anders Betalen voor Mobiliteit. Daarin is de volgende tekst 
opgenomen:  
“Mobiliteit is een belangrijke peiler onder onze samenleving en onmisbaar voor een gezonde 
economie. Daarin investeert de overheid dan ook graag: jaarlijks besteden we vele miljarden aan de 
aanleg, het beheer en het onderhoud van infrastructuur en openbaar vervoer. Op dit moment komen 
die miljarden uit de algemene middelen. Die worden voor een deel gevuld met de belastingen op het 
bezit van een (vracht)auto of met de belasting op de aanschaf van nieuwe voertuigen. Die belasting is 
altijd even hoog. Het maakt dus nu niet uit of iemand veel of weinig rijdt. Bewust kiezen voor 
openbaar vervoer of rijden op een ander tijdstip wordt dus niet beloond. Aan dit weinig rechtvaardige 
systeem komt een einde. Ons huidige systeem van betalen voor het bezit van een auto gaat namelijk 
plaatsmaken voor een eerlijker systeem met als kern het betalen voor het gebruik van de auto. (….) 
Het nieuwe systeem, met als naam kilometerprijs, komt in plaats van het oude systeem.” 
   In deze informatie voor het publiek is niets te lezen over de accijns op brandstof, die toch een grote 
kostencomponent is van iedere gereden kilometer.37 
 
 
 

                                                 
30 De Telegraaf, 12 januari 2007. De krant meldt daarover: “Belgen blij met boycotoproep”.  
31 Algemeen Dagblad/ Haagsche Courant, 12 januari 2007. 
32 NRC Handelsblad, 12 januari 2007; Trouw, 13 januari 2007. 
33 Trouw, 12 maart 2007. 
34 Dagblad  Spits, 8 februari 2007. 
35 Elsevier, 24 februari 2007. 
36 De Telegraaf, 14 april 2007. 
37 De cursivering is van de onderzoeker. De betreffende informatie bevat ook een verwijzing naar een aantal 
contactpersonen van het ministerie, het IPO en de VNG. 
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Box 3.2b  Actualiteiten rond de kilometerheffing, medio 2007 
 
�  Én de  kilometerheffing én meer wegen 
Aan het einde van het parlementaire jaar 2006-2007, op 14 juni 2007, presenteert het kabinet-
Balkenende 4 zijn beleidsprogramma na 100 dagen met de samenleving te hebben gecommuniceerd. 
“Minister Eurlings wil uit angst voor falende techniek voorlopig een beperkte invoering van de 
kilometerheffing”, is de boodschap die het NRC Handelsblad op 14 juni 2007 destilleert uit het 
beleidsprogramma. Trouw meldt op dezelfde dag: “Eurlings acht de fasering noodzakelijk omdat er 
nog grote technische problemen zijn. Bij een snelle invoering zou chaos ontstaan, is zijn vrees”.  
   Een interview met Elsevier geeft meer zicht op de aanpak die minister Eurlings voorstaat. “De 
discussie over een kilometerheffing is alleen geloofwaardig als het kabinet duidelijk maakt dat het 
menens is met de aanleg van extra wegen en rijstroken. Als CDA-kamerlid heb ik nog de leuze 
bedacht tegen het tolpoortenplan: ‘Eerst bewegen, dan beprijzen’. Dat is en blijft mijn lijn. (….) Als 
we niet bewijzen dat de opbrengst van de kilometerheffing terugstroomt naar de automobilist, is er 
geen draagvlak”, zo luidt zijn verhaal.  
   Eurlings geeft ook aan, dat hij voor de invoering van de kilometerheffing het maatschappelijk 
middenveld (waaronder de ANWB) essentieel vindt. Wat betreft de technische kant zegt Eurlings als 
ingenieur te geloven in technische oplossingen. Hij denkt dat een kleine chip in de auto voldoende zal 
zijn. “Zo’n chip is er nu nog niet. Hoe langer je de kilometerheffing uitstelt, hoe beter het systeem”, 
zegt hij.38 
�  De rationaliteit van de burger 
In juli 2007 wordt een onderzoek gepubliceerd, uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, 
waarin Europese burgers vragen zijn voorgelegd over automobiliteit. Van de 26.000 ondervraagden 
vindt 90 procent dat het autogebruik moet worden verminderd. Maar slechts 17 procent is voorstander 
van het ontmoedigen van de auto in stadscentra en het opleggen van snelheidsbeperkingen. En slechts 
5 procent van de ondervraagden kan zich vinden in tolheffing.39  
�  De draai van de VVD 
Op de valreep van het parlementaire jaar 2006-2007 laat VVD-fractieleider Rutte in een 
radioprogramma weten, dat de VVD zich keert tegen de kabinetsplannen voor de kilometerheffing. De 
partij vindt dat het kabinet zich niet houdt aan de door de VVD gewenste randvoorwaarden. 
Woordvoerder voor verkeer en vervoer De Krom formuleert het aldus: “De automobilist gaat meer 
betalen en het kabinet wil niet extra investeren in infrastructuur.”40  
   Op 4 augustus 2007 publiceert Trouw een bijdrage van De Krom waarin hij betoogt dat de 
kilometerheffing niet helpt tegen files. “Linkse dromers zien de kilometerheffing als dé oplossing om 
mensen de auto uit te jagen. Een illusie en een excuus om vooral niets aan het eigenlijke probleem – te 
weinig asfalt – te doen”, stelt De Krom. Hoewel hij vindt dat het idee achter de kilometerheffing 
logisch is – het betalen voor het gebruik en niet voor het bezit van de auto – leidt het niet tot 
gedragsverandering en minder autogebruik. “Alleen meer asfalt, meer parkeerplaatsen en beter 
openbaar vervoer in en rond de grote steden voorkomt dat we afstevenen op een acuut 
verkeersinfarct”, is zijn conclusie. De kilometerheffing kan wat hem betreft voorlopig “beter de ijskast 
in”.  
   Elsevier besteedt aandacht aan de terugtrekkende beweging van de VVD. Journalist Simon 
Rozendaal vindt de keuze van de VVD verstandig. Want Nederland heeft “een volstrekt ontoereikend 
wegennet”, wat betreft het milieu is de auto “inmiddels behoorlijk schoon” en als het gaat om de 
kosten van  een groot project als de kilometerheffing is de overheid “vaak het dubbele of driedubbele 
kwijt van de geraamde kosten”.41  
   Feit is, dat op 1 september 2007 het bericht naar buiten komt, dat de Verkeersinformatiedienst 
voorspelt, dat de filegroei in 2007 minimaal tien procent bedraagt.42 Het kabinet genereert eind 

                                                 
38 Elsevier, 7 juli 2007. 
39 Trouw, 27 juli 2007. 
40 Bron:  www.nu.nl , 3 augustus 2007. NB: per 1 augustus 2007 voert de Zweedse hoofdstad Stockholm de 
tolheffing definitief in, na de geslaagde proefneming in 2006. 
41 Elsevier, 11 augustus 2007. 
42 Algemeen Dagblad, 1 september 2007. 
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augustus grote, kritische krantenkoppen met zijn voornemen, een wetsvoorstel in te dienen dat het 
gemeenten mogelijk maakt voor vuile auto’s en hoger parkeertarief te hanteren. Trouw spreekt van 
“overdreven regelzucht”.43 
 
�  Het beleidsprogramma “ Samen werken samen leven” 
Mede aan de hand van de uitkomsten van de tournee door Nederland presenteert het kabinet-
Balkenende 4 op 14 juni 2007 een beleidsprogramma voor de periode 2007-2011 met de titel 
Samen werken samen leven.  
   Onder het kopje “stapsgewijze invoering van een gedifferentieerde kilometerprijs naar tijd, 
plaats en milieukenmerken” geeft het kabinet aan dat in deze kabinetsperiode “een eerste, 
uitvoerbare, betekenisvolle en onomkeerbare stap” genomen wordt.  
   Wat betreft de betrokkenheid van de automobilist bevat het beleidsprogramma een 
belangrijke zinsnede: “Na besluitvorming in de Tweede Kamer over deze omvangrijke 
operatie zal het kabinet de dialoog met de weggebruiker zoeken. Weggebruikers moeten 
kunnen begrijpen waarvoor ze betalen”, aldus het beleidsprogramma.44 Het is in feite een 
vooruitschuiven van de draagvlakproblematiek. 
 
 
3.3  De inzet van een gedifferentieerde kilometerprijs en vergroening: het vergaderjaar 
       2007-2008 
 
Box 3.3a  Actieweek van De Telegraaf 
Op zondag 26 augustus 2007 start De Telegraaf  een actie onder de slogan “Laat Nederland rijden”. 
De krant stelt: “Nederland is getroffen door een verkeersinfarct. De economische schade loopt jaarlijks 
in de miljarden euro’s en is een gevaar voor verdere economisch groei.” In een redactioneel 
commentaar stelt De Telegraaf: “Het kabinet krijgt Nederland zeker niet aan het rijden met onzinnige 
voorstellen, zoals de destijds geflopte invoering van rekeningrijden of de introductie van een 
kilometerheffing, terwijl ondertussen de autolasten alleen maar stijgen en de zakelijke rijder ook nog 
eens wordt getroffen door een onrechtvaardig hoge bijtelling en administratieve rompslomp.” Lezers 
worden opgeroepen te reageren.  
   De hele week staat De Telegraaf in het teken van problemen rond de automobiliteit. De actieweek 
wordt afgesloten met het overhandigen van “16.000 plannen” (die lezers hebben ingezonden) aan 
minister Eurlings. In de editie van 1 september 2007 wordt het geheel van reacties betiteld als “uw 
wegendeltaplan”. 
 
�  Rapport van het Ruimtelijk Planbureau 
Op 10 september 2007 biedt het Ruimtelijk Planbureau het rapport Beprijzing van het 
wegverkeer aan minister Eurlings aan. De conclusies van het rapport zijn:  
 

“Beprijzing van het wegverkeer zal ertoe leiden dat de files afnemen. De maatschappelijke 
effecten van prijsbeleid zijn per saldo positief. (...) De vlakke kilometerheffing leidt tot enige 
verbetering van de doorstroming in de spits. De files worden korter, doordat het autogebruik 
afneemt. Dat autogebruik neemt af, omdat de hogere kosten voor autogebruik zwaarder wegen 
dan de tijdwinst (...). Wordt de vlakke kilometerheffing aangevuld met congestieheffing 
tijdens de spitsuren op zwaarbelaste wegen, dan zal de doorstroming duidelijk beter worden 
dan in het geval van de vlakke heffing alleen.” 45  

 
                                                 
43 Trouw, 25 augustus 2007. Zie ook De Telegraaf, 22 augustus 2007. 
44 “Samenwerken samen leven”, Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011: punt 18. Het is 
bijzonder, dat het kabinet in deze zaak de burger achteraf betrekt in de materie. 
45 Ruimtelijk Planbureau, “Beprijzing van wegverkeer. Doorstroming, bereikbaarheid en de economie”, 2007: 
8,9. 



Deel V – Hoofdstuk 3 

670 

Beprijzing blijkt vooral het sociaal-recreatieve verkeer te ontmoedigen. Dat leidt tot de 
conclusie: “Economisch gezien is dit aantrekkelijk omdat de weggebruikers met het grootste 
economische nut zijn overgebleven en meer ruimte krijgen op de weg.”46 Het rapport vermeldt 
ook nog dat prijsbeleid het autorijden “duurder en sneller” maakt.47 (Een tekst die haaks zal 
staan op het betoog dat minister Eurlings de komende jaren houdt over “lastenneutraliteit”.) 
 
�   Anders betalen voor automobiliteit in de Troonrede van 18 september 2007 
De Koningin spreekt in haar Troonrede een tekst uit over de voornemens van de regering ten 
aanzien mobiliteit, waaronder het anders betalen voor de auto:  
 

“Een ondernemend land heeft goede verbindingen nodig. In 2008 komen tien projecten gereed 
die het aantal files op de weg beogen te verminderen. De regering begint komend jaar met 
voorbereidingen om het gebruik van de auto meer te belasten en het bezit minder. Komend 
najaar presenteert zij een plan om het gebruik van openbaar vervoer verder te stimuleren. Er 
komen nieuwe proeven met gratis openbaar vervoer.” 

 
Box 3.3b Een parlementair onderzoek? 
In het televisieprogramma Pauw en Witteman van 26 september 2007 geeft GroenLinks-
fractievoorzitter Halsema te kennen, dat zij binnenkort het voorstel zal doen tot van een parlementair 
onderzoek naar de oorzaken van de fileproblematiek en het uitblijven van de aanpak daarvan. Volgens 
Halsema hebben verschillende ministers van Verkeer en Waterstaat nagelaten om maatregelen zoals 
rekeningrijden te nemen. Zij schrijft dit toe aan de machtige lobby van onder meer de 
transportbranche. Zij constateert dat ook de huidige minister Eurlings de invoering van de 
kilometerheffing voor zich uitschuift.48 Zij heeft haar voornemen echter niet doorgezet. 
 
�  Het Belastingplan 2008 
Om de kilometerheffing – met het verschuiven van de lasten van het bezit naar het gebruik 
van de auto – te kunnen invoeren wordt in het Belastingplan 2008 een aantal wijzigingen in 
de belastingen doorgevoerd. Daarnaast omvat het plan ook maatregelen voor de zogenaamde 
‘vergroening’ of milieudifferentiatie van de autobelastingen, teneinde de aanschaf en het 
gebruik van schone auto’s te stimuleren. Zo wordt de mrb voor zeer zuinige auto’s 
gehalveerd. 49 Opvallend is dat ter toelichting op de verschuiving van belasting op bezit naar 
belasting op gebruik van de auto wordt gewezen op de wens die speelt op Europees niveau, 
“om de werking van de interne Europese automarkt te verbeteren door het verlagen van de 
registratiebelastingen”.  
   Het kabinet kiest voor een geleidelijke overgang van de belastingen op autobezit naar de 
heffing op autogebruik, om “onwenselijke schokeffecten” op de automarkt te voorkomen.50 
Deze verschuiving betekent een verhoging van de mrb per 1 januari 2008 met 7,2 % (en in 
2009 met 7,8%). In het jargon staat deze belastingmaatregel in het kader van de 
kilometerheffing te boek als “vluchtheuvelvariant”, om aan te geven dat het een bijzondere 
maatregel is om het budgettaire verlies van de afbouw van de bpm te compenseren. Het effect 
van de vluchtheuvelvariant, namelijk dat de omslag naar de als eerlijk aangeprezen 
                                                 
46 Ibid.: 12, 13. 
47 Ibid.: 16, 17. 
48 Haar mededeling is op 27 september 2007 op de website van het Algemene Dagblad geplaatst: 
www.ad.nl/autowereld      
49 TK verg. jr. 2007-2008, 31205, nr.1-3. 
50 Ibid. nr.3: 6. Deze aanpak wordt als volgt toegelicht: “Om de overgang van tijdstipbelasting naar 
kilometerbeprijzing te vergemakkelijken door effecten tot een minimum te beperken is ervoor gekozen om een 
deel van de BPM geleidelijk naar de MRB te verschuiven. Bij de omzetting van de MRB (tijdvakbelasting) naar 
een kilometerheffing ontstaan nauwelijks schokeffecten op de automarkt. De BPM zal gedurende de komende 5 
jaar met 5% per jaar worden verlaagd, onder gelijktijdige verhoging van de MRB”, aldus het Belastingplan. 
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kilometerheffing juist als oneerlijk kan (en zal) worden ervaren, wordt echter niet voldoende 
ingeschat.51  
 
De Vaste Commissie voor Financiën stelt vele vragen over de maatregelen voor de introductie 
van de kilometerheffing.52 De fracties van het CDA, VVD, PvdA en ChristenUnie hebben 
vragen over de omvang en het tempo van de verschuiving van belastingen. De fractie van het 
CDA vraagt zich af “wat de effecten van deze maatregel zijn op het consumentengedrag” en 
de fractie van de ChristenUnie wil weten “of de verschuiving van de lastendruk op nieuwe 
auto’s naar de lastendruk op reeds aangeschafte auto’s ook onwenselijke effecten kan 
hebben”.53 
 
Box 3.3c  De actie “Stop Bos.nl” 
De autobranche, met name de RAI-Vereniging, BOVAG, TLN, EVO en VNA nemen het initiatief tot 
actievoeren tegen de belastingplannen van het kabinet die in 2008 de portemonnee van de automobilist 
raken.  
   In de landelijke dagbladen van  21 september 2007 verschijnt de eerste paginagrote advertentie in 
het kader van deze actie. De kop van de advertentie luidt: “Automobilisten moeten € 500 miljoen extra 
belasting betalen (…) .maar niet om de files op te lossen.” De minister van Financiën wordt verweten 
met “een woud aan nieuwe autobelastingen” te komen met het milieu als insteek, maar het milieu 
wordt er volgens de autobranche niet of nauwelijks beter van maar alleen de schatkist. Intussen blijven 
de files groeien.  
   De actie van de autobranche wordt ondersteund met een website: www.stopbos.nl. Meerdere 
advertenties volgen, waaronder een op 10 november 2007 met als kop: “Waarom Rijdend Nederland 
zoveel moeite heeft met al die extra autobelastingen”. De advertentietekst begint met: “Dit kabinet 
meent in 2008 ruim € 500 miljoen extra belasting te moeten heffen op autobezit en autogebruik. 
Vijfhonderd miljoen per jaar bóvenop de € 17 miljard die we daar elk jaar toch al voor betalen.” 
Daarom moet minister van Financiën Bos worden gestopt, aldus de actievoerders.  
   In een redactioneel commentaar in De Telegraaf van 6 november 2007 wordt het volgende beeld 
geschetst: “Na 25 jaar wanbeleid van de opeenvolgende kabinetten en 25 jaar ministers die er 
helemaal niets van bakten, staat Nederland nog steeds elke dag stil. Het linkse kabinet-Balkenende 
verhoogde de lasten voor de automobilisten en liet een deltaplan voor de files voor het gemak maar 
achterwege. (...) Minister Eurlings, los de files op of stap op!” 
 
Voorafgaand aan de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat voor 2008 komt 
het Belastingplan aan de orde in de Tweede Kamer.54 SP-woordvoerder Irrgang maakt 
melding van het feit, dat in een kort daarvoor gehouden wetgevingsoverleg bekend is 
geworden dat de kilometerheffing niet in 2011, maar waarschijnlijk pas in 2016 wordt 
ingevoerd.55  
   CDA-woordvoerder Jules Kortenhorst zegt in zijn betoog, dat zijn fractie nu inzet “op een 
kilometerheffing die er op termijn echt gaat komen”. VVD-woordvoerder Remkes vraagt 
hem, “hoe dit Belastingplan en hoe zijn verhaal van nu zich verhouden tot de toenmalige 
gemeenschappelijke visie van de fracties van CDA en VVD” dat de bpm én de mrb afgebouwd 
zouden moeten worden (zoals neergelegd in de door de Kamer aanvaarde motie-

                                                 
51 Deze lastenverhoging voor de automobilist, die in 2011 inmiddels structureel kan worden genoemd, heeft 
nooit die commotie veroorzaakt als het ‘kwartje van Kok’. Het is een indicatie voor de ‘prijsinelasticiteit’ van 
automobiliteit. 
52 TK verg. jr. 2007-2008, 31205, nr. 9. (Deze Nota naar aanleiding van het verslag van de Vaste commissie 
geeft de door de fracties gestelde vragen weer en is gedateerd 2 november 2007.) 
53 Ibid.: 5. 
54 TK verg.jr. 2007-2008, 26e verg. 21 november 2007. 
55 Ibid.: 26-1937. 
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Hofstra/Hijum).56 Kortenhorst heeft daarop geen duidelijk antwoord.  
   GroenLinks-woordvoerder Vendrik heeft een amendement ingediend “om de schuif 
motorrijtuigenbelasting-bpm ongedaan te maken”, want deze maatregel leidt volgens hem tot 
“ontgroening van de belasting”.57 Hij maakt zich grote zorgen over een eventueel uitstel van 
de invoering van de kilometerheffing.   
   Remkes maakt een punt van de verlaging van de bpm met gelijktijdige verhoging van de 
mrb, met name vanwege de onduidelijkheid over de invoering van de kilometerheffing:  
 

“Er is namelijk geen enkel zicht op de introductie van rekeningrijden. (...) Er wordt nu een 
voorschot op genomen, terwijl een aantal effecten buitengewoon onduidelijk en onzeker zijn. 
De transportsector is de klos. De mijnheer of mevrouw die net een auto gekocht heeft, de volle 
mep bpm heeft betaald, wordt straks geconfronteerd met een verhoging van de 
motorrijtuigenbelasting. Wie denkt dat je via dit soort voorstellen, zonder het zicht op de vraag 
waar je uiteindelijk wilt landen, het draagvlak kunt vergroten voor een ingrijpend instrument 
als rekeningrijden – waar de VVD-fractie niet principieel afwijzend tegenover staat – heeft het 
totaal bij het verkeerde eind.” 58 

 
Box 3.3d  Een persbericht van Siemens  
Op 28 november 2007 publiceert Siemens Nederland een persbericht waarin de kilometerheffing 
centraal staat. Aanleiding is de presentatie van de jaarresultaten van Siemens Nederland. 
Bestuursvoorzitter Martin van Pernis houdt in zijn presentatie een pleidooi voor een snelle invoering 
van de kilometerheffing. Alleen dan kan een verkeersinfarct nog worden voorkomen. Om het effect 
van  kilometerbeprijzing aan te tonen en daarmee het maatschappelijk draagvlak te versterken, is het 
volgens Pernis noodzakelijk de eerste stap naar een landelijke invoering grootschalig uit te voeren. 
Daarvoor zijn ca. 280.000 automobilisten nodig die vrijwillig deelnemen en een beloning krijgen voor 
het niet rijden.59 Siemens geeft te kennen de kennis en de technologie in huis te hebben om 
kilometerbeprijzing op basis van satelliettechnologie binnen drie jaar in heel Nederland te realiseren. 
 
�  De brief van de minister van Verkeer en Waterstaat over het kabinetsbesluit inzake 
“Anders Betalen voor Mobiliteit” 
Voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2008 in de Tweede Kamer stuurt de 
minister de Kamer op 30 november 2007 een brief over  het besluit van het kabinet inzake het 
project Anders Betalen voor Mobiliteit, met een groot aantal rapporten omtrent invoering van 
de kilometerheffing.60 Een belangrijk punt van het kabinetsbesluit is, dat de invoering niet 
met tussenstappen plaats zal vinden. Het kabinet kiest ervoor – na afweging van een aantal 
varianten – om “ineens door te stoten naar het ‘eindbeeld’ zoals dat vanaf het verschijnen van 
het rapport van het Platform-Nouwen door veel maatschappelijke organisaties is bepleit”.  
Dat betekent concreet “een kilometerprijs op alle Nederlandse wegen, gedifferentieerd naar 
tijd, plaats en milieukenmerken, en een inningssysteem dat werkt op basis van de modernste 
satelliettechniek”.  
   Het kabinet wil in 2011 starten met het vrachtvervoer en in 2012 zal stapsgewijs worden 
begonnen met personenauto’s. Er zal intensieve samenwerking met België, Duitsland en 

                                                 
56 Ibid.: 26-1938. Het is uitzonderlijk dat de Handelingen de voornaam van Kortenhorst vermelden. Er is 
namelijk ook een kamerlid met de naam Roland Kortenhorst. 
57 Ibid.: 26-1948. 
58 Ibid.: 26-1970. 
59 Op 13 november 2007 komt het bericht, dat de ANWB, het bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties en 
gemeenten met een plan komen om 100.000 forenzen te belonen als zij de spits mijden. (Bron: www.ad.nl)  
60 TK verg.jr. 2007-2008, 31305, nr. 1. De brief volgt op een toezegging van de minister-president aan de heer 
Slob van de ChristenUnie, om voorafgaand aan de begrotingsbehandeling een besluit te nemen over de invoering 
van de kilometerheffing. De uitvoerige brief (18 blz.) gaat vergezeld van een groot aantal rapportages als 
bijlagen. 
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Frankrijk worden gezocht. In 2016 zal het systeem volledig zijn uitgerold.61 Wil het kabinet 
die ambitie waarmaken, dat moeten er volgens de minister in deze kabinetsperiode “meerdere 
onomkeerbare stappen worden gezet”. Daarbij gaat het onder meer om afgeronde wetgeving, 
uitgeteste techniek en een omzetting van de autobelastingen. Het kabinet gaat door het nemen 
van deze stappen het  point of no return voorbij.  
   Het besluit van het kabinet steunt op vier principes: eerlijkheid (automobilisten mogen 
gezamenlijk niet meer gaan betalen); draagvlak; betaalbaarheid (exploitatiekosten mogen niet 
de pan uit rijzen); en bereikbaarheid (de kilometerheffing moet daar een bijdrage aan 
leveren).62  
 
�   De begroting 2008  
 
De Memorie van Toelichting. De eerste zinsneden van de beleidsagenda voor 2008 geven 
aan wat de inzet van de nieuwe minister is:  
 

“Onder het motto ‘sturen op duurzame groei’ wil het ministerie van Verkeer en Waterstaat de 
komende jaren duidelijke keuzes maken om Nederland op de lange én korte termijn sterker, 
mobieler, veiliger en schoner te maken. Mobiliteit en een krachtig logistiek netwerk vormen 
de basis onder een gezonde economie.” 63 

 
De vier hoofdthema’s van de beleidsagenda zijn: een ambitieuze aanpak van de files, een 
sterke concurrentiepositie voor Nederland, groei en meer kwaliteit in het openbaar vervoer en 
een klimaatbestendige en veilige samenleving.64  
   Voor de aanpak van de fileproblematiek blijft de drieslag uit de Nota Mobiliteit van 
“benutten, bouwen en beprijzen” het uitgangspunt. Over het project Anders Betalen voor 
Mobiliteit memoreert de MvT, dat in de Nota Mobiliteit is gekozen voor een eerlijke en 
transparante wijze van betalen voor mobiliteit (naar tijd, plaats en milieukenmerken). 
Weggebruikers krijgen via een tussenstap in deze kabinetsperiode met de kilometerprijs te 
maken, meldt de MvT. In 2008 wordt hier “de dialoog” voor aangegaan.65 
 
Vragen van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. Nu de introductie van de 
kilometerheffing in voorbereiding is wordt duidelijk, wat de afbouw van de (vaste)  
belastingen op het bezit van de auto betekent. In het Belastingplan 2008 is voorzien dat ten 
behoeve van een afbouw van de bpm de mrb wordt verhoogd. De commissie stelt de vraag 
wat het nut is van deze maatregel. Het antwoord luidt, dat een rechtstreekse omzetting van de 
bpm in de kilometerbeprijzing schokeffecten zou veroorzaken voor de waarde van het 
bestaande autopark. Dat schokeffect speelt niet bij de omzetting van de mrb in de 
kilometerprijs.66  
   Deze wijze van afbouw van de bpm betekent dat – uitgezonderd degenen die een nieuwe 
auto gaan aanschaffen – alle autobezitters die al mrb betalen duurder uit zijn. De commissie 
vraagt hoe die lastenverhoging zich verhoudt tot de doelstelling van het Platform-Nouwen dat 
automobilisten in het geheel niet méér mogen gaan betalen. Het antwoord luidt, dat de 
verhoging van de autolasten die voortvloeien uit de verschillende fiscale maatregelen van het 
belastingplan 2008 los staat van de doelstelling van het platform, want het gaat bij het 

                                                 
61 Ibid.: 1. 
62 Ibid.: 2. 
63 TK verg.jr. 2007-2008, 31200 XII, nr. 2: 5. 
64 Ibid. 
65 Ibid.: 67. 
66 TK verg.jr. 2007-2008, 31200 XII, nr. 17: 4, 5. 
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belastingplan om het vergroeningsbeleid.67 
 
Het debat in de Tweede Kamer. De kilometerheffing is eind 2007 weer een centraal 
onderwerp in het parlementair discours, mede door de eerder genoemde brief van de minister 
van 30 november 2007. SP-woordvoerder Roemer begint zijn betoog met de woorden 
“Nederland staat stil”. Hij zet de eerder ingezette koers van zijn fractie door en pleit voor 
“een eerlijke en goedkope kilometerheffing” die snel is in te voeren “omdat daar weinig 
nieuwe technologie voor nodig is”. Hij verzoekt de regering zich het komende jaar te 
bezinnen op “wat wij eigenlijk willen met de autokosten”.68  
   Voor CDA-woordvoerder Koopmans is sprake van de dreiging van een “mobiliteitsinfarct”. 
Hij vindt het van groot belang dat het draagvlak voor de kilometerheffing behouden blijft en 
wil “dat alle Nederlanders die een auto hebben of er een gaan kopen, weten wat de 
Nederlandse overheid wil”. 69  
   VVD-woordvoerder De Krom opent zijn betoog met een opvallend, ander geluid. Zijn 
betoog wordt om die reden hier integraal weergegeven:  
 

“De kilometerheffing komt er. De minister liet afgelopen vrijdag weten dat dit een historisch 
besluit is. Het is inderdaad een historisch besluit, maar tegelijkertijd ook een historische 
vergissing en wel om drie redenen. Voorlopig is geen sprake van eerlijk betalen, maar van 
meer betalen voor de automobilist. Het draagvlak waarop dit kabinet rekent, is er daardoor niet 
en het komt er op die manier ook niet. Dit is de eerste historische vergissing. Kern van het 
mobiliteitsprobleem is en blijft het gebrek aan asfalt. Je moet eerst zorgen voor meer asfalt, 
zodat iedereen ook door kan rijden, en voor voldoende alternatieven. Dan pas kun je de 
kilometerheffing invoeren. Het kabinet doet het echter andersom. Het ziet de kilometerheffing 
als excuus om minder asfalt aan te leggen. Dit is in strijd met de motie-Hofstra c.s. en vormt 
de tweede historische vergissing. Gelet op alle uit de hand gelopen en vastgelopen projecten, 
geloof ik er geen snars van dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat zo’n groot complex 
project überhaupt aan kan. Op hetzelfde moment dat de CDA-fractie een parlementair 
onderzoek wil naar mislukte IT-projecten bij de overheid, neemt deze CDA-minister het 
grootste IT-project ooit op zijn schouders. Zie hier de derde historische vergissing.” 70  

 
De Krom refereert hierbij aan “harde afspraken” die over de kilometerheffing zijn gemaakt, 
waaronder de afspraak dat de invoering niet gepaard mocht gaan met een lastenverhoging 
voor de automobilist. Hij vindt dat het kabinet “de melkkoe” weer van stal haalt. Een andere 
afspraak is, dat de invoering op hetzelfde moment voor iedereen zou plaatsvinden, maar het 
kabinet kiest ervoor om te beginnen met de transportsector, aldus De Krom. 
   De Krom krijgt vragen van een aantal andere fractiewoordvoerders. Uit zijn antwoorden 
blijkt, dat de VVD-fractie nog steeds voorstander is van het principe van de kilometerheffing 
(met name dat voor het gebruik van de auto wordt betaald en niet voor het bezit), maar dat zij 
in de kilometerheffing (nog steeds) geen instrument ziet om de files tegen te gaan. Want 
prijsbeleid werkt volgens De Krom nauwelijks: “Door het kwartje van Kok is er geen 
kilometer minder gereden.”71 Voor de VVD is het gebrek aan wegcapaciteit het grootste 
mobiliteitsprobleem en De Krom roept de minister op de kilometerheffing in de ijskast te 
zetten en eerst in te zetten op “doorrijden of alternatieven”.72  

                                                 
67 Ibid.: 12. 
68 TK verg.jr. 2007-2008, 31e verg. 4 december 2007: 31-2430. Zonder dat concreet uit te spreken doelt Roemer 
op het beprijzen via de brandstofaccijns. 
69 Ibid.: 31-2432. 
70 Ibid.: 31-2435. 
71 Ibid.: 31-2436, 2437. 
72 Ibid.: 31-2438. 
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   PvdA-woordvoerder Roefs zegt dat haar fractieleden “blij zijn dat er een onomkeerbare 
stap gezet zal worden, dat wij niet meer gaan betalen voor het bezit van een auto maar voor 
het gebruik. Dat is eerlijker. Wij hopen ook, dat dit zal leiden tot bewuster gebruik van de 
auto”.73  
   PVV-woordvoerder Madlener noemt de privacy een belangrijk bezwaar tegen de 
kilometerheffing. “Mensen moeten een kastje in hun auto laten inbouwen. Zij worden door de 
overheid met een satelliet gevolgd. Dat bezwaar blijft toch staan als een huis.”74 Hij neemt in 
zijn betoog stelling tegen het beleid van minister Eurlings. Hij voorziet dat “de broodnodige 
wegen” niet zullen worden aangelegd en zegt over het beleid van de minister inzake de 
kilometerheffing:  
 

“Hij komt nu met het zogenaamde rekeningrijden dat in 2011 en 2012 zal worden ingevoerd. 
Het gaat hierbij om een spitsheffing die de belastingdruk voor de hardwerkende Nederlanders 
zwaar zal verhogen. Ik heb al eerder gezegd dat dit ronduit asociaal beleid is. Het belasten van 
mensen die de file niet kunnen mijden en die voor hun werk onderweg zijn, is geen eerlijk 
beleid. Hoe vaker de minister roept dat dit beleid eerlijk is, hoe harder wij zullen roepen dat 
dit niet zo is.” 75  

 
ChristenUnie-woordvoerder Anker complimenteert de minister met het kabinetsbesluit over 
de invoering van de kilometerheffing en om direct toe te werken naar het ‘eindbeeld’.76 
   Duyvendak (GroenLinks) vindt het tempo van de minister te laag. “Waarom worden bijna 
alle concrete maatregelen doorgeschoven tot na de volgende verkiezingen?”, is zijn vraag. 
Zijn fractie wil vóór de verkiezingen van 2011 de kilometerheffing ingevoerd hebben voor 
tenminste vracht-, lease- en bestelauto’s. Duyvendak vindt de kilometerheffing die het kabinet 
voorstaat niet eerlijk, want deze breekt volgens hem met het principe ‘de vervuiler betaalt’ 
omdat alle opbrengsten naar nieuwe infrastructuur gaan. Dus hoe meer kilometers er gereden 
worden, des te meer geld komt er voor de aanleg van wegen.  
   Duyvendak komt tot de volgende analyse van het beleid van dit kabinet: 
 

“Er heeft zich een fundamentele paradigmawisseling voorgedaan. De automobilist is straks 
niet langer een burger die belasting betaalt, nee, de automobilist wordt bij minister Eurlings 
een consument die een prijs betaalt, een prijs voor het asfalt dat hij geleverd krijgt. Vandaar 
dat gekke woord: ‘kilometerprijs’. De minister verkoopt straks asfalt. Hoe meer er gereden 
wordt, des temeer betaalt de automobilist-consument, en des te meer asfalt kan de minister 
vervolgens weer verkopen (....). De GroenLinks-fractie vindt dit een perverse koppeling. Ik 
vind het niet gek dat de ANWB hierover enthousiast is. Straks komt er geen parlement meer 
aan te pas. (...) Een kilometerheffing die echt iets tegen files doet en het verkeer daadwerkelijk 
schoner en zuiniger maakt, kan niet lastenneutraal zijn.”77  

 
D66-woordvoerder Van der Ham is blij met de inzet van het kabinet voor de kilometerheffing 
maar zijn fractie heeft hier “nog wel de nodige reserve bij, want de geschiedenis van de 
kilometerheffing noopt tot enige voorzichtigheid”. Vervolgens stelt hij een groot aantal vragen 
over de plannen van de minister voor de kilometerheffing.78 SGP-woordvoerder Van der 
Staaij zegt blij te zijn met het kabinetsbesluit. 
 
                                                 
73 Ibid.: 31-2440. 
74 Ibid.: 31-2437. 
75 Ibid.: 31-2445, 2446. Op de vraag van De Krom (VVD) hoe de PVV de files denkt op te lossen antwoordt 
Madlener, dat zijn partij de koppeling met de luchtkwaliteit en de ruimtelijke ordening wil opheffen. 
76 Ibid.: 31-2447. 
77 Ibid.: 31-2449. 
78 Ibid.: 31-2450. 
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Minister Eurlings geeft in zijn antwoord aan hoe hij aankijkt “tegen die ene, grote centrale 
vraag” die doorklonk in de bijdragen van de fracties, namelijk: “Hoe zorgen wij ervoor dat 
Nederland mobiel blijft?” Zijn antwoord daarop luidt: “niet alleen snel beprijzen, maar vooral 
sneller beslissen en sneller bouwen”.79  
   Eurlings beschouwt het kabinetsbesluit over de kilometerheffing als “een mijlpaal voor die 
acht miljoen Nederlandse automobilisten die van deze enorme stelselwijziging moeten gaan 
profiteren”. Hij stelt dat het prijsbeleid zorgt voor “een vermindering van het aantal 
capaciteitsknelpunten”.  
   Bij het eindbeeld van de landelijke kilometerprijs staat eerlijkheid als randvoorwaarde voor 
de minister voorop. “Wij gaan de automobilist geen extra geld uit de zak kloppen. Daarom 
komt er geen lokale tol ”80, zegt hij. Zijn antwoord op de vraag van Duyvendak of het voor de 
automobilist niet duurder wordt om auto te rijden is:  
 

“De lasten gaan niet omhoog; ze worden alleen anders verdeeld. Als je veel rijdt, betaal je wat 
meer wegenbelasting. Als je minder rijdt, ga je minder wegenbelasting betalen. Dat vindt ik 
eerlijk, want de wegenbelasting is mede een vergoeding voor de schade die je als automobilist 
aan de weg toebrengt.” 81  

 
Op een later door Duyvendak gestelde vraag geeft Eurlings aan, dat het uitgangspunt van de 
budgettair neutrale invoering van de kilometerheffing de politiek juist een instrument geeft: 
 

“om de hoogte van de kilometerprijs te bepalen. Het kan elk jaar worden bekeken. Als er 
meeropbrengsten zijn, kan de prijs naar beneden worden bijgesteld. Een van de goede dingen 
van het systeem is dat mensen meer zullen nadenken of zij hun auto echt nodig hebben.” 82 
 

 Roemer geeft op het betoog van de minister als reactie, dat als je aan de kilometerheffing 
“een immens duur systeem hangt om autorijden in de spits en in de Randstad duurder te 
maken, en zo een elitespits creëert, dan zijn alle mensen in de file, die daar niet voor hun lol 
in staan, duurder uit, zonder dat zij een keuze of alternatieven hebben. Dat is gewoon 
oneerlijk”. 83 Deze insteek van Roemer levert belangwekkende informatie van de minister op, 
als deze vervolgens uitlegt hoe het prijsbeleid is opgebouwd.  
   De minister geeft aan, dat “heel voorzichtig” de spitsheffing wordt ingevoerd, daarmee 
wordt gestart in Amsterdam. Over de lasten voor de automobilist zegt Eurlings:  
 

“Ook als het rijden in de spits iets duurder wordt, brengt het geen extra lasten met zich. Deze 
lasten waren anders vaste belastingen geweest. Dat is het grote verschil met lokale 
tolheffingen. Als wij een lokale tolheffing rond Amsterdam hadden toegelaten, hadden wij de 
wetten veranderd. Dan hadden ook Utrecht, Apeldoorn en Enkhuizen zich gemeld. Dan was er 
overal lokale tol geheven. Dit zou een extra belasting zijn geweest.” 84 
 

De minister geeft vervolgens een toelichting op de invoering van het prijsbeleid in de regio 
Amsterdam, die nu voorop loopt bij de differentiatie naar tijd en plaats. De minister meldt dat 
het bedrijfsleven in de regio Amsterdam nu actie gaat ondernemen om het personeel buiten de 
spits te laten reizen. 
   In zijn reactie op de uitspraak van De Krom, dat de kilometerheffing een historische 

                                                 
79 TK verg.jr. 2007-2008, 33e verg. 6 december 2007: 33-2516. 
80 Ibid.: 33-2521, 2522. 
81 Ibid.: 33- 2522. 
82 Ibid.: 33-2527. 
83 Ibid.: 33-2522. 
84 Ibid.: 33-2523. 
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vergissing is, zegt minister Eurlings dat De Krom hiermee afstand neemt van mensen als 
voormalig minister Smit-Kroes en VVD-woordvoerder Hofstra, waarop De Krom stelt dat de 
minister zich niet aan de afspraken houdt en de minister vervolgens de drie kritiekpunten van 
De Krom uitvoerig weerlegt.85  
   In zijn verdere betoog stelt Eurlings dat met de plannen voor de kilometerheffing Nederland 
voorop loopt in de wereld. “Er zijn al bewegingen merkbaar van landen om ons heen die met 
volle interesse kijken en bereid zijn tot afstemming” laat hij weten.86  
   De Krom wil weten of de minister op de kilometerheffing wil worden afgerekend en of hij 
de politieke consequenties trekt als de invoering mislukt. Eurlings repliceert dat hij de ambitie 
heeft om “na 20 jaar praten en vurige pleidooien, ook van de VVD-fractie, iets te doen met 
eerlijke beprijzing”. De Krom herhaalt het VVD-standpunt dat zij tegen de kabinetsplannen 
voor de kilometerheffing zijn.87 
 
Er worden meerdere moties ingediend met betrekking tot de kilometerheffing. De Krom dient 
een motie in waarin de regering wordt verzocht af te zien van de invoering van de 
kilometerheffing zoals de regering die nu voorstelt.88  De motie is aanleiding voor weer een 
debat tussen De Krom en de minister. Eurlings vindt dat hij conform de eerder door de VVD 
gekozen standpunten handelt, hetgeen De Krom bestrijdt.89 De motie wordt verworpen. Vóór 
de motie stemmen de fracties van VVD, SP, PVV en het lid Verdonk.90  
   Madlener dient een motie in waarin de regering wordt verzocht “een referendum uit te 
schrijven zodat de Nederlandse bevolking zich kan uitspreken over het wel of niet invoeren 
van het rekeningrijden”.91 Eurlings wil volstaan met het draagvlak bij de maatschappelijke 
organisaties, bij de overheden en bij de Kamer en ontraadt de motie.92 De motie krijgt géén 
steun van andere fracties en wordt verworpen. 
 
Op 17 december voert de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat  in het kader van de 
begrotingsbehandeling overleg met de minister cs. over het MIRT-projectenboek 2008, 
waarbij ook de kilometerheffing en de “versnellingsprijs” aan de orde komen.93 Met de 
versnellingsprijs komen middelen beschikbaar voor de aanleg van infrastructuur.  
   Madlener vindt dat daarmee de automobilist ‘dubbel gepakt’ wordt door én de 
kilometerheffing én toltrajecten. Koopmans onderkent het probleem maar schat in dat mensen 
“er best een paar centen voor over [hebben] als zij niet meer in die file hoeven te staan”. Wel 
is hij van mening dat niet bovenop de kilometerheffing allerlei infrastructuurwensen van een 
regio gefinancierd kunnen worden.94  
   De Krom bevestigt (nog eens) het standpunt van de VVD-fractie dat zij tegen de invoering 
van kilometerbeprijzing is zoals de regering die voorstelt.  
   Madlener presenteert de PVV als “een partij voor de automobilist” want, zegt hij, “wij 
erkennen de auto als belangrijkste vervoermiddel en als brenger van welvaart. Wij willen 
vooral de positieve kant van het autogebruik belichten. Die wordt al jaren onderbelicht in het 
parlement”.95  

                                                 
85 Ibid.: 33-2525 e.v. 
86 Ibid.: 33-2526. 
87 Ibid.: 33-2527. 
88 TK verg.jr. 2007-2008, 31200 XI, nr. 42. 
89 TK verg.jr. 2007-2008, 35e verg. 12 december 2007: 35-2762. 
90 Zie voor stemming over de moties: TK verg.jr. 2007-2008, 37e verg. 18 december 2007: 37-2908 e.v. 
91 Zie noot 221: Ibid.: 51. 
92 Zie noot 222: 35-2764. 
93 TK verg.jr. 2007-2008, 31200 A, nr. 72 . 
94 Ibid.: 8. 
95 Ibid.: 27. 
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   In zijn antwoord geeft minister Eurlings aan dat de planning voor de kilometerheffing die 
met het kabinet is afgesproken uitgaat van invoering in 2016 voor vracht- en 
personenauto’s.96 
 
�  Starten met de kilometerprijs: veel onderzoek en acties  
Op 11 december 2007 zendt de minister de rapportage Starten met de kilometerprijs aan de 
Tweede Kamer.97 Deze rapportage is een onderbouwing van het kabinetsbesluit over de 
invoering van de kilometerprijs en bevat een samenvatting van het verrichte onderzoek. Op 19 
december stuurt de minister ter aanvulling opnieuw een aantal onderzoeksrapportages aan de 
Tweede Kamer, waaronder een rapportage over de inschatting van de effecten van een 
kilometerheffing op de koopkracht.98  
   In een brief van 20 december 2007 geeft de minister een reactie op het initiatiefwetsvoorstel 
van Duyvendak (de Tolwet) én informeert hij de Kamer over lokale initiatieven voor 
beprijzen. Eurlings ontraadt aanvaarding van het wetsvoorstel van Duyvendak omdat het 
fundamenteel afwijkt van het kabinetsstandpunt, dat is gebaseerd op het advies van het 
Platform-Nouwen, en uitgaat van de invoering van een kilometerprijs die wordt 
gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieukenmerken.99  
   Twee weken later – op 4 januari 2008 - zendt de minister een brief aan de Kamer waarin hij 
de acties noemt die zijn gestart voor een betere benutting van de wegcapaciteit.100 Hij deelt 
mee in de loop van 2008 “een geïntegreerde mobiliteitsvisie” aan de Kamer voor te leggen.  
   In een brief van 26 februari 2008 meldt de minister dat op 12 december jl. de Taskforce 
Mobiliteitsmanagement met zijn werkzaamheden is gestart. Concreet doel is het verminderen 
van het aantal autokilometers met minimaal 15%.101 
 
Box 3.3e  Werkgevers in actie: ontmoediging van het autogebruik via de cao 
De werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB en AWVN slaan de handen ineen om het hoofd te 
bieden aan de groeiende files. “De werkgeversclubs zijn het wachten op een politieke oplossing 
kennelijk beu en willen nu afspraken maken met de vakbonden om de problemen in te dammen. Zij 
willen het autogebruik ontmoedigen”, meldt Trouw op 22 december 2007. Het voornemen van de 
werkgevers staat in een nota over het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2008. Werknemers verschijnen 
vanwege de files te laat op hun werk en gaan vroeger naar huis en dat heeft gevolgen voor 
inzetbaarheid en arbeidsproductiviteit. 
 
�  De Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat: een hoorzitting en overleg 
Op 31 januari 2008 houdt de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat een hoorzitting in 
het kader van Anders Betalen voor Mobiliteit.102 Er zijn vele insprekers, waaronder de 
voorzitter van het Platform-Nouwen.  
   Op 6 februari 2008 heeft de commissie overleg met minister Eurlings over een aantal zaken 
rond de kilometerheffing. Ook staat de initiatiefwet van Duyvendak (GroenLinks) op de 
agenda.103 Er komt een groot aantal aspecten van de kilometerheffing aan de orde. Hier 
volgen met name uitspraken die de standpunten van de verschillende fracties markeren.  
   De Krom (VVD) geeft een drietal redenen aan waarom hij de kilometerheffing niet steunt: 

                                                 
96 Ibid.: 67. 
97 TK verg.jr. 2007-2008, 31305, nr. 2. De rapportage is opgesteld door de Projectorganisatie Anders Betalen 
voor Mobiliteit. 
98 Ibid.: nr. 3. 
99 TK verg.jr. 2007-2008, 29535 en 31305, nr. 10. 
100 Ibid.: nr. 4. 
101 Ibid.: nr. 6. 
102 TK verg.jr. 2007-2008, 31305, nr. 11. 
103 Ibid.: nr. 10. 
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de kilometerheffing wordt gebruikt als excuus om geen cent extra te investeren in wegen en  
spoor; het kabinet komt zijn afspraken niet na; het kabinet onderschat de complexiteit en de 
risico’s van het systeem van kilometerheffing.104  
   Koopmans (CDA) trekt de conclusie dat de kilometerheffing leidt tot een eerlijke verdeling 
van de kosten, beter is voor het milieu en goed is voor de economie. Hij vindt dat het kabinet 
terecht in één keer kiest voor het eindbeeld maar stelt daarbij dat het niet eenvoudig zal zijn 
om de drie gestelde randvoorwaarden te realiseren, te weten: per saldo mogen de burgers niet 
meer gaan betalen; de kosten van het systeem mogen maximaal 5% van de opbrengst 
bedragen; de gehele opbrengst moet in één infrafonds worden gestort. Koopmans blijft 
voorstander van de invoering van de kilometerheffing en de planning daarvoor, “maar dan 
wel onder de premisse dat dit goed en technisch mogelijk is”. Hij zal pas na het debat in mei 
a.s. een beslissing nemen van “go or no go”.105  
   Cramer (ChristenUnie) vindt dat een verdere differentiatie naar milieukenmerken grote 
invloed moet hebben op de kilometerprijs. Hij vindt de vraag van de provincies om 
compensatie van het verlies van hun belastinggebied (door het vervallen van de opcenten op 
de mrb) reëel en doet de suggestie een deel van het infrafonds naar de provincies over te 
hevelen.106  
   Roefs (PvdA) is het volledig eens met het besluit van het kabinet over invoering van de 
kilometerheffing, omdat de automobilist voor het gebruik van de auto gaat betalen en niet 
voor het bezit ervan. Zij onderschrijft het tijdstraject voor de invoering. 107 
   Van der Ham (D66) stelt vast dat alle plannen met zoveel voorwaarden omgeven zijn, dat 
het de vraag is of het er wel van komt. Hij vraagt zich af welke stok de minister heeft om de 
“onomkeerbare stap” te zetten. “Komt de invoering op losse schroeven te staan nu vrijwel 
zeker is dat in de startperiode niet of nauwelijks kan worden voldaan aan de financiële 
voorwaarden?”, vraagt hij.  
   Voor Duyvendak (GroenLinks) is de kilometerheffing het enige middel om iets te doen aan 
de bereikbaarheidsproblemen, bovendien kan het helpen de milieuproblemen te beteugelen. 
Maar de vorm die het kabinet kiest is niet de kilometerheffing die hij zich voorstelt, met name 
omdat de opbrengst in een fonds wordt gestort dat wordt besteed aan nieuw asfalt en omdat er 
van verrekening van milieukosten geen sprake is.108  
   Van der Staaij (SGP) prijst de moed van het kabinet om beslist in te zetten op de 
kilometerheffing. Roemer (SP) vindt de kilometerheffing “een oneerlijk, moeilijk uitvoerbaar 
en veel te duur systeem”. Volgens hem spreken experts elkaar voortdurend tegen over de 
effecten. Hij noemt kilometerheffing via de brandstofaccijns als goed en goedkoop 
alternatief.109  
   Madlener (PVV) spreekt zich uit tegen rekeningrijden en spreekt tegen dat het een eerlijk 
systeem is. Ook het idee “dat iedere automobilist een kastje in de auto krijgt en daarmee 
overal kan worden gevolgd ” staat hem tegen. Volgens Madlener is er geen draagvlak voor.110 
  
In een uitgebreide beantwoording geeft Eurlings aan, dat het plan voor de kilometerbeprijzing 
ambitieus is. De mogelijkheden van de accijns als prijsinstrument zijn eerder verkend, aldus 
de minister. Maar het is niet mogelijk naar tijd en plaats te differentiëren, het CPB heeft 

                                                 
104 Ibid.: 1. 
105 Ibid.: 3. 
106 Ibid.: 4. 
107 Ibid.: 5. 
108 Ibid.: 6. 
109 Ibid.: 8. 
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gewezen op te grote economische effecten en harmonisatie in Europees verband zal echter 
nog lang op zich laten wachten.  
   Eurlings zegt, dat uit onderzoeken naar voren komt “dat de kilometerprijs de files niet zal 
oplossen maar wel een belangrijke rol speelt bij het verbeteren van de bereikbaarheid”. 
Onderzoek wijst uit dat de vlakke prijs per kilometer gedifferentieerd naar milieu een 
bereikbaarheidseffect zal opleveren van zo’n 10%, aldus de minister.111  
 
   In tweede termijn geeft Duyvendak aan dat de instemming van zijn fractie afhankelijk is 
van de vraag of er een “groene kilometerheffing” komt. Roemer blijft de kilometerheffing een 
oneerlijk systeem vinden en spreekt van een “elitespits in de Randstad”, Madlener vreest “dat 
het rekeningrijden het recht op bewegingsvrijheid in Nederland zal inperken”.112  
   Minister Eurlings zegt toe om voor de zomer van 2008 met een “basisrapportage” en met 
een “implementatieplan” voor Anders betalen voor Mobiliteit te komen. 
 
Box 3.3f  ‘De aap uit de mouw’: ophef over de consequenties van de kilometerheffing 
Na de hoorzitting van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat hebben de media in februari 
2008 volop aandacht voor de kilometerheffing. De implicaties en de complicaties van de invoering 
van een kilometerheffing staan centraal. De consequentie dat met het vervallen van de 
motorrijtuigenbelasting de provincies 1,1 miljard euro aan inkomsten zien wegvloeien en daarom 
denken aan het invoeren van een ‘ingezetenenbelasting’ leidt tot commotie.  
   De Telegraaf vindt dat de burger niet kan worden opgezadeld met een nieuwe heffing, noemt de 
provincies “tollenaars” en vindt dat deze bestuurslaag maar efficiënter moet gaan werken.113 De 
autobranche wil duidelijkheid over de uitwerking van de afschaffing van de bpm, want die wijze van 
afbouw heeft grote gevolgen voor de restwaarde van het Nederlandse autopark.114  
   Er is echter onenigheid tussen het kabinet en de coalitiepartijen in de Tweede Kamer over de afbouw 
van de bpm. Het kabinet wil een deel van die belasting handhaven, de fracties in de kamer willen een 
volledige afschaffing. Het kabinet verwacht dat er meer schone auto’s worden verkocht als een deel 
van de bpm gehandhaafd wordt voor sterk vervuilende auto’s. GroenLinks deelt die visie.115  
   De afbouw van de bpm heeft ook nog een ander effect, namelijk dat de autorijder ‘dubbel betaalt’; 
dit is voor Het Financieele Dagblad voorpaginanieuws. Want de automobilist die zijn auto vóór 
invoering van de kilometerheffing heeft aangeschaft en de volledige bpm heeft, betaald, betaalt ook 
nog eens bpm als onderdeel van de kilometerheffing. Prof. Peter Kavelaars en dr. Dirk Albregtse van 
de Erasmus Universiteit Rotterdam vinden dat de overheid de al betaalde bpm moet teruggeven naar 
rato van de ouderdom van de auto. Boven een redactioneel commentaar plaatst het dagblad de kop: 
“kabinet moet eerlijk zijn over km-heffing”.116 (Overigens wordt de redenering van Kavelaars en 
Albregtse weersproken door de econoom Frank Kalshoven, die stelt dat het de overheid vrij staat 
belastingtarieven te wijzigen of belastingen te vervangen, zonder dat hierdoor tussen burgers en 
overheid over en weer claims ontstaan.117)  
   Een andere complicatie is, dat de Nederlandse staat tegen een financieel probleem oploopt, als de 
kilometerheffing leidt tot een substantiële reductie van de automobiliteit. Het Centraal Planbureau 
vindt dat bij de plannen voor de kilometerheffing onvoldoende aandacht wordt gegeven aan de 
overheidsfinanciën. Het Financieele Dagblad kopt daarom: “Km-heffing slecht voor schatkist”.118  
   Een ander punt is de problematiek van de privacy. Het College Bescherming Persoonsgegevens 
waarschuwt voor de gevolgen van het nieuwe systeem van autobelastingen. Jeanette Beuving, lid van 

                                                 
111 Ibid.: 9-14. 
112 Ibid.: 16, 17. 
113 Redactioneel commentaar in De Telegraaf van 1 februari 2008. 
114 Het Financieele Dagblad van 1 februari 2008 besteedt hier aandacht aan. 
115 Trouw, 6 februari 2008. 
116 Het Financieele Dagblad, 13 februari 2008. De beide wetenschappers hebben op verzoek van het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat de afbouw van de fiscaal-technische aspecten van de kilometerheffing bekeken 
117 Vrij Nederland, 23 februari 2008. 
118 Het Financieele Dagblad, 6 februari 2008. 
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genoemd college,  wil geen systeem dat leidt tot “een gedetailleerd beeld van het reisgedrag”. Maar 
daarvoor is een oplossing. Siemens en Logica CMG hebben een “anonieme kaart” ontwikkeld om te 
betalen. Het is een soort ‘prepaid-kaart’ die in de auto kan worden gebruikt voor het afrekenen van de 
kilometers.119  
  Een geheel andere complicatie meldt de staatssecretaris van Financiën, De Jager. Hij houdt de Kamer 
voor, dat de Belastingdienst de uitvoering van het AOW-plan van het kabinet én de kilometerheffing 
niet aan kan.120 
   Tot slot een mogelijk ‘winstpunt’ van een kilometerheffing. CDA en PvdA hebben het idee, dat 
automobilisten die bereid zijn om privé-gegevens vrij te geven, korting kunnen krijgen op de 
kilometerheffing of gratis de apparatuur voor de kilometerheffing in kunnen laten bouwen. Zo’n 
regeling zou een uitkomst zijn voor het bedrijfsleven, dat graag wil weten waar en wanneer 
automobilisten rijden. SP-woordvoerder Roemer vindt het een “belachelijk idee” en vreest Big Brother 
toestanden.121 Roemer houdt het graag eenvoudig: “Geen gedoe met een kastje of satelliettechniek; je 
geeft doodsimpel de meterstand door via een formulier of internet, net zoals bij het gas.”122 
 
Tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer op 27 maart 2008 (over de mislukte 
ondertekening van een milieuplan voor de vervoersector) dient De Krom (VVD) een motie in 
waarin de regering wordt verzocht om, mocht de kilometerheffing onverhoopt niet doorgaan, 
de bpm volledig af te schaffen.123 De motie wordt verworpen; alleen de VVD en de PVV 
stemmen vóór.124 
 
Box 3.3g  “Kies nu eindelijk eens onomwonden voor de kilometerheffing” 
Zo luidt de kop van een redactioneel commentaar van Trouw op 17 mei 2008. “In december leek het er 
op dat de veelbesproken kilometerheffing er dan toch echt komt (….). Intussen ruziet minister 
Eurlings (verkeer) al maandenlang met collega-bewindslieden Bos en De Jager (financiën) over het al 
dan niet volledig afschaffen van de bpm.” 
   Elsevier rapporteert op 24 mei 2008 over “de slag om de melkkoe”. Minister Eurlings en 
staatssecretaris De Jager zijn in een discussie verwikkeld over de CO2 –heffing als alternatief voor de 
bpm. “De Jager wil dat de auto een melkkoe blijft voor de fiscus, want aan de kilometerheffing heeft 
het ministerie van Financiën niks. De opbrengst daarvan moet ten goede komen aan de 
verkeersinfrastructuur.”  
   Na afloop van de ministerraad van 30 mei bericht minister Eurlings, dat het Rijk verminderde 
belastinginkomsten als gevolg van de kilometerheffing niet zal afwentelen op de automobilist. De 
minister verwacht op basis van onderzoek een forse vermindering van het aantal gereden kilometers, 
wat zal leiden tot vermindering van inkomsten voor het Rijk. Maar dat wordt binnen de belastingen 
opgevangen. Hoe is nog niet bekend.125 Volgens de minister “staat in beton gegoten” dat alle vaste 
lasten voor de auto in 2018 zijn verdwenen. Staatssecretaris De Jager kan na afloop van de 
ministerraad meedelen, dat autobezitters korting krijgen op de toekomstige kilometerheffing als blijkt 
dat zij te veel bpm betalen.126  
   Maar waar beide bewindslieden nog geen melding van maken, is de mogelijkheid die provincies 
krijgen om een nieuwe belasting in te voeren ter compensatie van het verlies van de opcenten op de 
motorrijtuigenbelasting. De zogenoemde “ingezetenentaks”. “Straks moeten dus mensen zónder auto 
meebetalen om de provincies te compenseren voor het wegvallen van de wegenbelasting”, stelt  
Elsevier.127 

                                                 
119 De Telegraaf, 6 februari 2008. 
120 De Telegraaf 2 maart 2008; Trouw 3 maart 2008. 
121 Algemeen Dagblad, 31 januari 2008. 
122 Algemeen Dagblad, 6 februari 2008. 
123 TK verg.jr. 2007-2008, 31305, nr. 15. 
124 TK verg.jr. 2007-2008, 70e verg. 1 april 2008: 70-4879. 
125 Trouw, 31 mei 2008. 
126 Het Financieele Dagblad, 31 mei 2008. 
127 Elsevier, 7 juni 2008. 
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�   De Basisrapportage over de invoering van de kilometerprijs,  het plan voor wijziging 
van het fiscale stelsel en nog meer rapporten 
Op 30 mei 2008 biedt minister Eurlings de Basisrapportage Uitwerkingsfase Anders Betalen 
voor Mobiliteit aan de Tweede Kamer aan, die hij eerder heeft toegezegd.128 De rapportage is 
“het startdocument voor de parlementaire controle op het Groot Project Anders Betalen voor 
Mobiliteit (AMvB)”.  
   Het project AMvB bevindt zich in de uitwerkingsfase.129 De basisrapportage is gebaseerd 
op het kabinetsbesluit van 30 november 2007, waarbij de hoofdlijn voor de invoering van de 
kilometerprijs is vastgesteld. In de brief meldt de minister dat de omzetting van de bpm en 
mrb naar de kilometerprijs “op macroniveau neutraal uitpakt voor de automobilist”. 
Aanvullend heeft het kabinet besloten: 
 

“om de derving die voor de schatkist optreedt als gevolg van de invoering van de 
kilometerprijs – minder opbrengsten van de kilometerprijs zelf en accijnzen door een 
vermindering van het aantal voertuigkilometers – niet te versleutelen in de kilometerprijs. 
Daartegenover staat het feit dat de provinciale opcenten en de exploitatiekosten (tot een 
maximum van 5%) worden verwerkt in het kilometertarief. Per saldo gaat de automobilist 
hiermee in de structurele situatie minder bijdragen aan de schatkist via autobelastingen.” 130  

 
De minister verwacht dat halverwege 2011 het implementatiebesluit genomen kan worden. 
Eveneens op 30 mei 2008 zendt de staatssecretaris van Financiën een brief aan de Tweede 
Kamer waarin een plan is opgenomen voor het realiseren van de verschillende wijzigingen 
van het fiscale stelsel die samenhangen met de invoering van de kilometerprijs.131  
    
Met de presentatie van de basisrapportage belandt het parlementair discours in een nieuwe 
fase. De invoering van de kilometerheffing wordt steeds meer concreet. De fracties in de 
Tweede Kamer krijgen te maken met vele vragen van automobilisten over de uitwerking en 
de effecten van de kilometerheffing in de praktijk van alle dag.  
   Het realiseren van het ‘idee’ van betalen voor het gebruik van de auto in plaats van voor het 
bezit ervan, betekent een zeer ingrijpende wijziging van het huidige stelsel van belastingen en 
accijnzen (waaronder het vervallen van de provinciale opcenten op de mrb). Voorts komt de 
organisatie, administratie en handhaving van de nieuwe ‘kilometerprijs’ als groot en complex 
vraagstuk op het bord van Tweede kamer te liggen.  
   Minister Eurlings blijft de Tweede Kamer actief informeren over actuele zaken die 
samenhangen met de het mobiliteitsbeleid en de invoering van de kilometerheffing.132  
 
�  Fiscale vergroening en de kilometerheffing 
Op 30 mei 2008 zendt de staatssecretaris De Jager van Financiën zijn eerste vergroeningsbrief 
aan de Tweede Kamer.133 In deze brief komt een aantal maatregelen aan de orde in het kader 
van het beleid van fiscale vergroening voor het jaar 2009.134 De mrb voor zeer zuinige auto’s 
                                                 
128 TK verg.jr. 2007-2008, 31305, nr. 34. Het rapport is bijlage bij de brief. De “peildatum” ervan is 30 
november 2007. 
129 Basisrapportage Anders Betalen voor Mobiliteit: 6. Deze uitwerkingsfase moet  de volgende resultaten 
opleveren: 1. een beslisdocument voor de Tweede Kamer (zomer 2008); 2. het Wetsontwerp kilometerprijs (juni 
2008); 3. het Plan fiscaliteit (mei 2008); en 4. een brief over de aanpak van de mobiliteitsprojecten (juni 2008). 
130 Ibid.: 2. 
131 TK verg.jr. 2007-2008, 31305, nr. 35. 
132 Onder meer: ibid.: nr. 41 (over rapport “De Mobiliteitsbalans 2008; congestie in perspectief”); nr. 51 (over 
hat rapport “Audit Anders Betalen voor Mobiliteit”) en nr. 52 (over het organisatiemodel en het systeem rond de 
kilometerprijs). 
133 TK verg.jr. 2007-2008, 31492, nr. 1. 
134 Ibid.: 3. Het gaat om een 8-tal thema’s, waaronder mobiliteit en brandstoffen. 
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wordt nogmaals gehalveerd, zodat deze nog maar een kwart bedraagt van het bedrag van 
2007. De brief geeft uitgebreide informatie over de samenhang van de fiscale vergroening van 
auto’s met de invoering van de kilometerheffing. De bpm zal in enkele jaren worden 
omgebouwd naar een CO2-belasting.  
   Vanaf 1 januari 2009 zullen zeer zuinige auto’s vrijgesteld zijn van bpm. Bij de fiscale 
vergroening is lastenneutraliteit het uitgangspunt, hetgeen betekent dat de totale belasting-
opbrengst gelijk blijft. Dit betekent onder meer, dat als het rijden met een ‘schone’ auto 
goedkoper wordt, de kosten van een ‘vuile’ auto zullen stijgen. 
 
�  Het overleg met de Vaste Commissies voor Verkeer en Waterstaat en Financiën 
Op 2 en 3 juli 2008 is er overleg tussen de bij de kilometerprijs betrokken Vaste Commissies 
en de betrokken bewindslieden. Er ligt dan een groot aantal (laat ontvangen) rapportages 
voor, waarover de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat een lange lijst van 
schriftelijke vragen heeft gesteld.135 Ook in het overleg met de bewindslieden komen 
tientallen vragen over alle mogelijke aspecten van de kilometerheffing aan de orde. De inzet 
van de minister is met name het verkrijgen van ‘groen licht’ voor het aanbesteden van te 
testen onderdelen van het systeem van de kilometerheffing. 
   De Krom (VVD) neemt stelling tegen de kilometerheffing en noemt daarvoor een aantal 
argumenten: automobilisten zullen meer betalen om langer is de file te staan; de hele operatie 
is op drijfzand gebaseerd; en desalniettemin stort het kabinet zich “in de grootste ICT-
operatie ooit”. Na een kritische uiteenzetting over de fiscale maatregelen zegt De Krom:  
 

“In de propaganda wordt het eerlijke karakter van het systeem benadrukt, maar de 
werkelijkheid komt neer op meer betalen. Gehoopt wordt dat niemand doorheeft dat de kosten 
van het systeem als een opslag zullen gelden op de kilometerheffing. (...) Tevens wordt erop 
gehoopt dat mensen over het hoofd zien dat de eerste aanschafkosten van het kastje van 
Camiel weliswaar door de Staat worden betaald, maar die voor onderhoud en vervanging 
niet.” 136  

 
Hij wil van de minister weten of deze kan garanderen dat, als de gedragseffecten van de 
kilometerheffing nul of gering zijn, de kilometerprijs niet verder wordt verhoogd.  
   Roefs (PvdA) wil de kilometerheffing niet als doel op zich zien maar “plaatsen in het 
nationale klimaatdoel van het verkeer dat bestaat uit drie punten: de Europese 
uitstootnormen voor auto’s, 20% aandeel duurzame biobrandstoffen en de kilometerheffing”. 
Zij wil dat de milieudoelen van de kilometerheffing beter worden gedefinieerd. Roefs heeft 
vragen over het meetellen van de provinciale opcenten in de kilometerprijs en is van mening 
dat “beter en eerder met het publiek moet worden gecommuniceerd”.137  
   Roemer (SP) vindt “de filebelasting” een te duur en te ingewikkeld systeem. “Huishoudens 
met een relatief dure auto hebben relatief veel voordeel van de omzetting van de BPM in een 
kilometerprijs; huishoudens met een relatief oude auto hebben te maken met een nadeel, aldus 
de minister. Door deze asociale inkomenspolitiek worden de kleinere inkomens gepakt”, zegt  
Roemer. Hij vraagt zich af hoe de PvdA achter zo’n plan kan staan. Maatschappelijke steun 
voor de kilometerheffing noemt hij een farce. Roemer voorspelt dat het systeem uitloopt op 
een ramp. “Deze filebelasting raakt de mensen met de kleine beurs en drijft op een fictief 
draagvlak”, is de slotzin van zijn betoog.138  
   Van der Ham (D66) zegt dat zijn fractie al jarenlang voorstander is van beprijzing van het 

                                                 
135 Ibid.: nr. 55. Het totaal aantal vragen is 131. 
136 TK verg.jr. 2008-2009, 31305, nr. 74: 2. 
137 Ibid.: 4. 
138 Ibid.: 5, 6. 



Deel V – Hoofdstuk 3 

684 

wegverkeer via de kilometerheffing, maar de wijze waarop het proces nu verloopt stelt hem 
niet gerust: “Het tempo is langzaam, het draagvlak wordt kleiner en de Kamer wordt op 
termijn bij de uitwerkingsfasen betrokken.” Ook hij vindt de milieudoelstellingen van groot 
belang. Een groot deel van de te behalen milieuwinst teneinde internationale 
klimaatdoelstellingen te halen moet uit de effecten van de kilometerheffing komen, vindt Van 
der Ham. Hij wil weten hoe dat gerealiseerd kan worden. De privacy is voor zijn fractie een 
voortdurend aandachtspunt en hij vraagt wie de veiligheid van de databank controleert.139  
   Koopmans (CDA) vangt zijn betoog aan met erop te wijzen dat “beprijzen werkt”. Hij 
spreekt lovende woorden: “Files zullen verminderen, de capaciteit van bestaande wegen 
neemt toe, er komt een eerlijke verdeling van de kosten van het autobezit en het autorijden en 
de kwaliteit van het milieu zal fors verbeteren: 18% minder uitstoot.” Wel blijft de CDA-
fractie kritisch op het verloop van het project van de kilometerheffing; voorkomen moet 
worden dat het recht van de Tweede Kamer als medewetgever wordt ingeperkt doordat 
bewindslieden de in dit overleg besproken onderdelen als voldongen feiten beschouwen. De 
kritische punten uit zijn betoog zijn voor Koopmans de voorwaarden om “ja” te kunnen 
zeggen tegen de voorstellen. Hij geeft het kabinet geen carte blanche.140  
   Cramer (ChristenUnie) heeft vooral vragen over de planning van de invoering en de 
technische en administratieve uitvoering van de kilometerheffing.141  
   Duyvendak (GroenLinks) vraagt zich af welk probleem de minister wil oplossen. Voor zijn 
fractie heeft de kilometerheffing “een milieudoel en een bereikbaarheidsdoel”. Hij gelooft in 
marktwerking, maar niet lastenneutraal en is tegen de afschaffing van de bpm “omdat deze 
nodig is voor sturing van het milieu”. “Daar bovenop moeten prijsprikkels worden 
geïntroduceerd, zowel op milieu als op bereikbaarheid”, aldus Duyvendak. Hij pleit er met 
klem voor om regionaal te beginnen met de invoering van de kilometerheffing.  Aan het slot 
van zijn betoog stelt hij dat GroenLinks altijd een voorstander is geweest van de 
kilometerheffing maar “dat de fractie nu voorzichtig aan het twijfelen is door de niet-
geoperationaliseerde en hard vastgelegde milieu-effecten”.142  
   Volgens Madlener (PVV) is de schaarste aan wegcapaciteit door de overheid zelf 
veroorzaakt doordat tientallen jaren het wegennet niet is aangepast aan de toegenomen vraag. 
Het systeem van de kilometerheffing leidt ertoe dat “degene met de dikste portemonnee kan 
blijven rijden; degene met de dunste portemonnee moet als eerste afhaken”. Hij vraagt zich af 
hoe de PvdA schaarste kan verdelen op basis van de portemonnee van de burgers.143 
Madlener stelt dat auto’s in hoog tempo schoner worden en vraagt zich af wat nog het 
milieuprobleem is. Hij heeft nog vele vragen over het project van de kilometerheffing; de 
PVV-fractie kan niet instemmen met het voorgestelde systeem.144 
 
Minister Eurlings benadrukt in zijn toelichting op de stand van zaken met de 
kilometerheffing, dat “geen definitief akkoord” van de Kamer wordt gevraagd voor invoering 
van de kilometerheffing. Wel vraagt hij “om akkoord te gaan met de lijn rondom het 
organisatiemodel, de functionele eisen van het systeem, de start van de certificering en de 
aanbesteding van de nodige onderdelen voor de testen , the proof of the concept”.145  
   Hij wijst op de steun van de zijde van ondernemers (VNO-NCW en het MKB) voor de 
kilometerheffing. Staatssecretaris De Jager licht de vele fiscale aspecten toe die samenhangen 
                                                 
139 Ibid.: 6. 
140 Ibid.: 7, 8. 
141 Ibid.: 9. 
142 Ibid.: 10. 
143 Deze vraagstelling komt nagenoeg overeen met de vraag van PvdA-Kamerlid mw. Schilthuis ten aanzien van 
het idee van “prijsmechanisch rijden” in 1965. 
144 Ibid.: 11. 
145 Ibid.: 12. 
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met de kilometerheffing, waaronder de voorgenomen146 ombouw van de (huidige) bpm naar 
en CO2-belasting. Over de financiële gevolgen van de kilometerheffing zegt De Jager:  
 

“De automobilist zal straks minder betalen omdat hij minder rijdt en het gat dat ontstaat door 
de accijnsderving wordt voor lief genomen. De positieve gedragsaanpassing wordt beloond 
omdat de automobilist minder zal betalen als hij minder rijdt.” 147  

 
Wat betreft het wegvallen van het provinciale belastinggebied (de opcenten op de mrb) meldt 
De Jager dat de mogelijkheden worden onderzocht voor een nieuwe financieringsbron voor de 
provincies die nauw aansluit bij het provinciale takenpakket. Dat laatste punt leidt tot 
meerdere reacties. 
   Roefs en Roemer willen voorkomen dat een nieuwe provinciale belasting leidt tot dubbel 
betalen; Van der Ham vindt het goed klinken als nieuwe inkomsten voor de provincies niet 
via de mobiliteit worden geheven; Koopmans zegt dat hij in verwarring is gebracht. “Als de 
provinciale opcenten worden versleuteld in de kilometerheffing en als daarnaast een 
provinciale heffing mogelijk wordt gemaakt van meer dan 1 mld. is er sprake van een forse 
lastenverhoging”, is zijn conclusie.148 Staatssecretaris De Jager geeft daarop onder meer de 
volgende reactie:  
 

“De opcenten zitten nu in de motorrijtuigenbelasting. Die worden versleuteld in het 
kilometertarief. Omdat burgers in totaal minder gaan betalen, is er ruimte voor een nieuw 
belastinggebied.”  

 
Het is voor De Jager een belastinggebied dat “buiten de automobiliteit” ligt. Hij voegt daar 
later aan toe:  
 

“De automobilist zal ongeveer macro 2 mld. minder betalen. Een gedeelte daarvan komt terug 
in het provinciale belastinggebied. Dit betekent niet dubbel betalen (...). Als de 
kilometerbeprijzing en alle belastingen bij elkaar worden opgeteld, betaalt gerekend over heel 
Nederland de inwoner gemiddeld iets minder.” 149  

 
Minister Eurlings belicht aanvullend nog eens de voordelen van de kilometerprijs:  
 

“De weggebruikers wordt een eenvoudig systeem aangeboden. Er blijven geen 
‘belastingknoppen’ over waaraan in de toekomst nog gedraaid kan worden. Men betaalt voor 
wat men rijdt. (...) De lastenneutraliteit is gegarandeerd. Automobilisten zijn er saldo beter af. 
(...) Het kabinet heeft besloten de belastingderving wegens minder gereden kilometers ten 
laste van de algemene middelen te brengen en niet te verrekenen in een stijgende 
kilometerprijs.” 150  
 

Later voegt Eurlings daar nog aan toe:  
 

“Als dit systeem niet wordt ingevoerd, had in de nota Mobiliteit tot het jaar 2020 tussen de 6 
en 7 mld. extra uitgetrokken moeten worden voor het aanleggen van wegen. (...) Uit de 
berekeningen nu blijkt dat mensen ongeveer 10% minder zullen gaan rijden.” 151  

 
                                                 
146 Dit is mede n.a.v. een in 2007 door de Kamer aangenomen motie van Cramer (ChristenUnie). 
147 Ibid.: 13. 
148 Ibid.: 15. 
149 Ibid.: 16, 17. 
150 Ibid.: 18. Er wordt een belastingderving aan accijnzen voorzien van 800 mln. 
151 Ibid.: 20. 
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Een belangrijk aspect van de kilometerprijs is de intrede van ‘de markt’ bij de invoering en 
exploitatie. Daarover spreekt de minister als volgt:  
 

“De markt heeft grote belangen. Dit alles is een onderdeel van het spel dat wordt gespeeld. De 
value added services en de kilometerprijsmarkt moeten de kans tot ontwikkeling krijgen en de 
bewindsman geeft deze kans. Er wordt gewerkt met een model van multiple serviceproviders 
maar daar zit een risico aan. De Staat heeft geen contracten met deze providers omdat daarmee 
de markt wordt afgesloten. Wel wordt getoetst of private providers voldoende kwaliteit 
hebben en betrouwbare partners zijn.” 152  
 

De minister gaat (naar aanleiding van de vraag van Duyvendak) ook in op de positie van de 
regio Amsterdam. Hij zal samen met de noordvleugel van de Randstad bezien, hoe het 
spitstarief na de introductie van de kilometerprijs kan worden ingevoerd (“iets duurder in de 
spits en iets goedkoper daarbuiten”).  
   Eurlings geeft aan dat na de introductie van de kilometerprijs “effecten op bereikbaarheid 
en doorstroming even op zich (zullen) laten wachten en dat is te lang voor weggebruikers die 
constant te maken hebben met een haperend verkeerssysteem”. Daarom wordt, naast 
beprijzing op de middellange termijn, ook ingezet op “bewustwording op de zeer korte 
termijn”.153  
   Wat betreft de verdere planning zegt Eurlings, dat de Tweede Kamer het definitieve 
uitvoeringsbesluit rond de tweede helft van 2009 zal ontvangen. Als de Kamer daarmee 
akkoord gaat dan kunnen in 2010 en 2011 de “systeemtesten” plaatsvinden.154 Hij wil nu 
groen licht krijgen om de eerste stap te zetten in de aanbesteding van “het eerste stuk 
beprijzen in Nederland”.  
 
Roemer en Madlener gaan niet akkoord met de door de minister gevraagde goedkeuring. De 
Krom wijst op de risico’s van dit grote project.155 Van der Ham merkt op dat velen erop 
anticiperen dat het project fout zal lopen en dat het kabinet en de Kamer zich dat niet kunnen 
permitteren. Hij vraagt naar scenario’s voor milieudifferentiatie in de kilometerprijs. 
   Koopmans trekt de conclusie “dat alle burgers, degenen met en zonder auto’s, er beter van 
worden” omdat het departement van Financiën “de moed heeft om 800 mln. accijnsderving op 
zich te nemen”. Hij wil in september een vervolgdebat en “accepteert dat de minister 
doorgaat met het opstellen van de voorlopige functionele eisen met de nadruk op het woord 
‘voorlopige’”.  
   Roefs spreekt zich zonder voorwaarden uit. De PvdA-fractie kan zich vinden in de 
budgettaire en fiscale aanpak van de kilometerheffing en “wil hard werken aan het startjaar 
2011”. Ook Cramer is akkoord met de voorstellen van de minister.  
   Duyvendak stelt vast dat de minister weigert zich vast te leggen op enig hard milieudoel. 
“Uit de discussie over de opcenten blijkt dat dit een megaoperatie is om de lasten voor de 
automobilist te verlagen en dat 100 euro betaald moet worden door degenen die geen auto 
hebben: bijna 27% van de huishoudens”, aldus Duyvendak. Hij heeft grote moeite met de 
vraag van de minister om groen licht voor verdere stappen.156  
In tweede termijn wijst Eurlings erop, “dat zonder kilometerbeprijzing de gemiddelde 
belastingbetaler in Nederland meer aan het bouwen en onderhoud van wegen zal uitgeven. 
Met kilometerbeprijzing hoeft er 6 à 7 mld. minder in wegen te worden geïnvesteerd ”.157 
                                                 
152 Ibid.: 21. 
153 Ibid.: 23. Die bewustwording is één van de taken van de Taskforce Mobiliteitsmanagement. 
154 Ibid.: 18. 
155 Naar aanleiding van het rapport van de Tijdelijke commissie Infrastructuurprojecten. 
156 Ibid.: 24-27. 
157 Ibid.: 27. 
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Naar aanleiding van het overleg tussen de bewindslieden en de Vaste Commissie wordt op 3 
juli 2008 in de Tweede Kamer een debat gehouden, waarin een aantal moties wordt 
ingediend.158 De Krom dient motie in met het verzoek aan de regering om af te zien van de 
geplande ombouw van de bpm naar een CO2-belasting. Voor die ombouw heeft 
staatssecretaris De Jager – op de dag van indiening – al de steun van de Vaste Commissie 
voor Financiën gekregen. De motie krijgt alleen steun van de VVD, de PVV en het lid 
Verdonk en is daarmee verworpen. 159  
   Roemer dient een motie in waarin de regering onder meer wordt verzocht te voorkomen dat 
mensen met een lager inkomen onevenredig zwaar worden getroffen bij het verschuiven van 
de autolasten.160 De motie krijgt geen steun van andere partijen.  
   Duyvendak en De Krom dienen een motie in waarin wordt uitgesproken dat het project van 
de kilometerheffing niet voldoet aan de eisen die op grond van de regelgeving worden gesteld 
aan grote projecten.161 De SP, GroenLinks, de VVD, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk 
stemmen voor; die steun is niet voldoende en de motie is daarmee verworpen.  
   Duyvendak en Van der Ham dienen een motie in waarin wordt uitgesproken dat de nieuwe 
provinciale belasting zo moet worden vormgegeven “dat mensen zonder auto er financieel 
niet op achteruitgaan bij de introductie van de kilometerprijs”.162 De SP, GroenLinks, D66 en 
de PvdD stemmen voor, waarmee ook deze motie is verworpen.  
   Madlener (PVV) dient een motie in waarin de regering wordt verzocht “om af te zien van 
het rekeningrijden”. 163 Deze krijgt alleen steun van de VVD, de PVV en het lid Verdonk. 
 
Box 3.3h  Enkele actuele berichten  
 
�  “Enthousiasme voor rekeningrijden ebt weg” 
Met deze kop doet NRC Handelsblad op 3 juli 2008 verslag van het debat van minister Eurlings en 
staatssecretaris De Jager met de Kamer over de kilometerheffing. De Volkskrant kopt op 3 juli  
“Verwarring in Kamer over kosten km-heffing” en Het Financieel Dagblad kopt op deze dag 
“Vertraging km-heffing dreigt”. “Hier kan het CDA nog wel eens de verkiezingen op gaan verliezen”, 
voorspelt VVD-woordvoerder De Krom (in NRC Handelsblad). 
�  Ondertussen: méér files 
De groeiende fileproblematiek wordt eind juni 2008 onder de aandacht gebracht door het 
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) met de presentatie van de jaarlijkse Mobiliteitsbalans. 
De vertragingen op de autosnelwegen zijn tussen 2000 en 2006 met 53% gestegen. De oorzaken zijn 
het gestegen autobezit, de groei van de bevolking en de economie. De ‘directe’ schade van de steeds 
langere files wordt geraamd op 3 miljard euro. De onderzoekers van de Mobiliteitsbalans opperen 
nader onderzoek te doen naar het reserveren van een plaats op de snelweg.164 (In oktober 2008 komt 
het KiM met meer slecht nieuws: in een verkenning naar het autoverkeer tot 2012 is de verwachting 
dat de drukte op de wegen zal groeien met 11 tot 14 procent.165) 
�  De automobilist zal zijn auto niet laten staan 
Het dagblad DAG constateert op basis van een onderzoek van Maurice de Hond in juni 2008 dat 76% 
van de automobilisten de auto nooit zal laten staan, hoe duur de benzine ook wordt.166  
   Het Milieu- en Natuurplanbureau publiceert medio augustus 2008 een onderzoek naar de 
                                                 
158 TK verg.jr. 2007-2008, 105e verg. 3 juli 2008: 105-7634 e.v. en 105-7675 e.v. 
159 TK verg.jr. 2007-2008, 31305, nr. 57. 
160 Ibid.: nr. 60. 
161 Ibid.: nr. 61. 
162 Ibid.: nr. 62. 
163 Ibid.: nr. 64. 
164 NRC Handelsblad 23 juni 2008. Overigens heeft LPF-politicus Joost Eerdmans het idee van het reserveren 
van een plaats op de snelweg al in 2002 geopperd. 
165 Metro, 8 oktober 2008. 
166 DAG, 19 juni 2008. Het onderzoek betreft een kleine groep van 500 voltijd werkenden. 
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milieueffecten van de plannen voor de kilometerheffing. De aanloop naar de heffing leidt de komende 
jaren tot een toename van het autobezit, zo voorspelt het planbureau, want door het verlagen van 
autobelastingen in het kader van de “vergroening” wordt het autobezit aantrekkelijker gemaakt. De 
afbouw van de bpm, die opgaat in de kilometerheffing, zal naar verwachting ook leiden tot toename 
van het autobezit.  
   “Het ministerie van verkeer benadrukt onverwacht grote neveneffecten van de afbouw van de bpm 
goed in de gaten te houden en de fasering van de bpm-afbouw daar eventueel op aan te passen”, 
noteert Trouw op 13 augustus 2008. In een redactioneel commentaar over het beleid van het kabinet 
ten aanzien van de auto stelt de krant de volgende dag: “Kortom, het beeld dat zich aftekent is dat van 
een kabinet dat de burger een rad voor de ogen draait. Die burger wil voor zo weinig mogelijk geld 
onbelemmerd in zijn auto kunnen rijden. En het kabinet is zo tegemoetkomend om die burger in die 
illusie te stijven.” 
   “Het clichébeeld van de forens als gefrustreerde filerijder klopt niet meer”, merkt mobiliteitsexpert 
Lucas Harms op in een interview met Trouw. Uit onderzoek blijkt dat forensen berusten in hun lot en 
zelfs de voordelen zien van de file. “Het klinkt gek, maar zo’n file is voor veel mensen één van de 
weinige rustpunten op een dag”, aldus Harms.167 
 
Op de valreep van het parlementaire jaar, op 5 september 2008, laat minister Eurlings de 
Tweede Kamer weten dat hij het verstandig vindt om méér tijd uit te trekken voorafgaand aan  
de start van de aanbesteding van de zaken waarvoor hij op 3 juli jl. groen licht heeft gekregen. 
Het gaat om een vertraging van tien weken, die nodig is om de aanbesteding een “steviger 
basis” te geven.168 
 
 
3.4  De kilometerheffing móet er komen: het vergaderjaar 2008-2009 
 
�De algemene politieke beschouwingen: confrontatie over de kilometerheffing 
Het nieuwe parlementaire jaar begint wat betreft het onderwerp mobiliteit met een 
confrontatie over de kilometerheffing tussen kabinet en oppositie.  
   Het is VVD-fractievoorzitter Rutte die tijdens de algemene politieke beschouwingen over 
de Miljoenennota 2009 aan minister-president Balkenende vraagt of hij in zijn betoog nog iets 
heeft mede te delen over “het rekeningrijden en het fileprobleem”; Rutte wil met name weten 
hoe het staat met de toezegging om 1250 km asfalt aan te leggen.169 Balkenende is niet van 
plan daar verder op in te gaan, waarop Rutte stelling neemt:  
 

“Om het heel scherp te maken: in combinatie met het feit dat ik steeds meer in de 
argumentatie van het kabinet hoor dat u verwacht dat mensen door het rekeningrijden minder 
gaan autorijden en dat er daardoor minder wegen hoeven te worden aangelegd. De afspraak is 
echter altijd geweest dat rekeningrijden niet minder asfalt betekent, want het zal zeker niet 
automatisch leiden tot minder rijden. Blijkbaar is het kabinet wel bezig om die link te leggen. 
Ik wil dat u de files oplost, vandaar mijn vraag waar het asfalt blijft.” 170 

 
Beiden raken vervolgens in debat over de kilometerheffing. Balkenende wijst op het belang 
van een kilometerheffing voor het beter benutten van de beschikbare wegcapaciteit en “vindt 
het teleurstellend dat de VVD het hele systeem van kilometerbeprijzing in de prullenbak 
gooit”.  
In reactie daarop zegt Rutte:  
 
                                                 
167 Trouw, 1 september 2008. 
168 TK verg.jr. 2007-2008, 31305, nr. 72. 
169 TK verg.jr. 2008-2009, 3e verg. 18 september 2008: 3-119. 
170 Ibid. 
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“Dit kabinet heeft het draagvlak onder de kilometerheffing weggetrokken, bijvoorbeeld door 
geen nieuwe wegen aan te leggen. Dit terwijl de afspraak was dat de kilometerheffing het op 
een andere manier beprijzen van automobiliteit zou zijn en niet zou worden gebruikt in plaats 
van andere maatregelen voor het bestrijden van de files.” 171  
 

Later in zijn betoog geeft minister-president Balkenende over de aanleg van 1250 km wegen 
aan, dat de minister van Verkeer en Waterstaat “op zeer korte termijn de vernieuwde spoedwet 
wegverbreding” bij de Tweede Kamer zal indienen.172 
 
� De eerste Voortgangsrapportage Anders Betalen voor Mobiliteit en de Dynamische 
Beleidsagenda 
Op 16 oktober 2008 biedt minister Eurlings de eerste voortgangsrapportage van het project  
Anders betalen voor Mobiliteit aan de Tweede Kamer aan.173 De voorbereiding van de 
kilometerprijs leidt tot een nieuwe, complexe keuzeproblematiek. Zo meldt de minister:  
 

“Ik onderschrijf verder de noodzaak van flexibiliteit in de kilometerprijssysteem architectuur 
om exogene ontwikkelingen te kunnen accommoderen. Flexibiliteit is en wordt expliciet 
meegewogen in ontwerpkeuzes, tezamen met andere ontwerpkeuze criteria zoals bijvoorbeeld 
gebruikersvriendelijkheid, fraudegevoeligheid, betrouw-baarheid,  privacy, veiligheid, kosten 
en risico’s.”  174  

 
De minister meldt over de op te richten International Advisory Board175 dat hij een Duitse 
deskundige bereid heeft gevonden het voorzitterschap op zich te nemen. In de 
voortgangsrapportage wordt melding gemaakt van de rol van “het Nationaal 
Mobiliteitsberaad” bij het voorontwerp van de Wet Kilometerprijs.  
 
De week daarop, op 22 oktober 2008, presenteert de minister een aantal beleidsdocumenten 
over mobiliteit aan de Tweede Kamer, waaronder een “actualisering” van de Nota Mobiliteit 
met de titel Dynamische Beleidsagenda. De doelen van de nota voor 2020 zijn voor het 
grootste deel haalbaar, zo wordt gemeld, “mits de voorgenomen maatregelen op het terrein 
van bouwen (MIRT 2008) en beprijzen worden getroffen en knelpunten (...) worden 
aangepakt”. De bereikbaarheid op de weg blijkt in de periode 2000-2007 afgenomen door de 
groei van het verkeer. De beleidsagenda geeft aan dat het beleid sterk afhankelijk is van het 
prijsbeleid en dat prijsbeleid “van doorslaggevend belang is voor verschillende 
beleidsdoelen”.176 
 
Box 3.4a  Extra omzet door kilometerheffing 
De RAI-Vereniging verwacht, dat de kilometerheffing zal leiden tot een “aftermarket” die veel omzet 
voor de autobranche kan genereren. Met name het leveren, installeren en onderhouden van 8 miljoen 
kastjes in de auto’s. De RAI verwacht dat naar schatting jaarlijks een miljoen kastjes moet worden 
vervangen. 177 
 
 

                                                 
171 Ibid.: 120. 
172 Ibid.: 3-168. 
173 TK verg.jr. 2008-2009, 21305, nr. 78. De voortgangsrapportage is een bijlage bij de brief. 
174 Ibid.: 4. 
175 Dit is in feite de opvolger van de Raad voor de kilometerheffing, die door minister Netelenbos is ingesteld. 
176 Dynamische Beleidsagenda. Actualisering Nota Mobiliteit 2008: 5, 6. 
177 Bron: www.automotive-online.nl . Het bericht is gebaseerd op het blad “Rai Voorrang” d.d. 22 oktober 2008. 
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�  Overleg met de Vaste Commissies voor Verkeer en Waterstaat en Financiën en de 
commissie voor Rijksuitgaven, met een daarop volgend kamerdebat 
Op 30 oktober 2008 heeft minister Eurlings overleg met de bovengenoemde drie commissies 
over een groot aantal (sinds 3 juli jl. geproduceerde) documenten met betrekking tot de 
kilometerheffing.178  
   Er is veel kritiek op de gang van zaken in het project, waaronder de kostenontwikkeling en 
de vertraging die in de aanbesteding van een aantal onderdelen is opgelopen. Madlener (PVV) 
vindt de risico’s van het project “onverantwoord groot”. Hij wijst onder meer op de raming 
van de exploitatiekosten van 7,8% van de opbrengsten, terwijl 5% is afgesproken. Hij 
bevestigt het standpunt dat de PVV “helemaal geen rekeningrijden wil” en noemt het 
draagvlak bij de bevolking “ontzettend laag”.179  
   Roefs (PvdA) vindt dat de risico’s van het project nu beter in kaart zijn gebracht. Zij wil dat 
het begrip exploitatiekosten beter gedefinieerd wordt. Zij wijst erop dat de haalbaarheid van 
de norm van 5% exploitatiekosten door het bedrijfsleven veel hoger wordt ingeschat dan door 
het ministerie.180  
   Cramer (ChristenUnie) memoreert dat zijn fractie altijd “voor de snelle invoering van de 
kilometerprijs” is geweest. Hij wil van de minister weten wat deze vindt van het VNG-
voorstel om voor korte ritten tot tien kilometer een hoger tarief te hanteren. De discussie 
“over de regionale ingroei” van de kilometerheffing vindt hij ingewikkeld.181  
   Koopmans (CDA) wijst erop dat “externe partijen hebben geconcludeerd dat de 
kilometerheffing goed is voor het milieu, voor de automobilist een eerlijke verdeling geeft van 
de vaste kosten, een goed instrument is om de files te bestrijden en ook nog eens 1 mld. 
welvaartsgroei oplevert”. Het CDA heeft wel een aantal randvoorwaarden: niet meer dan 5% 
exploitatiekosten; naar rato moeten de vaste belastingen worden afgeschaft; alle opbrengsten 
moeten worden geïnvesteerd in de infrastructuur. De CDA-fractie is kritisch over de 
haalbaarheid van het project en Koopmans vraagt of de minister “secuurder” te werk kan 
gaan. Hij wil zonodig elke drie maanden overleggen om de minister “bij de les te houden”, hij 
vindt de kilometerheffing een “zeer moeilijk traject, maar (...) noodzakelijk om Nederland 
weer aan het rijden te krijgen” en wil dat het kabinet haast maakt met het oplossen van de 
provinciale belastingproblematiek. Koopmans noemt dat het “zwaard van Damocles” dat 
boven het project hangt en weggenomen moet worden. Koopmans pleit voor het “nauw 
betrekken” van de marktpartijen bij dit ingewikkelde project, omdat het ministerie al de 
handen vol heeft aan andere zaken.182  
   Het betoog van Koopmans ontlokt Roemer (SP) de vraag: “Is de CDA-fractie eigenlijk een 
pakket aan het opbouwen om de komende jaren uiteindelijk met gezond verstand te zeggen: 
nou, volgens ons moeten wij er nu toch maar mee stoppen?“, waarop Koopmans het antwoord 
geeft: “Wij geloven absoluut in de kilometerheffing en wij zullen ieder half jaar het project 
beoordelen op wat in het coalitieakkoord is vastgelegd”. Doorvragen van Roemer wijst uit, 
dat het licht voor de CDA-fractie op rood gaat als het project niet aan de gestelde 
voorwaarden voldoet.183  
   Van der Ham (D66) stelt dat zijn fractie voorstander is en blijft van de kilometerheffing als 
“een eerlijker systeem om het rijden te belasten in plaats van het bezit van een auto”. Hij 
verwijt de CDA-fractie dat zij bezig is om van de kilometerheffing af te komen en zegt:  

                                                 
178 TK verg.jr. 2008-2009, 31305, nr. 99. 
179 Ibid.: 2, 3. 
180 Ibid.: 4, 6. 
181 Ibid.: 6-8. De “regionale ingroei” betekent dat per regio de kilometerheffing wordt ingevoerd. Andere 
varianten zijn bijvoorbeeld faseren op basis van a-select gekozen kentekens of per categorie voertuigen. 
182 Ibid.: 8-10. 
183 Ibid.: 12. 
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“Ik heb bij de debatten over dit onderwerp al enkele keren aangegeven dat de CDA-fractie 
natuurlijk niet een heel fraai dossier heeft. Zij is diverse keren van standpunt veranderd. Zeker 
ook nu de invoering van de kilometerheffing opnieuw wordt uitgesteld, vraag ik mij af of het 
er uiteindelijk allemaal nog van gaat komen.” 184  

 
Roemer vindt de kilometerheffing (de “filebelasting”) “veel te duur, oneerlijk en veel te 
ingewikkeld”. Zonder goede alternatieven haalt de kilometerheffing niets uit en de minister 
“gaat proberen mensen daarmee uit de auto te pesten”, aldus Roemer. Zijn fractie vindt dat 
het plan van tafel moet en hij ziet zijn kritiek bevestigd in de eerste voortgangsrapportage. De 
grotere rol die is weggelegd voor banken en private partijen baart zijn fractie grote zorgen.185   
   De Krom (VVD) ziet zijn kritische opmerkingen in het overleg van juli jl. bevestigd en 
vindt dat de basisrapportage van het project nooit had mogen worden goedgekeurd. Hij sluit 
zich aan bij de fracties van de PvdA en de ChristenUnie met de vraag of er voortaan een 
accountantsverklaring kan worden overlegd bij de voortgangsrapportages. De Krom vraagt 
zich af of mensen nog in de gaten hebben wat er op hen afkomt met de kilometerheffing. Hij 
voorziet “een compleet administratief circus en een geweldige administratieve 
rompslomp”.186  
   Vendrik (GroenLinks) zegt dat zijn fractie “een enorm grote voorstander” van de 
kilometerheffing is in de variant die zijn fractie heeft voorgesteld. In die variant zijn de 
tarieven gebaseerd op de daadwerkelijk uitstoot van CO2, NO2 en fijnstof (in plaats van 
gewicht). Hij vindt dat de milieudoelen in de tekst van de wet moeten worden opgenomen. 
Vendrik wil dat eerst wordt vastgesteld welke differentiatie in de kilometerprijs moet worden 
aangebracht alvorens te praten over aanbesteding.187 
 
Minister Eurlings geeft in zijn repliek aan dat de norm van 5% exploitatiekosten (gedefinieerd 
als de jaarlijkse systeem- en inningskosten) een norm is “die je niet als vanzelfsprekend 
haalt”. Op de peildatum van 30 november 2007 was het percentage exploitatiekosten 8,9% en 
nu “nog maar 7,8%” deelt hij mee. Over de kastjes voor in de auto (ter registratie van de 
gereden kilometers) zegt Eurlings, dat hij er nooit twijfel over heeft laten bestaan dat de 
overheid de eerste serie kastjes zelf zal betalen, “maar dat de volgende generaties niet worden 
betaald en niet in de 5% zitten”. Eurlings gaat er van uit dat deze onderdeel worden van de 
navigatieapparatuur in nieuwe auto’s.188  
   Wat betreft de invoering van de kilometerheffing gaat de minister er van uit dat er op basis 
van de “deterministische planning” nog steeds “de kans” is om 2011 te halen voor 
vrachtauto’s en 2012 voor de eerste groep personenauto’s. Maar de “probabilistische 
planning” (waarin risico’s worden ingeschat) geeft aan dat 2011 niet wordt gehaald. Hij houdt 
er rekening mee dat een vertraging van enkele weken zich nog heel wat vaker zal voordoen.189  
   Madlener vraagt daarop de minister of hij er rekening mee houdt, dat de komende 
verkiezingen kunnen leiden tot een wending in het draagvlak voor de kilometerheffing. 
Eurlings houdt de commissie voor, dat als de kilometerheffing er niet komt een gat van 7 mld. 
wordt geslagen in het wegenbouwprogramma.190  

                                                 
184 Ibid.: 13. 
185 Ibid.: 14, 15. 
186 Ibid.: 16. 
187 Ibid.: 17-19. 
188 Ibid.: 21, 22. 
189 Ibid.: 25, 26. 
190 Ibid.: 27. Dat gat heeft te maken met het feit, dat vanwege het vooruitzicht van de kilometerheffing ten tijde 
van het kabinet-Balkenende 3 is besloten, dat 7 mld. minder vanuit de algemene middelen naar verkeer en 
waterstaat zal gaan. 



Deel V – Hoofdstuk 3 

692 

   Over de mogelijkheden van het kastje in de auto geeft de minister aan, dat differentiatie naar 
voertuigkenmerken, tijd, plaats en decentrale verplaatsingsgegevens een absolute 
randvoorwaarde is.191 Ook de lastenneutraliteit van het systeem van de kilometerheffing is 
voor de minister een hard principe. “Het zal nooit worden: meer betalen; het is: anders 
betalen. (...) ; het wordt dus geen tolmachine waarmee extra centen uit de automobilist 
worden getrokken”, zegt Eurlings. Hij sluit niet uit dat het in individuele gevallen soms wat 
slechter kan uitpakken, maar houdt de commissie voor: “Wij moeten voor ogen houden dat 
het totaalpakket positief uitpakt voor weggebruikers.”192  
   Koopmans wil dat het principe van lastenneutraliteit in de wet wordt vastgelegd. Er ontstaat 
debat over de vraag, of inning en dwangvordering wel of niet aan ‘de markt’ moet worden 
overgelaten. De minister wil “echt de volle ruimte geven aan de markt”; met name Roemer is 
daar tegen en vindt het “de grootste fout die wij kunnen maken”.193  
   Vendrik en Eurlings raken in debat over de insteek die een ander kabinet kan hebben met de 
kilometerheffing. Voor GroenLinks “is in beton gegoten dat de kilometerheffing bijdraagt tot 
een ambitieus klimaatbeleid” en Vendrik zou wensen dat zijn partij na de verkiezingen kan 
doen wat zij wil. Eurlings wil de automobiliteit vergroenen maar vindt “dat wij daarin wel 
redelijk moeten zijn” en hij wijst op het grote belang van draagvlak voor het slagen van de 
kilometerprijs.194 In dit overleg (van 30 oktober 2008) wordt de politieke toon gezet in het 
‘dossier kilometerheffing’.  
 
Voor de tweede termijn van het debat wordt het overleg met de drie commissies op 18 
november 2008 voortgezet. De minister heeft inmiddels schriftelijk antwoord gegeven op vele 
vragen die over de kilometerheffing zijn gesteld en heeft nadere informatie overlegd over 
onderdelen van het project.195 Uit de antwoorden van de minister blijkt dat:  
 

� de kilometerprijs naar beneden wordt bijgesteld indien de exploitatiekosten lager zouden 
zijn dan 5% 196 ;  
� dat de minister óók differentiatie voorstaat naar milieukenmerken onder de voorwaarde 
dat er geen lastenvermeerdering is voor de gemiddelde automobilist; de minister 
bedenkingen heeft over het VNG-voorstel om voor de eerste 10 km met een hoger tarief te 
rekenen;  
� dat “de brede publiekscommunicatie” nà de behandeling van het wetsvoorstel in de 
Tweede Kamer van start gaat.197  

 
In het overleg van 18 november (her)bevestigen de verschillende fractiewoordvoerders de 
eerder ingenomen standpunten, met toevoeging van nieuwe elementen. Madlener merkt op 
dat het rekeningrijden een belangrijke inzet bij de komende kamerverkiezingen zal worden 
zodat alle burgers nog eens kunnen oordelen over de eerlijkheid van het systeem en de 
problemen die eraan kleven. Hij constateert dat de huidige kamermeerderheid die voor de 
kilometerheffing is wel eens kan omdraaien.198  
   De fracties van de PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 maken een belangrijk punt van 
de effecten van de kilometerheffing voor het milieu. De CO2-uitstoot is een belangrijk thema 
in het debat. Vendrik (GroenLinks) zegt de kilometerheffing te willen differentiëren naar de 
                                                 
191 Ibid.: 29. 
192 Ibid.: 30. 
193 Ibid.: 31. 
194 Ibid.: 32. 
195 TK verg.jr. 2008-2009, 31305, nrs. 84, 85, 88 en 89 . 
196 Ibid.: nr. 88: 3. 
197 Ibid.: nr. 89: 6, 9, 10. 
198 IK verg.jr. 2008-2009,  31305, nr. 104: 4, 5. 
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CO2-uitstoot van het betreffende voertuig. Roefs valt hem bij en ook voor Cramer is de 
beperking van de CO2-uitstoot een belangrijk punt.199  De kilometerheffing heeft voor deze 
fracties een duidelijk milieudoel, waar het in de woorden van CDA-woordvoerder eerder een 
positief gevolg is van de heffing.  
   Koopmans maakt een punt van het feit dat er nog geen duidelijkheid is over een alternatief 
voor de vervanging van de provinciale opcenten. Hier blijkt een verschil van opvatting met 
het kabinet als hij stelt: “Het kabinet heeft bij het besluit over de kilometerheffing gezegd (...) 
daarbij de automobiliteit uit te sluiten. De CDA-fractie sluit die echter nog niet uit.” Over de 
randvoorwaarde van het maximum van 5% exploitatiekosten zegt Koopmans: “Zeker op 
termijn moet ook de vervanging van de kastjes binnen die 5% vallen.”  Hij wil de discussie 
over de 5% “zo open mogelijk houden”.200  
   De fractie van GroenLinks is groot voorstander van een kilometerheffing die “sterk 
gedifferentieerd” wordt naar tijd, plaats en milieukenmerken van het voertuig. “Deze mate 
van differentiatie is voor mijn fractie bijna heilig en kan worden afgeleid uit sterke op 
voorhand vastgestelde milieudoelen, met name op het terrein van klimaat en bestrijding van 
de verandering van het klimaat en van CO2-uitstoot”, stelt Vendrik. Hij vindt dat minister 
Eurlings niet zijn best doet om milieudoelstellingen te halen. Een reductie van de CO2-uitstoot 
(van 13 tot 17 megaton in 2020) is voor zijn fractie de kern van de invoering van de 
kilometerheffing. Vendrik zegt daar verder over: “Dat is voor mijn fractie het uiteindelijke 
doel van de kilometerheffing, dat de vervuiler inderdaad echt zwaar gaat betalen en dat per 
saldo een reductie van de hoeveelheid CO2 in de transportsector wordt bereikt.”201  
    
De Krom wil vanwege de opgelopen vertragingen weten “wat nu precies de strategie van de 
CDA-fractie is in dit dossier”. Hij voorziet dat uitstel van het project de CDA-fractie alle 
ruimte geeft om haar standpunt te herzien met het oog op de verkiezingen en stelt: “Zo gaat 
het lopen en het CDA kan voor de verkiezingen nog alle kanten uitdraaien en dat zal ook 
gebeuren.”  
   De Krom stelt in zijn betoog tegen de invoering van de kilometerheffing dat dit project “tien 
keer zo complex is als alle  mislukte overheidsinformatietechnologieprojecten bij elkaar”.202     
   Van der Ham geeft aan dat zijn fractie zich ernstige zorgen maakt over het verloop van het 
project. Ook hij zet sterk in op de milieudoelstelling van de kilometerheffing en vindt dat de 
CO2-reductie in de wet moet worden vastgelegd. Hij valt De Krom bij wat betreft zijn 
inschatting over de CDA-fractie; ook hij voorziet dat het de kilometerheffing uiteindelijk niet 
zal doorgaan. Koopmans kaatst de bal terug met de opmerking: “Omdat de heer Van der Ham 
en anderen het meest milieuvriendelijke alternatief per se in het traject willen hebben, dreigt 
het een onuitvoerbare operatie te worden.”203  
   Van der Ham geeft te kennen dat voor zijn fractie de eis van 5% exploitatielasten niet heilig 
is: “Wij laten het daar niet van afhangen, want daar zijn de belangen bij de kilometerheffing 
te groot voor.”204  
 
In zijn repliek geeft minister Eurlings aan, dat de kilometerheffing een ambitieus 
“megaproject” is “waarmee wij in Nederland inderdaad voorop willen lopen”. Hij gaat in zijn 
betoog in op het spitstarief, waar lokale en regionale overheden om gevraagd hebben. Al 
vanaf de introductie van het systeem wil hij het spitstarief invoeren in de Noordvleugel van de 

                                                 
199 Ibid.: 6 e.v. 
200 Ibid.: 9, 10. 
201 Ibid.: 12, 13. 
202 Ibid.: 15, 16. 
203 Ibid.: 19. 
204 Ibid.: 20. 
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Randstad. Het ministerie is daarover in overleg met de gemeente Amsterdam.  
   Eurlings meldt dat een aantal mogelijke scenario’s wordt verkend voor milieudifferentiatie 
in de kilometerprijs. Dat mondt uit in een debat, waarin Eurlings zegt: “Milieu is ook een van 
de doelstellingen van het systeem, in het bijzonder de vergroening van het autopark.” Wat 
betreft de wens van meerdere fracties voor milieudifferentiatie in de kilometerheffing geeft 
Eurlings echter aan, dat er nooit kan worden getornd aan het uitgangspunt van de 
“lastenneutraliteit”. Hij formuleert zijn uitgangspunt van het aspect milieudifferentiatie aldus: 
“wij willen een andere manier van denken en een andere manier van kopen van auto’s 
stimuleren”.  
   Bij het uitwerken van scenario’s voor de te maken keuze over de mate van differentiatie 
binnen de kilometerheffing wil Vendrik juist de besparing van “13 tot 17 megaton CO2” als 
harde doelstelling laten uitwerken; Van der Ham sluit zich daar bij aan. Maar Eurlings vindt 
dat de lijn, dat er bij de bpm-differentiatie geen kwantitatief milieudoel is gesteld, ook moet 
gelden voor de kilometerheffing.205  
 
In reactie op het negatieve oordeel van Madlener over de kilometerheffing zegt Eurlings dat 
in het huidige systeem van betalen voor de auto geen enkele verrekening voor meer of minder 
rijden plaatsvindt. “Het is dus superoneerlijk, want hoe je ook rijdt, je bent qua betaler 
gewoon de klos. De rekening wordt elke maand betaald, ook al heb je de auto in de garage 
staan”, aldus de minister.  
   Dat leidt tot een debat over ‘eerlijk en oneerlijk’ waarbij Madlener en Roemer de minister 
voorhouden dat bij aanschaf van oudere gebruikte auto’s geldt dat daarvan de bpm 
grotendeels is afgeschreven en dat de bezitters daarvan dus relatief meer aan autokosten 
moeten gaan betalen. De minister wijst vervolgens op het feit dat nieuwe auto’s straks veel 
goedkoper worden, wat hij niet alleen eerlijker vindt, hij vindt het in een Europa zonder 
grenzen “heel moeilijk vol te houden dat wij zo’n hoge belasting hebben”.206  
   Wat betreft de eis van de 5% exploitatiekosten zegt Eurlings dat ‘de markt’ heeft laten 
weten dat zij die 5% echt haalbaar acht; hij verwacht veel van ‘de markt’ om onder die 5 % te 
komen.207  
   Voor het draagvlak in de samenleving vindt Eurlings het van belang “dat iedereen op een 
bepaalde manier aan het systeem meedoet”. Hij is actief op zoek naar mogelijkheden om 
buitenlandse personenauto’s te laten meebetalen voor het rijden in Nederland en noemt als 
voorbeeld een elektronisch vignet.208 De minister van Binnenlandse Zaken zal de Kamer nog 
inlichten over de kwestie van de provinciale opcenten op de mrb.  
 
Vendrik en Cramer zijn niet tevreden met hetgeen de minister over de milieudifferentiatie 
heeft gezegd. Cramer wil dat de mogelijkheden voor differentiatie in de toekomst worden 
opengehouden, Vendrik wil milieudoelen in de tekst van de wet voor de kilometerheffing 
opnemen. Koopmans zegt op dit punt: “Ook de prijs van het invoeren van de 
milieukenmerken is voor de CDA-fractie een punt waarop zij haar keuze gaat maken”, want 
de CDA-fractie hecht sterk aan die 5%.209  
   Aan het slot van het overleg komt minister Eurlings nog met een antwoord op de vraag over 
de relatie tussen de exploitatiekosten en de kastjes in de auto (een punt waarop het NVVP van 
minister Netelenbos is gesneuveld): “Het beeld wat de kastjes betreft, is dat zij gewoon in de 
auto blijven en een auto heeft een cyclus van ongeveer zeven jaar. Wij kijken nog naar de 

                                                 
205 Ibid.: 21 e.v. 
206 Ibid.: 26, 27. 
207 Ibid.: 30. 
208 Ibid.: 32. 
209 Ibid.: 34, 35. 
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details, maar wij gaan ervan uit dat een auto wordt gekocht met het kastje erin, ook als je de 
auto tweedehands koopt.”210 Hij geeft ook te kennen dat voor hem “de principes van 
Nouwen” boven iedere twijfel verheven zijn. Die principes zijn “eerlijkheid en draagvlak”. 
“Die laat ik niet los. Ik laat het geen oneerlijk systeem worden”, houdt Eurlings de 
kamerleden voor.  
   Na opnieuw aandringen van Vendrik om milieudoelstellingen concreet te maken zegt 
Eurlings dat dit “volstrekt ondoenlijk is”. Wel staat de toezegging van de minister, dat hij 
terug komt op de milieudifferentiatie in de kilometerheffing.211 
 
Kort voor de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat in de Tweede Kamer, 
op 26 november 2008, vindt een kamerdebat plaats in vervolg op het overleg met de 
commissies.212 Er wordt een aantal moties ingediend. In een motie van Madlener en De Krom 
wordt de regering verzocht “onmiddellijk te stoppen met de invoering van het 
rekeningrijden”.213 De motie wordt verworpen; PVV, SP, VVD en het lid Verdonk stemmen 
vóór.  
   Een motie van Vendrik waarin de regering wordt gevraagd een scenario voor de 
kilometerbeprijzing door te rekenen waarbij (onder meer) de doelstelling van de CO2-reductie 
binnen handbereik komt, wordt verworpen; SP, GroenLinks, D66, PvdD  én VVD stemmen 
voor.214  
   Vendrik en Van der Ham dienen nog een motie in over de zogenoemde “ingroei”, ofwel de 
stapsgewijze invoering van de kilometerheffing. De minister kiest voor een ingroei op basis 
van kentekens, zij bepleiten daarnaast een ingroei in regio’s waar “de nood het hoogst is”, met 
name rond de vier grote steden.215 De motie wordt verworpen ; SP, GroenLinks, D66 en  
PvdD stemmen voor. 
 
�  De begroting 2009 
 
De Memorie van Toelichting. Het motto van de beleidsagenda van Verkeer en Waterstaat in 
2009 luidt: Sneller besluiten voor nu en later.216 Punten van de beleidsagenda zijn het 
versterken van de concurrentiepositie van de Randstad, het doen van gerichte investeringen in 
infrastructuur en het zetten van “onomkeerbare stappen op weg naar Anders betalen voor 
Mobiliteit”. De MvT meldt dat in oktober 2008 – bovenop al genoemde maatregelen – de 
MobiliteitsAanpak wordt gepresenteerd, die een extra impuls vormt “om ons mobiliteits-
systeem voor de korte, middellange en lange termijn robuust en toekomstvast te maken”.217 
Wat betreft het project Anders Betalen voor Mobiliteit geeft de beleidsagenda 2009 de 
planning aan rond de invoering van de kilometerprijs (die naar verwachting leidt tot 
“aanzienlijk minder files en minder uitstoot”).  
   Het kabinet heeft in het najaar van 2007 besloten in 2011 te starten met een kilometerprijs 
voor vrachtvervoer en vanaf 2012 stapsgewijs de kilometerprijs voor personenauto’s in te 

                                                 
210 Ibid.: 36. Opvallend is wat Eurlings zegt over de voorstellen van zijn voorganger Netelenbos: “In de tijd van 
mevrouw Netelenbos is ook al een keer veel geld uitgegeven waarna vervolgens niet kon worden doorgepakt, 
maar wij denken dat wij het op een goede manier doen, zo snel mogelijk, maar vooral heel zorgvuldig en met 
veel energie.” Ibid.: 37. 
211 Ibid.: 39. 
212 TK verg.jr. 2008-2009, 29e verg. 26 november 2008. De stemming over de ingediende moties vindt plaats 
tijdens de 31 verg. op 2 december 2008 (31-2641). 
213 TK verg.jr. 2008-2009, 31305, nr. 92. 
214 Ibid.: nr. 94. 
215 Ibid.: 93. 
216 TK verg.jr. 2008-2009, 31700 XII, nr.2: 6 e.v. 
217 Ibid.: 7. 
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voeren. Het eindbeeld is een landelijke kilometerprijs voor alle wegen gedifferentieerd naar 
tijd, plaats en milieukenmerken in 2016.  
   In het kader van de fiscale en juridische voorbereiding van de invoering zal begin 2009 de 
Wet Kilometerprijs aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Ook wordt melding gemaakt 
van mobiliteitsprojecten die in 2009 in zes stedelijke gebieden van start gaan om daar, 
vooruitlopend op de invoering van de kilometerprijs, de bereikbaarheid te verbeteren en 
ervaring op te doen met de satelliettechniek en met “gedragsprikkels”. De projecten kunnen 
de vorm aannemen van prijsprikkels of innovatieve diensten die kunnen leiden tot 
gedragsverandering. De mobiliteitsprojecten kunnen ook een markt voor dienstverleners 
stimuleren, zo meldt de MvT.218 
 
De vragen van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. De commissie wil weten 
of de minister kan aangeven, waarom betalen per kilometer eerlijker is dan de huidige vaste 
autobelasting. Het antwoord luidt: 
 

“Een prijs per kilometer is eerlijker omdat degene die zijn auto het meest gebruikt, en daarbij 
het meest gebruik maakt van de infrastructuur en meer uitstoot veroorzaakt, straks meer 
betaalt dan de automobilist die spaarzaam gebruik maakt van zijn auto. Nu betalen zij 
evenveel en dat is oneerlijk vanuit het gangbare principe dat de gebruiker/vervuiler betaalt. 
Daarbij geldt dat automobilisten gezamenlijk niet meer gaan betalen, maar dat de lasten 
eerlijker worden verdeeld.” 219 

 
Daar wordt nog aan toegevoegd dat het alleen maar betalen per kilometer niet eerlijker is dan 
betalen per kilometer afhankelijk van tijd en plaats. 
 
Het debat in de Tweede Kamer. Zo kort na het commissieoverleg over de kilometerheffing 
vindt tijdens de behandeling van de begroting een herhaling van zetten plaats. Omdat er toch 
bepaalde nuances ‘binnensluipen’ in het parlementair discours volgt hier een compilatie van 
hetgeen gezegd is. 
 SP-woordvoerder Roemer levert felle kritiek op het beleid van de minister:  
 

“Nog geen enkele versnellingsregel is omgezet in een daad. De geldkraan voor infrastructurele 
projecten staat volop open, maar toch druppelt het slechts. Daarnaast wil de minister graag een 
kilometerheffing invoeren, maar zonder deugdelijk uitgewerkte alternatieven wordt het in 
onze ogen een ordinaire filebelasting. (...) Mensen zonder alternatieven worden op kosten 
gejaagd en mensen met een laag inkomen worden extra gepakt. Bovendien is dit systeem veel 
te duur en veel te ingewikkeld.” 220  

 
GroenLinks-woordvoerder Vendrik houdt Roemer voor, dat de SP in 2002 een 
kilometerheffing heeft voorgesteld. Roemer antwoordt daarop, dat zijn fractie nog steeds voor 
een eerlijke manier van beprijzen is.  
 

“Als je meer rijdt, betaal je ook meer. Dat was zo en dat is zo. Dat vinden wij nog steeds. Wij 
hebben alleen gezegd: deze manier, deze vorm van kilometerheffing, is veel te ingewikkeld, 
veel te duur en op belangrijke onderdelen oneerlijk. Daarom schieten wij deze vorm van 
kilometerheffing af.” 221  

 

                                                 
218 Ibid.: 9, 10. 
219 TK verg.jr. 2008-2009, 31700 XII, nr. 7: 7. 
220 TK verg.jr. 2008-2009,  31e verg. 2 december 2008: 31-2693. 
221 Ibid.: 31-2697. 
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CDA-woordvoerder Koopmans zet in zijn betoog in op de fileproblematiek. “Het verkeer 
staat stil. Elk Kamerlid kan dat nalezen in de rapportage van het Kennisinstituut voor 
Mobiliteit (KiM). Elke burger in Nederland weet het”,  aldus Koopmans. Zijn fractie wil het 
versnellen van de aanleg van infrastructuur tot hoofdlijn van de begroting maken. Ook het 
openbaar vervoer is een prioriteit.222  
   Over de kilometerheffing zegt Koopmans na een interruptie van Madlener (PVV): “Wij 
laten de automobilist zeker niet in de steek. Wij kiezen absoluut ook voor de automobilist. Ook 
kiezen wij voor de kilometerheffing, omdat die goed is voor de automobilist.”223  
   De Krom (VVD) spreekt in zijn betoog met scherpe bewoordingen over de minister en zijn 
beleid.224. Als Koopmans (CDA) bij interruptie de vergelijking maakt met de rol van Brutus 
antwoordt De Krom: “In mijn  rol als Brutus draai ik bij de kilometerheffing het mes straks 
nog een keertje extra rond. Daar kan de heer Koopmans op wachten.” Over de 
kilometerheffing zegt De Krom: 
 

“Het besluit – daar komt het – over het geldverslindende project rekeningrijden werd met 
stoom en kokend water door de strot van de Kamer geduwd. 3,5 mld. verspild belastinggeld 
dat behalve een enorme bureaucratie en een parlementaire enquête over tien jaar – de heer 
Koopmans loopt er nu al voor weg – niks oplevert. De eerste vertraging in het project, de 
verschoven invoeringsdatum van 2011 naar 2012, is binnen.” 225  

 
PvdA-woordvoerder Roefs geeft aan dat haar fractie een groot voorstander is van de 
kilometerheffing226, maar Madlener (PVV) heeft geen goed woord over voor het beleid:  
 

“Van de PVV hoeft niemand de auto uit, maar onze wegen moeten worden verbeterd. (...) Het 
probleem is dat het autobeleid ontbreekt. Automobilisten worden financieel uitgekleed door 
zeer zware belastingen, zoals hoge accijnzen en dure wegenbelasting, maar als er niet zoveel 
mensen met de auto zouden reizen – dat hoor ik de linkse partijen nooit zeggen – had de 
regering een groot financieel probleem.” 227  

 
Madlener bepleit een versneld investeren in de aanleg van wegen. 
   Vendrik (GroenLinks) vindt het nog steeds onduidelijk “hoe groen de kilometerheffing 
wordt”. Zijn fractie is misnoegd over het feit dat onder druk van de auto-industrie de normen 
voor CO2-uitstoot nog verder versoepeld zijn.228 Vendrik ziet in de kilometerheffing de 
oplossing voor de files. “Daarvoor hoeven wij dus geen extra wegen aan te leggen. Je moet 
gewoon zorgen dat de markt zijn werk kan doen. Dat betekent dat het gebruik van asfalt op 
het verkeerde moment op de verkeerde plaats duurder wordt. Dat is de raison d’être van de 
kilometerheffing”, aldus Vendrik.229 GroenLinks zet daarbij wel in op milieudifferentiatie  van 
de kilometerheffing en Vendrik vraagt de minister daarvoor met “goed onderbouwde 
scenario’s” te komen: “Die modelmatige scenario’s en analyses gaan straks bij het finale 
debat over de kilometerheffing een heel belangrijke rol spelen”, laat hij weten.230  

                                                 
222 Ibid.: 31-2698. 
223 Ibid.: 31-2700. 
224 “Sinds zijn aantreden in het Haagse Colosseum als de grote asfaltverlosser klinkt hij consequent 
veelbelovend. (...) Met zijn zelf opgezette lauwerkrans trekt hij het land door om het volk kond te doen van zijn 
daadkracht (...).  Maar intussen is hij de oorlog tegen de files keihard aan het verliezen.” Ibid.: 31-2703 
225 Ibid. 
226 TK verg.jr. 2008-2009, 32e verg. 3 december 2008: 32-2722. 
227 Ibid. 
228 Ibid.: 32-2726. 
229 Ibid.: 32-2727. 
230 Ibid.: 32-2731. 
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   In reactie op het verwijt van Madlener (PVV) dat GroenLinks met de kilometerheffing het 
autorijden tot “een elitaire bezigheid” maakt, antwoordt Vendrik dat zijn partij sterk 
voorstander is van de vergroening van de belastingen:  
 

“Wij sluizen dat terug via de loon- en inkomstenbelasting. Dit doen wij zodanig dat er sprake 
is van nivellering van de inkomens. Dit is solidaire inkomenspolitiek. Wat mensen betalen aan 
de kilometerheffing krijgen met name de laagste inkomens via de algemene portemonnee 
dubbel en dwars terug.” 231  

 
Ook D66-woordvoerder Van der Ham pleit voor de kilometerheffing maar vraagt zich wel af, 
of het tijdens deze kabinetsperiode gaat lukken. 232 
 
Minister Eurlings geeft in zijn repliek aan, dat het wegverkeer sinds 1985 met 67% is 
gegroeid en dat er in Nederland drukke weggedeelten zijn waaraan sinds 1965 niets is 
veranderd. Opvallend is zijn volgende uitspraak over de relatie tussen de auto en het openbaar 
vervoer: “In onze visie is er daarbij nadrukkelijk geen sprake van concurrentie tussen 
verschillende vormen van vervoer. Ik vind dat echt een Haagse discussie. Het gaat om één 
geheel en één netwerk. Het gaat ook om één Nederlander, die soms in de auto zit en soms in 
de trein.”233 
 
Box 3.4b  De markt van de kilometerheffing, oud-ministers  en de ANWB 
 
�  De markt en de kilometerheffing 
Op 19 december 2008 geeft minister Eurlings het startsein voor de uitbesteding van de ‘dienst’ 
kilometerheffing aan de markt. “Bedrijven gaan voor de overheid jaarlijks ca. € 8 mrd ophalen en 
mogen daarvoor maximaal € 400 miljoen per jaar (5%) in rekening brengen”, aldus plv. directeur-
generaal Dronkers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De overheid stelt hoge eisen aan de 
kwaliteit van de dienstverlening, maar daar staat iets tegenover. “Het is de uitdaging van de markt om 
er zo veel mogelijk diensten aan te koppelen, zodat het een aantrekkelijk concept wordt voor burgers”, 
aldus Dronkers. Automobilisten mogen zelf de provider kiezen die de heffing voor hen regelt. De 
komende maanden gaat het ministerie met bedrijven in overleg om de certificeringseisen te 
formuleren.234 
�  “Kilometerheffing gaat Eurlings niet lukken” 
Dat is de kop van een artikel in het Nederlands Dagblad van 27 december 2008. het dagblad heeft het 
vijftal (vrouwelijke) voorgangers van minister Eurlings geïnterviewd over de kilometerheffing. Hun 
conclusie is, dat het kabinet een veel te complex systeem optuigt, terwijl het draagvlak broos is.235 
   VVD-prominent Hans Wiegel ziet in zijn column in dagblad De Pers (28 januari 2009) het interview 
met de oud-ministers als een “prachtkans” voor minister Eurlings om een uitweg te vinden uit het 
“doolhof van dit verkeersmonstrum”, i.c. de kilometerheffing. 
�  “Zware kritiek op de ANWB” 
De Telegraaf grijpt het interview van de vijf oud-ministers van Verkeer en Waterstaat aan voor een 
peiling onder lezers over de kilometerheffing. Onder de kop “zware kritiek op de ANWB” doet De 
Telegraaf op 3 januari 2009 verslag van reacties van ruim 2000 mensen op de stelling, dat er helemaal 
geen draagvlak is voor de kilometerheffing. Bijna driekwart van de mensen is het met die stelling 
eens, en van die groep is tweederde lid van de ANWB. De conclusie van de krant is, dat de top van de 
ANWB zijn hand heeft overspeeld door voorstander te zijn van de invoering van een kilometerheffing. 
   Maar in de Kampioen van maart 2009 kan ANWB-hoofddirecteur Van Woerkom zijn leden melden, 
dat de bond “er bovenop zit” om te zorgen dat de eisen van de leden ten aanzien van de 
                                                 
231 Ibid.: 32-2732. 
232 Ibid. 
233 Ibid.: 32-2761. 
234 Het Financieele Dagblad, 19 december 2008. 
235 Bron: www.nd.nl d.d. 27 december 2008. 
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kilometerheffing “zo optimaal mogelijk worden gehonoreerd”. Die eisen betreffen onder meer de 
privacybescherming, het in de hand houden van de kosten en de besteding van de opbrengsten van de 
heffing.  
   Het spel van ‘de markt’ rond de invoering van de kilometerheffing is inmiddels volop losgebarsten. 
“Automatiseringsbedrijven, banken, buitenlandse tolwegmaatschappijen en de elektronische industrie 
voeren achter de schermen van Den Haag een stevige lobby om het systeem van de kilometerheffing”, 
meldt Elsevier op 7 maart 2009. In dat spel worden ook juridische gevechten gevoerd. Een aantal 
maanden later spannen de bedrijven Getronics, Siemens en Sagem een kort geding aan tegen het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat om ook mee te mogen doen in de aanbesteding van systemen 
voor de kilometerheffing.236 
 
�  De MobiliteitsAanpak 
Op 16 februari 2009 heeft de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat overleg met de 
beide bewindslieden van Verkeer en Waterstaat over de nota inzake de MobiliteitsAanpak.237 
De groei van de mobiliteit vraagt extra investeringen, voor de weg en (5,5 mld.) voor het 
openbaar vervoer; de te nemen maatregelen voor de korte en de lange termijn zijn uitgewerkt 
in de MobiliteitsAanpak.238 In het overleg komt ook de kilometerheffing ter sprake. Hier 
volgen enkele voor dit onderzoek relevante uitspraken.  
   Roemer (SP) pleit ervoor om het geld voor de invoering van de kilometerheffing te 
gebruiken voor investeringen in mobiliteit.  
   De nieuwe woordvoerder van de VVD-fractie Aptroot betoogt dat ondanks de groei van de 
files de luchtkwaliteit sterk verbeterd is. “De auto’s en vrachtauto’s worden schoner”; 
“Mensen laten zich niet uit de auto pesten of praten”; “Wij moeten stoppen met allerlei 
flutplannetjes”, zijn enkele van zijn uitspraken. 
   Aptroot voegt daar zijn oordeel over de kilometerheffing aan toe: “Het wordt na de 
Betuweroute en de HSL weer een enorm debacle. (...) Mijn fractie blijft zich tegen zo’n derde 
mislukt project verzetten. De investering van 3,5 mld. dient te worden gebruikt voor het 
wegnemen van verkeersknelpunten.” Hij bepleit de verhoging van de kilometervergoeding 
voor woon-werkverkeer, zodat mensen ook buiten de gebruikelijke werktijden 
bedrijfsterreinen kunnen bereiken.239  
   In debat met Vendrik (GroenLinks) zegt minister Eurlings dat hij zeer voor milieubeleid is, 
“maar dat dit de mobiliteit niet mag frustreren”. De minister zet in op differentiatie in de 
kilometerprijs naar CO2-uitstoot. “Je moet mensen voldoende stimuleren om een goede keuze 
te maken. Dat is meer dan alleen het advies om de auto eens te laten staan. Als men een 
nieuwe auto wil kopen, moet er een stimulans zijn om een goede auto aan te schaffen”, is 
daarbij zijn argument.240 Eurlings houdt zijn ‘vaste’ pleidooi voor de kilometerbeprijzing. Hij 
houdt de commissie voor dat zonder de kilometerprijs miljarden extra moeten worden 
geïnvesteerd in de infrastructuur.  
 
�  Het kamerdebat van 8 en 22 april 2009 over de kilometerheffing 
Minister Eurlings houdt de Tweede Kamer voortdurend op de hoogte van de voortgang met 
(de diverse onderdelen van ) de kilometerheffing. 241 Hij deelt op 23 februari 2009 de Kamer 
mee, dat het uitwerken van scenario’s voor milieudifferentiatie van de kilometerprijs (een zeer 

                                                 
236 De Telegraaf, 18 juli 2009. 
237 TK  verg.jr. 2008-2009, 31305, nr. 123. 
238 TK verg.jr. 2008-2999, 31305: nr. 80. het stuk is tegelijk met de ‘update’ van de Nota Mobiliteit (de 
Dynamische Beleidsagenda) gepresenteerd op 22 oktober 2008. 
239 TK verg.jr. 2008-2009, 31305, nr. 123: 12, 13. 
240 Ibid.: 22. 
241 Waaronder het rapport “Psychologie en prijsbeleid” van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. TK verg. 
jr. 2008-2009, 31305, nr. 97. 
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belangrijk punt voor GroenLinks, D66, ChristenUnie en PvdA) meer tijd vergt.242  
   Op 6 april biedt hij de tweede voortgangsrapportage aan van het project Anders Betalen 
voor Mobiliteit. De minister spreekt zich zeer voortvarend uit: “Dit jaar wordt het jaar 
waarin we de overgang van papier naar praktijk maken”. Hij meldt dat een grootschalige 
praktijktest van de kilometerprijs wordt voorbereid, in samenwerking met marktpartijen. De 
inrichting van de projectorganisatie voor de uitvoering van de kilometerheffing wordt 
voorbereid. “Als ik teruggrijp naar de ambitie voor 2011 die ik eind 2007 heb voorgelegd (...) 
dan lig ik grotendeels op het toegezegde schema”, aldus de minister. Een versnelling van het 
project is niet mogelijk gebleken. Hij verwacht rond de zomer van 2009 het wetsvoorstel van 
de kilometerbeprijzing aan de Kamer te kunnen voorleggen. 243  
   In de brief maakt de minister ook melding van ontwikkelingen op Europees niveau, waar 
gewerkt wordt aan tolheffingsafspraken (kort aangeduid als EETS) “waardoor gebruikers in 
de toekomst met één kastje en een contract in heel Europa elektronisch kunnen betalen”. Hij 
zegt daar verder over:  
 

“Ik verwelkom de komst van EETS omdat een kwantitatief en kwalitatief florerende markt 
van EETS-providers een flinke steun in de rug kan betekenen voor het Nederlandse 
hoofdspoor. Mijn inzet is er op gericht om de beleidsruimte voor AMvB zoveel mogelijk 
intact te laten en onacceptabele meerkosten, risico’s of beperkingen  te voorkomen. Daartoe 
ben ik actief bij de voortgaande ontwikkeling van de EETS betrokken.” 244  

 
De minister deelt mee in samenspraak met maatschappelijke organisaties aan de slag te zijn 
gegaan met de voorbereidingen van de publiekscommunicatie. Opvallend is de slotzin van de 
brief van de minister: “Bij een project van dit formaat moet alle mogelijke zorgvuldigheid in 
acht worden genomen, maar de projectorganisatie heeft mij ervan overtuigd dat ik erop kan 
vertrouwen dat de markt deze uitdagende klus kan en gaat klaren.”  
   Eveneens op 6 april zendt de minister de Kamer een brief waarin wordt ingegaan op de 
differentiatie van (het basistarief van) de kilometerheffing.245 De minister laat een aantal 
scenario’s onderzoeken die passen binnen de principes van het Platform-Nouwen. Van de 
Kamer heeft de minister een aantal suggesties ontvangen, die in de brief aan de orde komen.   
   Tot slot laat het ministerie van Verkeer en Waterstaat een persbericht uitgaan met de kop 
Ontwikkeling kilometerprijs vordert gestaag, waarin wordt medegedeeld dat de invoering van 
de kilometerheffing per 2011 voor vrachtwagens onwaarschijnlijk is. Met andere woorden, 
het project heeft vertraging opgelopen. 
 
Op 8 april 2009 vindt in de Tweede Kamer het debat plaats over de kilometerheffing.246 Een 
debat waarin de meeste pijlen worden gericht op het CDA. Over de inzet van zowel de CDA-
fractie als van de minister is twijfel. De voortgang, de planning en de opgelopen vertraging 
van het project kilometerbeprijzing vormen het hoofdpunt van het debat. GroenLinks-
woordvoerder Van Gent steekt scherp van wal:  
 

“Daar gaan wij weer! Na de ministers Kroes, Jorritsma, Netelenbos, De Boer en Peijs voert 
ook de minister van ‘doorpakken, tempo maken en de schop de grond in’ een politiek 

                                                 
242 Ibid.: nr. 12. 
243 Ibid.: nr. 127: 2. 
244 Ibid.: 5. De term hoofdspoor gebruikt de minister voor de inzet van marktpartijen bij de invoering en 
exploitatie van de kilometerheffing. Zonodig moet de overheid zaken uitvoeren, dat heet het ‘garantiespoor’. 
“AMvB” is de afkorting van “Anders Betalen voor Mobiliteit”. 
245 TK verg.jr. 2008-2009, 31305, nr. 128. 
246 TK verg.jr. 2008-2009, 74e verg. 8 april 2009. 
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circusnummer op over de kilometerheffing. Deze keer is de boodschap dat het allemaal te 
ingewikkeld, te complex en te riskant is.” 247 

 
Van Gent verwijst naar het Duitse systeem van een gedifferentieerde kilometerheffing dat 
voor vrachtauto’s is ingevoerd en vraagt de minister of hij zich niet bedient van “politieke 
smoesjes”.248 In debat met CDA-woordvoerder Koopmans stelt zij: 
 

“Wij zij hier al jaar in jaar uit mee bezig. Wij zijn toch niet zo dom dat wij in al die jaren niet 
tot een goed systeem kunnen komen? GroenLinks is altijd een voorstander van de 
kilometerheffing geweest, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo moet er 
bijvoorbeeld milieuwinst worden geboekt.” 249 

 
Zij wijst daarbij op een advies van de Algemene Rekenkamer, die heeft geconcludeerd dat het 
resultaat van het klimaatbeleid in de sector verkeer en vervoer tegenvalt. De kilometerheffing 
wordt naar haar mening door de minister op de lange baan geschoven en zij geeft aan dat haar 
fractie “niet getrouwd” is met de plannen van het kabinet voor de kilometerheffing. Zij wijst 
daarbij naar de initiatiefwet van Duyvendak, die gereed ligt voor plenaire behandeling.250 
   PVV-woordvoerder Agema neemt stelling tegen de kilometerheffing: “Het is niet eerlijk om 
mensen van de weg te jagen die hun kinderen naar school brengen, die boodschappen doen of 
die naar het ziekenhuis moeten.” Na een interruptie van Van der Ham (D66) die haar wijst op 
het feit dat de bpm en de mrb vervallen  verwijt zij hem dat hij “van de kilometerpolitie” is. 
Als kern van haar argument tegen de kilometerheffing stelt Agema:  
 

“Het wordt ons voorgesteld als een oplossing die eerlijker is maar in de realiteit niet eerlijker 
zal blijken te zijn. Uiteindelijk heeft iedereen namelijk zo’n spionagekastje in de auto. 
Uiteindelijk zal iedereen gewoon betalen. (...) Dan zullen wij zien dat de gewone man en 
vrouw, de gewone mensen het straks moeten betalen. Juist de mensen met een kleinere 
portemonnee (...).” 251 

 
In haar betoog memoreert zij uitspraken van het kamerlid Eurlings van 13 maart 2002 over 
het heffen van spitstarieven voor een weg die reeds is betaald. Aan het slot van haar betoog 
benadrukt zij het punt van vrijheid:  
 

“Geen spionagekastjes in onze auto. Wij willen de vrijheid om te gaan en te staan waar, hoe en 
wanneer wij dat wensen. Wij willen vrij zijn om de wegen te gebruiken die wij zelf kiezen, 
zonder dat wij daarvoor een rekening gepresenteerd krijgen en zonder dat de minister precies 
weet waar wij zijn geweest.” 252  

 
Roemer (SP) vindt dat de brief van de minister over de voortgang van het project aantoont dat 
de kilometerheffing van het kabinet veel te ingewikkeld is en zegt: “Wij kunnen op onze 
klompen aanvoelen dat deze kilometerheffing er uiteindelijk niet komt, want het draagvlak dat 
er nog niet is, wordt zienderogen minder.” Hij roept op om met het project te stoppen, omdat 
het te duur en oneerlijk is.253  
   Van der Staaij (SGP) is teleurgesteld over het gepresenteerde uitstel van de invoering van 
de kilometerheffing, die hij ziet als een “nuttig en rechtvaardig instrument tegen files en als 
                                                 
247 Ibid.: 74-5861. 
248 Ibid. 
249 Ibid.: 74-5862. 
250 Ibid. 
251 Ibid.: 74-5864. 
252 Ibid.: 74-5865. 
253 Ibid.: 74-5866. 
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stimulans voor schoner vervoer”. Hij vraagt zich af of vertraging niet schadelijk is voor het 
draagvlak bij de burger.254  
   Van der Ham heeft de indruk dat de minister en het “CDA-smaldeel in het kabinet” een 
spelletje spelen met de PvdA en de ChristenUnie, waarop Koopmans vraagt of Van der Ham 
wel beseft dat zijn voorstellen voor vergroening het grootste risico voor vertraging van het 
project veroorzaken, hetgeen Van der Ham bestrijdt. Hij refereert aan zijn eerdere 
voorspelling over mogelijk afstel van de kilometerheffing en vraagt zich af of er nu een 
“schijndebat” wordt gevoerd.255  
   Koopmans neemt het op voor minister Eurlings. Hij zegt, dat in de plannen van minister 
Netelenbos (“Tineke Tolpoort”) geen sprake was van “een eerlijke verdeling van kosten” en 
stelt: “De CDA-fractie is er nog steeds trots op dat zij destijds heeft gezegd dat dit plan, dat in 
zijn technische uitvoering ook nog eens miljardenverslindend was, mede door toedoen van het 
toenmalige Kamerlid Eurlings naar het putje gedreven is.”  
   Koopmans benadrukt (opnieuw) de drie randvoorwaarden waarop de CDA-fractie de 
plannen voor de kilometerheffing blijft beoordelen. Die randvoorwaarden, waaronder de 
lastenneutraliteit, zijn “heilig”: 
 

“Er zijn 7 miljoen automobilisten die veel te vaak in de file staan en die willen dat daar wat 
aan gebeurt. Zij willen dat niet tegen elke prijs. Zij willen niet dat de lasten hoger worden. Zij 
willen niet dat wij geld ophalen en het dan besteden aan iets anders. Zij willen ook niet dat wij 
kiezen voor een systeem dat torenhoog duur wordt door allerlei, misschien begrijpelijke, 
wensen op het gebied van het milieu van de fracties van GroenLinks en D66.” 256 

 
Roemer reageert op het betoog van Koopmans met de opmerking, dat Koopmans heel goed 
weet “dat met de voorwaarden die het CDA vanaf het begin heeft gesteld, deze 
kilometerheffing er niet zal komen”. Koopmans vervolgt zijn betoog en stelt dat “het 
bedrijfsleven en de belangenorganisaties en masse voorstander zijn van het invoeren van de 
kilometerheffing, van MKB Nederland tot de ANWB, van VNO-NCW tot noem maar op”. 257  
 
Er ontstaat een debat tussen een aantal fractiewoordvoerders over de eis van de 5% 
exploitatiekosten.  Van der Ham stelt dat bij de start van de kilometerheffing nooit aan die eis 
kan worden voldaan. Hij wil het standpunt van het CDA daarover weten, waarop Koopmans 
aangeeft dat hij ook snapt dat er in het eerst jaar na de start geen sprake kan zijn dat de eis van 
5% gehaald wordt, maar zijn “ultieme doel” is het draagvlak voor de kilometerheffing te 
handhaven en daartoe moet niet boven de 5% exploitatiekosten worden uitgekomen. Op een 
vraag van Van Gent geeft Koopmans aan, dat de CDA-fractie het liefst heeft “dat de 
kilometerheffing zo snel mogelijk, de drie randvoorwaarden hanterend, wordt ingevoerd ”.258  
 
PvdA-woordvoerder Roefs vraagt zich af, wat de minister heeft bezield om het persbericht 
van 6 april jl. de deur uit te doen, want het is een eigen leven gaan leiden. Roefs geeft te 
kennen dat haar fractie de indruk heeft “dat de minister het gehele project wel erg gemakkelijk 
richting afgrond laat glijden” en vraagt: “Hoe zeker kunnen wij er nu van zijn dat deze 
minister niet de zoveelste minister op rij is die vol vertrouwen over het rekeningrijden of de 
kilometerheffing praat, maar vervolgens niets bereikt?”  

                                                 
254 Ibid.: 74-5866, 5867. 
255 Ibid.: 74-5867, 5868. 
256 Ibid.: 74-5869. 
257 Ibid. 
258 Ibid.: 74-5870, 5871. 
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   Het debat moet voor de PvdA-fractie twee zaken duidelijk maken: de milieudoelen moeten 
gehaald worden en de minister moet alles op alle zetten om versnellingsmogelijkheden te 
onderzoeken.259  
   Ook VVD-woordvoerder Aptroot confronteert de minister met zijn jaren geleden gedane 
kritische uitspraken – in de media – over de kilometerheffing  ten tijde van de plannen van 
minister Netelenbos. Van der Ham stelt daarop vragen over het standpunt van de VVD. 
Aptroot geeft aan dat zijn fractie het een aantal jaren geleden een goed idee vond dat alle 
vaste lasten afgeschaft zouden worden en dat betaald zou moeten worden per kilometer. Nu 
blijkt wat de kilometerheffing betekent (Aptroot noemt: 8 miljoen kastjes in de auto, 8 
miljoen facturen per maand, callcenters voor klachtafhandeling, mensen die niet betalen en 
gigantische risico’s) luidt zijn conclusie: “Nergens ter wereld draait dit systeem op deze 
schaal. Als je dat ziet, moet je gewoon verstandig zijn en zeggen dat het ideetje je goed leek, 
maar dat je het niet wilt nu je de feiten op een rij hebt.” 
   Aptroot stelt in zijn betoog, dat alle grote organisaties nog voor de kilometerheffing zijn, 
maar hun leden niet. Agema en Koopmans bevragen Aptroot op zijn standpunt waarop hij het 
volgende stelt:  
 

“Eerlijk betalen is altijd goed, maar dit systeem wordt niet eerlijk, want het loopt volstrekt uit 
de hand. De inningskosten zijn enorm hoog en het systeem wordt misbruikt om de 
automobilist en de transportsector steeds verder af te knijpen. (...) De VVD wil dat soort 
ellende zichzelf en burgers niet aandoen.” 260 

 
De VVD-fractie wil dat de minister “na twee jaar van door hem veroorzaakte ellende de 
stekker uit de kilometerheffing moet trekken”.   
   De ChristenUnie is “niet blij met de vertraging van de invoering van de kilometer-
beprijzing”. Voor het draagvlak is het van het grootste belang om tempo te maken, aldus 
woordvoerder Cramer. Hij wil dat de minister het wetsvoorstel voor de kilometerprijs vóór 
het zomerreces indient bij de Tweede Kamer.261 
 
In zijn repliek gaat minister Eurlings uitvoerig in op de voortgang met en de planning van het 
project. De minister benadrukt dat hij alles op alles zal zetten om te voorkomen dat onnodig 
tijd wordt verspild. Maar hij laat zich ook niet opjagen: “Ik ga dit project leiden op basis van 
feiten en niet op basis van politieke maar onrealistische wensen”, houdt hij de Kamer voor en 
voegt daar later aan toe:  “Het grootste gevaar voor dit project is naar mijn idee dat wij fouten 
maken en dat die ene kans die er is om een eerlijk en goed systeem te creëren, wordt 
verknald.”262  
   Als Van Gent de rapportage wil ontvangen op basis waarvan de minister heeft besloten de 
planning van het project op te rekken komt de politieke spanning tussen Kamer en minister 
scherp naar voren. Eurlings verwijt Van Gent dat zij “er een beetje een potje van maakt”, 
waarop Van Gent te kennen geeft geen zin te hebben “in dat kleinerende toontje van de 
minister”.  
   Aptroot denkt dat de risico’s van het project veel groter zijn dan de regering doet 
voorkomen en “wil alle risico’s op een rijtje krijgen, onafhankelijk getoetst”.263 Het blijkt dat 
de invoering van de kilometerheffing uitloopt naar 2014 (i.p.v. 2011). In het debat is het 
vooral Cramer die daar grote moeite mee heeft. Minister Eurlings geeft te kennen dat hem is 

                                                 
259 Ibid.: 74-5872-5874. 
260 Ibid.: 74-5875-5877. 
261 Ibid.: 74-5878, 5879. 
262 Ibid.: 74-5882, 5883. 
263 Ibid.: 74-5887, 5888. 
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geadviseerd om een post onvoorzien in de planning op te nemen “om risico’s die optreden of 
beheersmaatregelen die extra tijd vergen, op te vangen”.  
   Gelet op de uitloop in de planning wil Koopmans weten hoe de minister organiseert dat “de 
spanningsboog en de interesse in de samenleving voor dit project tot op dat moment blijven 
bestaan”. Het antwoord luidt, dat de minister de spanningsboog erop wil houden door voor 
het zomerreces met het wetsvoorstel te komen.  
   Eurlings merkt terloops op dat de CEO’s van bedrijven die zich hebben gemeld voor het 
project zeggen, dat het “waanzinnig complex” is. Zij geven volgens Eurlings ook aan “dat de 
politiek het hun niet onnodig complex moet maken. Er moeten niet teveel kerstballen in de 
boom komen”;  dat “signaal” wil de minister hier graag afgeven. Hij geeft in zijn betoog nog 
een draai aan alle kritische opmerkingen door te zeggen: “Met alle gesomber over wat ons 
nog te doen staat, mogen wij toch in alle nuchterheid constateren dat wij in twintig jaar 
discussie in Nederland over beprijzing, nog nooit zo ver zijn geweest als vandaag de dag.”264  
   Eurlings besluit zijn betoog met een vergelijking tussen de kilometerbeprijzing en de 
voorstellen van voormalig minister Netelenbos:  
 

“Het is een systeem dat totaal anders is dan dat wat vroeger is geïntroduceerd. Toen waren de 
kosten niet in beeld gebracht. In de tijd van Tineke Netelenbos heb ik zelf ooit de 5% kosten 
geïntroduceerd. Het waren toen mobimiles die boven op de kosten van auto’s kwamen. Dat is 
een heel ander verhaal dan dat van nu waarvoor geldt dat bestaande belastingen verdwijnen. Ik 
vind dit dus een eerlijk verhaal.” 265 

 
Het debat wordt twee weken later voortgezet. De dag daarvoor, 21 april 2009, stuurt de 
minister een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de vele vragen over de planning, de 
risico’s en de vervolgstappen van het project beantwoordt. Ook gaat hij in op zaken als de 
bijdrage van de kilometerheffing aan milieudoelen en de provinciale opcenten.266  
   Van Gent is ondanks alle uitleg en toelichting van de minister niet overtuigd, integendeel. 
“Ik moet u zeggen dat mijn fractie meer en meer de indruk krijgt dat minister Eurlings 
politieke smoesjes gebruikt om de zaak ingewikkelder te maken dan hij is”, laat zij weten en 
zij vraagt of de minister bereid is met een notitie te komen “waarin hij onderbouwd aangeeft 
wat er mis is met het Duitse systeem”.  
   Als Koopmans zijn verbazing uit over het pleidooi van Van Gent voor het Duitse Maut-
systeem is haar antwoord, dat haar fractie zo snel mogelijk wil beginnen met de 
kilometerheffing. Van der Ham vindt dat zij “een beetje gaat zwabberen” en verzoekt haar 
“om strategische redenen” dicht bij het plan van het kabinet te blijven. 267  
   Agema wil “tot het uiterste gaan om te voorkomen dat op volkomen verkeerde gronden een 
nieuwe manier wordt gecreëerd om onze auto als melkkoe leeg te trekken”. Zij zegt dat het 
plan geschikt is voor “een sovjet- of ‘big brother’- staat, maar niet voor een vrij en welvarend 
land als Nederland”. Zij dient een motie in waarin de regering wordt verzocht de 
kilometerheffing stop te zetten en het vrijkomende geld te investeren in extra wegen.268    
Roemer dient samen met Aptroot een soortgelijke motie in.  
 
Het uitstel van de invoering van de kilometerheffing is voor Van der Ham “onverkwikkelijk”. 
Hij kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het CDA niet zoveel ziet in de 
kilometerheffing. Hij maakt zich zorgen over het draagvlak, maar vindt dat draagvlak 
                                                 
264 Ibid.: 74-5891. 
265 Ibid.: 74-5892. Overigens klopt dit beeld van minister Eurlings niet. Het idee van mobimiles komt in essentie 
overeen met ‘zijn’ kilometerheffing. 
266 TK verg.jr. 2008-2009, 31305, nr. 135.  
267 TK verg.jr. 2008-2009, 80e verg. 22 april 2009: 80-6239, 6240. 
268 Ibid.: 80-6241. 
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“belangrijk, maar niet doorslaggevend als het op zakelijke gronden gewoon kan”. Richting de 
fractie van GroenLinks merkt Van der Ham op, dat tijdens het proces niet voortdurend nieuwe 
alternatieven moeten worden aangedragen.269  
   Koopmans vindt dat de minister overtuigend is geweest en zegt:  
 

“De kilometerheffing komt er, zij het wat later. Ze moet er ook komen. De kilometerheffing is 
goed voor het milieu, ze is goed voor de welvaart, ze is goed voor minder files en ze zorgt ook 
al voor een eerlijkere verdeling van de autokosten.” 270 

 
Roefs meldt dat de PvdA-fractie nog niet tevreden is met de antwoorden van de minister. Zij 
dient een tweetal moties in. In de ene wordt de regering verzocht zo spoedig mogelijk de 
diverse onderdelen van de onomkeerbare stap te benoemen die in het regeerakkoord is 
afgesproken, in de andere wordt de regering verzocht duidelijk te maken hoe de milieudoelen 
gehaald kunnen worden.271  
   De Krom is nu (weer) de woordvoerder van de VVD-fractie en zet hoog in. “Het kabinet 
gaat gewoon door met het verbranden van belastinggeld voor een megalomaan project als 
rekeningrijden dat er nooit komt”, zijn de eerste woorden van zijn betoog.272  
   Cramer blijft de minister bevragen op de planning; hij vindt dat Eurlings te gemakkelijk met 
de planning omgaat.  
   Van Gent noemt het in een interruptie van de minister opmerkelijk “dat de opeenvolgende 
ministers en kabinetten in Nederland het presteren om van de kilometerheffing zo’n probleem 
te maken”. Voor haar lijkt het erop dat het systeem dat de minister wil een 
“vertragingstactiek” oplevert en in debat met de minister wijst zij op het feit dat elders in 
Europa wel vormen van beprijzing zijn ingevoerd.  
   De minister reageert met: “U moet in de spiegel kijken: het signaal van het bedrijfsleven 
was juist dat de politiek het niet nodeloos ingewikkeld moet maken met nog meer 
differentiaties, zoals een differentiatie in de spits.”273  
   De volgende dag wordt over de moties gestemd.274 De moties voor het afstel van de 
kilometerheffing worden beide verworpen. (De motie van Agema wordt gesteund door de 
VVD, de PVV en het lid Verdonk; de motie van Roemer en Aptroot wordt door de SP, de 
VVD, de PVV en het lid Verdonk gesteund.275) De beide eerdergenoemde moties van Roefs 
worden met brede steun aangenomen.276 
 
Box 3.4c  “Echt hoor, de kilometerheffing komt er ooit nog” 
Het debat van de minister en de Vaste Commissie voor Verkeer een Waterstaat wordt in april 2009 in 
de media breed uitgemeten. De Volkskrant plaatst op 8 april een artikel met bovenstaande kop. “Flink 
gemor bij coalitiepartners PvdA en ChristenUnie. Op eigen houtje heeft CDA-minister Eurlings van 
Verkeer en Waterstaat de kilometerheffing uitgesteld”, schrijft de Volkskrant. In het redactioneel 
commentaar op de kwestie wordt gesteld, dat de autokosten in Den Haag nauwelijks minder gevoelig 
liggen dan de aftrek van  de hypotheekrente. Is er wel voldoende politieke wil om welk systeem dan 
ook in te voeren, vraagt de Volkskrant zich af.  
   Het NRC Handelsblad legt op 7 april 2009 een verband met de tot stand gekomen Spoedwet 
wegverbreding die inmiddels door de Eerste Kamer is aanvaard. Daarmee kunnen dertig 

                                                 
269 Ibid.: 80-6242, 6243. 
270 Ibid.: 80-6243. 
271 Ibid.: 80-6244, 6245. 
272 Ibid.: 80-6245. 
273 Ibid.: 80-6248, 6249. 
274 TK verg.jr. 2008-2009, 81e verg. 23 april 2009. 
275 Het zijn de moties met resp. de nummers 31305, nrs 130 en 131. 
276 Het zijn de moties met de nummers 31305, nrs 133 en 134. 
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wegverbredingen en spitsstroken versneld worden aangelegd. In de wet is geen rekening gehouden 
met effecten van  invoering van de kilometerheffing.  
   Het Financieele Dagblad kopt op 8 april: “Opluchting over uitstel kilometerheffing”; 
vervoersorganisaties en de ANWB vinden het verstandig dat minister Eurlings  de invoering van de 
kilometerheffing op de lange baan schuift, want een overhaaste beslissing leidt bij zo’n complex 
project alleen maar tot problemen. Overigens geeft Het Financieele Dagblad ook de mening van 
hoogleraar Transportbeleid en Logistiek aan de TU Delft, Bert van Wee weer. Hij wijst onder meer op 
het feit dat ‘de kastjes voor in de auto’ nog niet beproefd zijn.  
   Feit is, dat anderzijds al sinds het uitbrengen van het rapport MobiMiles van Roel Pieper in 2000 
volgens vele deskundigen en bedrijven sprake is van beproefde, inzetbare technische systemen.277 
 
�  De tweede vergroeningsbrief van de staatssecretaris van Financiën 
Op 3 juni 2009 stuurt staatsecretaris De Jager een tweede brief over de fiscale vergroening 
aan de Tweede Kamer.278 Daarin is een aantal maatregelen opgenomen voor de 
autobelastingen in 2010. De vrijstelling van bpm voor elektrische auto’s wordt verlengd tot 
2018. Zeer schone, zuinige personenauto’s worden per 1 januari 2010 vrijgesteld van mrb en 
bpm. (Dit wordt gefinancierd door fiscale maatregelen ten aanzien van oudere auto’s.)279 
   Daarmee is het mogelijk geworden om voor het eerst sinds 1909 (toen de ‘luxe-belasting’ 
op auto’s werd ingevoerd) respectievelijk 1926 (toen de wegenbelasting werd ingevoerd) met 
een auto gratis te rijden wat betreft de specifieke vaste belastingen, zolang de auto maar (zeer) 
schoon en zuinig is. 
 
�  Het overleg met de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat op 17 en 24 juni 2009 
Minister Eurlings informeert de Tweede Kamer, in vervolg op het kamerdebat, actief over de 
diverse rapporten die in het kader van het project ABvM beschikbaar komen. Daartoe behoren  
een rapport van de Departementale Auditdienst en een rapport over “integrale sturing op 
planning”.280  
   Op 15 juni 2009 beantwoordt de minister een 65-tal vragen van de commissie over de 
Tweede Voortgangsrapportage van het project, waarna de commissie op 17 juni weer met de 
minister overleg voert. Op de agenda staat dan een groot aantal documenten van het project 
kilometerheffing.281 Op de dag van het overleg komt nog het bericht, dat de wet voor de 
kilometerbeprijzing niet voor het zomerreces bij de Kamer zal liggen. Dat is een gevolg van 
een actie van de Klankbordgroep Anders Betalen voor Mobiliteit, die in een brief van 16 juni 
de minister “dringend” vraagt om het wetsvoorstel en de tarieven “niet reeds nu of separaat 
aan de Tweede Kamer te sturen”. Ook wil de klankbordgroep enig respijt in de tijd, om nader 
overleg over de effecten van de verschillende tarieven te kunnen hebben”.282 
 
Roefs (PvdA) wil allereerst weten hoe het zit met de wet. Zij kan zich vinden in de nieuwe 
koers van de minister om in de planning van het project meer rekening te houden met risico’s 

                                                 
277 Zo meldt het blad Computable in oktober 2007 een afgerond promotie-onderzoek van Arnoud Visser van de 
Universiteit van Amsterdam, dat is gericht op het verbeteren van de betrouwbaarheid van commerciële systemen 
voor rekeningrijden. In 1995 heeft de Nederlandse overheid aan een aantal universiteiten gevraagd, hoe 
meetsystemen voor rekeningrijden betrouwbaarder kunnen worden gemaakt. Bron: www.computable.nl.     
278 TK verg.jr. 2008-2009, 31492, nr.11. 
279 TK verg.jr. 2008-2009, 31704, nr. 70. De financiering is gebaseerd een amendement van de kamerleden 
Cramer cs. op het Belastingplan 2009. Structureel betekent het fiscale beleid inzake auto’s van 15 jaar 
respectievelijk 25 jaar en ouder een structurele opbrengst van 60 mln. per jaar. 
280 TK verg.jr. 2008-2009, 31305, nrs. 136 en 137. 
281 TK verg.jr. 2008-2009, 31305, nr. 147. Van der Ham (D66) is niet bij dit overleg aanwezig. 
282 De Klankbordgroep is ingesteld door de minister en is samengesteld uit vertegenwoordigers van het 
georganiseerde bedrijfsleven, de auto- en de transportsector, de gemeenten en provincies, vakbonden en 
maatschappelijke organisaties waaronder de ANWB. 
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(in jargon: meer een “probabilistische planning” dan een “deterministische planning”). Zij wil 
weten hoe de minister het spitstarief vorm geeft. Ook stelt zij de communicatie naar de 
burgers aan de orde, omdat de kilometerheffing “vermoedelijk zal resulteren in een 
subjectieve kostenstijging”. 283 
   Madlener (PVV) en Aptroot (VVD) stellen het aspect van de autokosten aan de orde, met 
name wat betreft de afbouw van de bpm die voor de koper van een gebruikte auto amper 
merkbaar is. Madlener vraagt of Roefs vindt dat voor deze automobilist het kilometertarief 
lager zou moeten zijn.  
   Aptroot wijst op het feit, dat als de bpm een CO2-heffing wordt, dure auto’s met hybride-
technologie geen belasting meer betalen. “Iemand met een oude Suzuki Alto gaat echter steeds 
meer motorrijtuigenbelasting betalen. Hoe wil mevrouw Roefs dat rechtvaardig regelen?”, 
vraagt Aptroot. Hij stelt dat “mensen met een heel dikke portemonnee” ervoor kunnen  zorgen 
dat zij straks weinig belasting betalen, “maar de mensen met een kleine portemonnee en een 
oudere auto, die niet meteen de hightech bak kunnen kopen, zijn de klos”. Aptroot vindt dat 
“niet bepaald sociaal”. 284 
   Roefs antwoord dat voor haar gezondheid en luchtkwaliteit ongelooflijk belangrijk zijn en 
dat er ook kleine, zuinige auto’s te koop zijn die voor mensen “met iets minder in de 
portemonnee zeker haalbaar en betaalbaar zijn”.285 Roefs houdt een pleidooi om snel aan de 
slag te gaan met een publiekscampagne om “broodjeaapverhalen” over de kilometerheffing te 
ontzenuwen. Madlener vraagt zich af wat dan wel de leuze van die campagne moet worden. 
Koopmans (CDA) is verbaasd en wil weten wat dan wel die broodjeaapverhalen zijn.286   
   Roemer (SP) wil weten wat de minister gaat doen om “de prijs per kilometer zo begrijpelijk 
mogelijk te maken”. Hij pleit voor een simpeler aanpak. “De meest eenvoudige manier van 
beprijzen is de gereden afstand. Daar hebben wij al vaker voor gepleit. Het is jammer dat dit 
nog steeds geen kans krijgt, want het is zó verschrikkelijk veel goedkoper”, waarbij hij 
verwijst naar een proef in de Amerikaanse staat Oregon.  
   Roemer mist bij het inschatten van de effecten van de kilometerheffing de inschatting van 
het ruimtebeslag door het verdwijnen van de bpm. Er zullen meer auto’s komen en daarmee is 
er meer ruimte nodig voor stilstaande auto’s, merkt hij op. Wat betreft de compensatie van de 
provinciale opcenten vraagt Roemer zich af, of niet-automobilisten straks “een stukje 
kilometerheffing” zal gaan betalen. Hij is ervan overtuigd dat er geen draagvlak is voor het 
“veel te dure en ingewikkelde systeem”, dat in zijn ogen “op sommige onderdelen ongelooflijk 
oneerlijk is”. Roemer denkt dat er wel voldoende draagvlak is “voor het idee dat mensen meer 
betalen als zij meer rijden”.287  
   Aptroot neemt stevig stelling als hij zegt dat de VVD tegenstander is “van de onwerkbare 
en belachelijke kilometerheffing”. Hij zegt dat zelfs binnen de klankbordgroep de twijfel heeft 
toegeslagen en schetst een beeld van een toekomst waarin een kilometerheffing is ingevoerd:  
 

“Dan zitten wij straks met enorm veel ambtenaren, enorme computersystemen en ruim acht 
miljoen kastjes in personenauto’s, vrachtauto’s en bestelauto’s. Elke maand ruim acht miljoen 
facturen. Buitenlanders hoeven niets te betalen. (...) Ik voorspel dat het een financieel debacle 
wordt in de orde van grootte van de HSL en de Betuweroute.” 288  
 

Aptroot merkt op dat hij in de stukken leest dat het percentage exploitatiekosten “zeker 12%” 
gaat worden en vraagt zich af waarom nog steeds niet duidelijk is wat de kilometerheffing 
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284 Ibid.: 4. 
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gaat kosten. Hij stelt vele vragen aan de minster maar meldt reeds dat de conclusie van zijn 
fractie duidelijk is: “De automobilist wordt belazerd met de belofte van kostenneutraliteit.”289  
   Madlener betoogt dat het systeem “gaat sneuvelen” en noemt als argumenten het gebrek aan 
draagvlak, de kwestie van de exploitatielasten en de privacy: “Kastjes in de auto, het hele idee 
al! De exploitatie zou gedaan moeten worden door particuliere bedrijven, die dan al onze 
privé-informatie zouden hebben.”290  
   Koopmans benoemt opnieuw de voordelen van de kilometerheffing: een eerlijke verdeling 
van de kosten, goed voor het milieu, levert meer welvaart op en zorgt voor minder files. “Wij 
kiezen dus niet voor de kilometerheffing om lekker populair te doen. Nee, wij kiezen daarvoor 
omdat dat in dit land noodzakelijk is. Daarom doen wij dat. We hebben er echter drie 
randvoorwaarden bij” , luidt zijn betoog. Koopmans heeft ook vragen bij de vele zaken die 
nog niet duidelijk zijn en memoreert wat hij al vaker heeft gezegd, namelijk dat zijn fractie 
elk halfjaar “groen”, “rood” of “oranje” zal zeggen.291 Hij stelt het handelen en de brief van 
de klankbordgroep aan de orde en vraagt de minister de communicatie te verbeteren. “Op deze 
wijze brokkelt het draagvlak elke keer af ”, stelt Koopmans.292  
   Vendrik (GroenLinks) maakt een punt van het feit dat de vertraging van de kilometerheffing 
tot gevolg heeft, dat de vermindering van de CO2-uitstoot schade oploopt. Zijn fractie wil al 
jaren een kilometerheffing met een “bite”. Hij wijst op het systeem dat in Duitsland al werkt 
voor het vrachtverkeer en vraagt naar de doorrekening van de milieuscenario’s voor het 
vaststellen van het basistarief voor de kilometerheffing. Vendrik vindt dat het voorstel tot de 
compensatie van de provinciale opcenten een lastenverschuiving van de automobilist naar de 
treinreiziger betekent. “Zijn wij nou helemaal gek geworden? Dat kan dus niet”, is zijn 
commentaar en hij dreigt daarover met een motie te komen.293  
   Cramer (ChristenUnie) heeft vragen over de vertragingen in het project en vraagt of het 
projectbeheer voor de zomer op orde is. Zijn fractie is voor een basistarief van de 
kilometerheffing op basis van CO2 en vraagt de minister de effecten van een “stadstarief “en 
een “minitarief ” door te rekenen.294 
 
In zijn repliek benadrukt minister Eurlings dat hij het met een aantal sprekers eens is dat er 
meer wegen gebouwd moeten worden. Hij houdt de commissie voor dat de regering veel 
investeert in zowel wegen als in openbaar vervoer. Ter verklaring van de brief van de 
klankbordgroep laat hij weten dat het advies van deze groep aan hem is, om duidelijkheid 
ineens te scheppen over de wet én over de tarieven van de kilometerheffing. De minister kiest 
er voor om het advies te volgen. Hij vindt het “een kwestie van geloofwaardigheid voor de 
automobilist dat je ineens helderheid van zaken geeft en dat je stelt: zo zal het zijn als wij het 
systeem gaan invoeren”.295  
   Als Roemer hem aanspreekt op een “keiharde toezegging aan de Kamer” over de indiening 
van het wetsvoorstel zegt Eurlings: “Ik wil dit dossier niet laten ontsporen” en in dat verband 
besteedt hij ook extra aandacht aan de eis van maximaal 5% exploitatiekosten door het 
“wetenschappelijk en onafhankelijk” laten bekijken van de definitie van die kosten. 
   Wat betreft het vaststellen van de tarieven voor de kilometerheffing blijkt dat de Raad van 
State (net als de klankbordgroep) de tarieven wil zien voordat het wetsvoorstel naar de 
Tweede Kamer wordt gestuurd. De minister was eerst van plan de wet zonder tarieven aan de 
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Kamer voor te leggen, maar daar waren de deelnemers aan de klankbordgroep niet voor 
omdat het dan moeilijk is uit te leggen wat de voordelen zijn van de kilometerheffing.   
Eurlings beschouwt de tarieven dan ook als een “kernonderdeel” van het wetsvoorstel.296  
 
De situatie rond het wetsvoorstel en de tarieven vormt één van de hoofdonderwerpen van het 
debat. Een aantal commissieleden heeft twijfels over de uitleg van de minister, mede gezien 
de eerdere toezegging van de minister om vóór het zomerreces het wetsvoorstel in te dienen. 
Minister Eurlings zegt zijn uiterste best te zullen doen om het wetsvoorstel “eind augustus, 
begin september” aan de Kamer voor te leggen.  
   Aptroot geeft daar de volgende uitleg aan:  
 

“De minister gaat dus het debat met de klankbordgroep aan over de tarieven. Op  
verzoek van die groep, oftewel een aantal organisaties, onthoudt hij informatie aan de 
Kamer. Zo ken ik het CDA: met een paar organisaties overleggen en proberen de Kamer 
buitenspel te zetten. (...) Ik vind dat onfatsoenlijk tegenover het parlement en dus ook 
onfatsoenlijk tegenover de burgers van Nederland. De automobilist mag niets weten, omdat 
met een groep van tien mensen in de achterkamertjes wordt bezien op welke manier het straks 
wordt verkocht.” 297  

 
Het is een reactie die Eurlings afdoet als “klinkklare kletskoek”. 
   Madlener merkt op dat in de klankbordgroep de burger ontbreekt en stelt: “Daarvoor zitten 
wij hier namelijk en wij willen ook graag met onze achterban overleggen over de gevolgen 
van tarieven.” De minister zegt daarop het volgende over het draagvlak: “Het kabinet heeft 
besloten om het draagvlak zoals het vanaf het begin af aan is opgebouwd door de heer Paul 
Nouwen, nooit kwijt te spelen en de principes ervan te bewaken. Dat had u misschien anders 
gedaan als het uw kabinet was geweest.”298  
   In het verdere debat over het draagvlak blijkt dat Eurlings zich nauwgezet wil houden aan 
de lijnen die zijn uitgezet door het Platform-Nouwen. De organisaties die in het platform zijn 
vertegenwoordigd laat hij het draagvlak bewaken, zodat het voorstel waar hij mee komt  ook 
op draagvlak kan rekenen.299 
 
Het overleg tussen de Vaste Commissie en de minister wordt een week later (op 24 juni 2009) 
voortgezet. Zoals met de Kamer is afgesproken beantwoordt de minister een groot aantal van 
de gestelde vragen in een brief, die een dag tevoren aan de Kamer wordt gezonden.300  
   In de brief deelt de minister mee dat het spitstarief zal gelden voor wegvakken en niet voor 
een heel gebied of regio, zoals de wens is van een aantal fracties.  
   Wat betreft de compensatie van de provinciale opcenten is de verwachting, dat er in 2010 
“meer duidelijkheid komt over de omvang en vormgeving van de nieuwe belasting. Duidelijk 
is dat de nieuwe belasting geen betrekking heeft op automobiliteit”. 
   Ook meldt de minister dat hij hard werkt aan het communicatieplan. “De indiening van het 
wetsvoorstel beschouw ik als eerste belangrijk communicatiemoment om de burgers te 
informeren over de invoering van de kilometerprijs”, schrijft hij. Er wordt overwogen om een 
“kilometercalculator” te ontwikkelen om mensen inzicht te geven wat het voor hun situatie 
betekent.  
   In dit vervolgoverleg komen enkele nieuwe punten aan de orde. Roemer wil de keiharde 
garantie van de minister, “dat de mensen die er nu voor kiezen geen auto te hebben, niet 
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duurder uitkomen door deze verandering in de belasting”.301  
   Cramer merkt op, dat door de situatie met de klankbordgroep het maatschappelijk 
middenveld dreigt te dicteren wat er gebeurt.302  
   Madlener veronderstelt, dat het tarief voor de kilometerprijs een “openingstarief” zal zijn. 
“Daarna is het een speelbal van de politiek en wordt er aan de knop gedraaid, waardoor de 
automobilist verder wordt uitgeknepen” aldus Madlener, waarop Roefs opmerkt dat een van 
de redenen voor een publiekscampagne is daarmee “broodjeaapverhalen” te voorkomen.303 
   Vendrik valt Madlener bij met de opmerking dat de kans vrij groot is dat de tarieven te laag 
zullen zijn, “dat de vervuiler niet of te weinig betaalt”. Opnieuw vraagt Vendrik naar een 
doorrekening van de Duitse variant.304 Hij wil de tarieven van de kilometerheffing niet laten 
bepalen door het principe van lastenneutraliteit maar door te realiseren doelen. Die liggen op 
het gebied van bereikbaarheid, klimaat en schone lucht. Vendrik neemt afstand van het 
principe van lastenneutraliteit. “Zo hoor je de kilometerheffing niet te gebruiken”, is zijn 
standpunt. Roemer constateert dat zowel de SP als GroenLinks zich niet kunnen vinden in 
deze vorm van kilometerheffing, waarop Vendrik een nader standpunt formuleert:  
 

“Wij zitten niet te wachten op een kilometerheffing die onuitvoerbaar is. Met het oog op het 
uiteindelijke doel moet de kilometerheffing voor ons ‘bite’ hebben. Wij gaan niet aan een heel 
ingewikkeld systeem werken, want dat hebben wij al, via de accijns. Platte heffingen, 
nauwelijks differentiatie, geen gebruikmaking van spitstarieven of pas heel laat: je moet je 
echt gaan afvragen waarom je dat doet. Wij hebben een zeer grote voorkeur voor een 
kilometerheffing met ‘bite’, maar zullen pas bij het wetsontwerp beoordelen of de minister 
daar voldoende aan tegemoet komt.” 305  

 
Een aantal commissieleden vindt het voorstel rond het spitstarief een stimulans voor 
sluipverkeer.  
 
Minister Eurlings geeft aan, dat hij “geen lappendeken van lokale tariefjes” wil. De minister 
zegt bereid te zijn de lastenneutraliteit bij de overgang naar de kilometerheffing onafhankelijk 
te laten toetsen. Wat betreft de relatie met milieudoelen merkt hij op, dat de kilometerprijs 
onderdeel is van de vergroeningsoperatie. “Vergroening is ook een van de effecten van de 
kilometerprijs”, aldus de minister. Hij stelt de commissie in het vooruitzicht dat er nog 
gesproken zal worden over de vraag “hoe wij binnen de lastenneutraliteit gaan differentiëren 
en welke effecten differentiatie heeft”. Hij zegt toe dat nog vóór het einde van het zomerreces 
de definitie van de exploitatiekosten aan de Kamer wordt overlegd.306  
   Reeds op 13 juli 2009 stuurt hij een brief over die definitie, welke luidt: “operationele 
kosten die nodig zijn om het systeem in de exploitatiefase draaiende te houden. Het betreft dus 
zowel kosten die neerslaan bij de staat als bij burger en bedrijfsleven. Investeringen in het 
systeem vallen hiermee buiten de definitie.”307  
 
Op de valreep van het parlementaire jaar laat minister Eurlings de TK met een tweetal brieven 
weten, dat het wetsvoorstel over de kilometerprijs niet direct na het zomerreces aan de Kamer 
kan worden aangeboden en dat hij nog wacht op aanvullend advies van de Raad van State.308 
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Box 3.4d  “Eindhoven maakt eerste proefritjes rekeningrijden” 
Enkele dagbladen melden op 26 juni 2009 dat de regio Eindhoven het komende halfjaar gaat 
proefdraaien met rekeningrijden. De regio hoopt op het realiseren van een kennisvoorsprong die 
commercieel succesvol is. Chipmaker NXP heeft een chip ontwikkeld die “niet te vergelijken is” met 
de fraudegevoelige OV-chipkaart. De Telegraaf  kopt “Rekeningrijden technisch klaar”. 
 
 
3.5  Indiening van de Wet kilometerprijs: het vergaderjaar 2009-2010 
 
�  De derde Voortgangsrapportage Anders Betalen voor Mobiliteit en het overleg met de 
Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat 
Het nieuwe parlementaire jaar begint voor de kilometerheffing met het uitbrengen van de 
derde Voortgangsrapportage op 29 september 2009.309 Op 23 oktober zendt de minister het 
bijbehorende accountantrapport aan de Tweede Kamer én beantwoordt hij de 45 schriftelijke 
vragen van de commissie over de voortgangsrapportage.310  
   Een drietal weken voor de parlementaire behandeling van de begroting, op 4 november 
2009, heeft de Vaste Commissie overleg met minister Eurlings over het project van de 
kilometerheffing. Het wetsvoorstel heeft dan de Kamer nog steeds niet bereikt. De opgelopen 
vertraging in het project leidt tot nieuwe vraagstukken, zoals de fasering van de afbouw van 
de bpm. Hierna komen punten aan de orde die als aanvulling kunnen worden beschouwd op 
de eerdere uitspraken en standpunten van de fractiewoordvoerders.311  
   Koopmans (CDA) is bezorgd over de voortgang van het project, maar voor het CDA “staat 
alles nog op groen”. Hij maakt een punt van de afbouw van de bpm (in de wet moet worden 
vastgelegd dat deze naar nul wordt afgebouwd) en van de kosten van vervanging van de 
kastjes in de auto, die niet tot de exploitatiekosten worden gerekend maar voor de CDA-
fractie wel moeten worden meegenomen bij het bepalen van de lastenneutraliteit. Naar 
aanleiding van een interruptie van Van der Ham (D66) geeft Koopmans aan hoe hij denkt 
over het draagvlak voor de kilometerheffing:  
 

“Als de ANWB wegrent, weet ik ook niet wat wij nog gaan doen op dit punt. Dat lijkt me 
namelijk heel ingewikkeld worden. Waar doen we het immers voor, als we met een aantal 
miljoen automobilisten ruzie krijgen? Wordt het dan nog een succesvol systeem? Nee, dan 
wordt het volgens mij buitengewoon moeilijk. Het CDA gelooft nog steeds in het systeem, 
want er bestaat een aantal grote voordelen.” 312 

 
De Mos is de nieuwe woordvoerder voor de PVV-fractie en geeft aan waar zijn fractie staat: 
“De PVV kiest altijd voor Jan Modaal en vooralsnog ziet zij helemaal niets in de 
kilometerheffing, omdat nog nooit is aangetoond dat Jan Modaal daar ook maar een cent 
beter van wordt.” De stand van zaken met het project vat hij kort samen: “Bij dit zoveelste 
voortgangsgesprek hebben we nog steeds niks, nada, niente: geen draagvlak, geen 
wetsvoorstel, geen duidelijkheid omtrent de tarieven.”313  
   Roefs (PvdA) stelt dat de bpm “het beste sturingsinstrument” op milieugebied is gebleken. 
Volgens haar leidt een snelle afbouw van de bpm (wat de CDA-fractie wil) ertoe dat mensen 
met een tweedehands auto onnodig lang meer mrb moeten betalen.314  

                                                 
309 TK verg.jr. 2009-2010, 31305, nr. 154. 
310 Ibid.: nr. 156 resp. nr. 157. 
311 Met de snelle opeenvolging van overleg en debat tussen minister en commissie respectievelijk Kamer is er 
sprake van herhaling van zaken en standpunten. 
312 Ibid.: 2-5. 
313 Ibid.: 7. 
314 Ibid.: 8. 



Deel V – Hoofdstuk 3 

712 

   Cramer (ChristenUnie) heeft opnieuw veel aandacht voor de planning en vindt het zorgelijk 
dat het planning- en voortgangsbewakingsproces van het project nog niet voldoet.  
   Volgens Aptroot (VVD) krijgt óf de automobilist in de toekomst te maken met enorme 
lastenverzwaringen óf krijgt de overheid nog grotere tekorten, waardoor er nog minder geld is 
voor infrastructuur. De vertraging van het project leidt er volgens hem toe “dat automobilisten 
die hun auto al een tijdje in bezit hebben en houden toentertijd de volle bpm hebben voldaan 
en nu elk jaar meer motorrijtuigenbelasting gaan betalen. Zij worden onredelijk zwaar 
getroffen”. En dat is oneerlijk aldus Aptroot.315  
   Van der Ham noemt de vertraging die is ontstaan “slecht voor de beeldvorming”. De 
vertraging zorgt ervoor dat in de klimaat-, luchtkwaliteits- en geluidsdoelen grote gaten 
vallen, aldus Van der Ham. Hij ziet een mogelijk financieel gat door de vertraging bij de 
afbouw van de bpm.316  
   Voor Vendrik (GroenLinks) is de vertraging van de kilometerheffing een groot probleem 
voor de invoering van het spitstarief, die nu tot 2019 is uitgesteld. Hij spreekt over tien 
verloren jaren voor de filebestrijding en komt vervolgens met een alternatief: “Ik ben een 
groot voorstander van het idee om rond de vier grote steden met een eenvoudig systeem van 
nummerbordherkenning een spitstarief in te voeren. Dat kan al in 2013 en is ook niet 
kostbaar.” Voor Vendrik staat vast dat door het afschaffen van de bpm de milieuwinst 
verdwijnt die er nu is met de bpm in de showroom. Hij vreest dat dit effect veel groter is dan 
het kabinet heeft berekend.317 
 
In zijn repliek geeft minister Eurlings een actueel overzicht van de stand van zaken met het 
project. Binnenkort zal het wetsvoorstel in de ministerraad worden besproken. Hij wil het nog 
deze maand aan de Tweede Kamer aanbieden.  
   Er wordt uitgebreid gedebatteerd over het kastje dat in de auto de kilometers moet 
registreren. In het project wordt ervan uitgegaan dat de eerste lichting kastjes voor rekening 
van het rijk komt én dat de kosten daarvan laag zullen zijn, want de kostprijs van die 
technologie blijft dalen. De minister noemt als voorbeeld de kosten van mobiele telefoons, die 
bij vele abonnementen gratis worden verstrekt. In de toekomst zal volgens de minister deze 
techniek standaard bij nieuwe auto’s zijn ingebouwd.318  
   Wat betreft de exploitatiekosten meldt Eurlings dat het percentage van 5% nog niet gehaald 
wordt en “dat er een stuk efficiencyslag gaat plaatsvinden”.319  
   Over het kilometertarief zegt de minister, dat het basistarief gewoon een “platte heffing” is 
die exact hetzelfde is als nu wordt betaald, “alleen op een veel eerlijker manier dan nu”.  
   Roemer (SP) is het daarmee eens, maar zijn fractie “heeft altijd gezegd dat daar zo’n 
belachelijk duur systeem niet voor nodig is”.  
   De minister geeft een uitleg van de werking van de kilometerprijs voor het keuzegedrag van 
de automobilist en zegt: “De meerwaarde van de kilometerprijs zit echt niet alleen in dat 
spitstarief. Deze zit voor een heel groot gedeelte ook in het gewoon versleutelen van een 
basistarief van de huidige belastingen.” Daarop reageert Aptroot: “Als een platte heffing 
nagenoeg hetzelfde effect heeft, dan zou ik zeggen: doe het dan maar eenvoudig. Is de 
minister bereid dat nog te overwegen, want dat maakt het heel makkelijk.”320  
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   Eurlings geeft als antwoord dat zijn uitspraken niet zo zwart-wit moeten  worden opgevat. 
Het is “echt en-en” laat hij weten. De minister geeft aan wat hij verstaat onder het begrip 
“lastenneutraliteit”, namelijk “dat op dag één dat het systeem werkt niet meer of minder wordt 
opgehaald bij de automobilist dan voor dat het systeem in werking trad ”.  
   In reactie op met name Vendrik over een versneld invoeren van een vorm van spitstarief 
stelt Eurlings, dat bij het introduceren van een spitsheffing op basis van “een ouderwetse 
techniek” het risico bestaat dat het “zich niet verhoudt tot de eerlijkheidsprincipes van de 
kilometerprijs”. “De kracht van het systeem vanaf het allereerste begin is dat het niet meer 
betalen is. Daarom is dit systeem uniek in de wereld. Het moet eerlijk blijven”, is de 
toelichting van de minister.321  
   De planning en hoe greep te houden op de voortgang van het project komt uitgebreid aan de 
orde, waarbij met name Cramer in debat is met de minister. Eurlings zegt ernaar te streven het 
“definitief uitvoeringsbesluit” voor de kilometerheffing begin juni 2010 aan de Kamer aan te 
bieden. Hij zegt toe draagvlak bij de automobilisten te creëren: “Zij zullen het systeem moeten 
dragen.”322 De kwestie van de planning van de bpm-afbouw zal de minister opnemen met de 
staatssecretaris van Financiën. Hij verwijst naar de ANWB die gewaarschuwd heeft voor de 
situatie dat – door een vertraging van de kilometerheffing – straks de bpm geheel is 
afgebouwd en het systeem van een “mega”  motorrijtuigenbelasting nog bestaat.  
   Roemer ziet niet in waarom de minister de afbouw van de bpm eerlijk noemt. Hij stelt dat 
de prijs van een dure auto fors naar beneden gaat en omdat dat lastenneutraal gaat, “wordt het 
verdeeld via de motorrijtuigenbelasting over alle anderen”. Dat betekent volgens Roemer dat 
degene die heel lang geen nieuwe auto kan betalen, heel lang opdraait voor de hoge kosten 
van de bpm-afschaffing op dure auto’s. “Jan Modaal die een nieuwe auto niet kan betalen 
subsidieert die grote, rijke autobezitter”, aldus Roemer. Het antwoord van de minister is, dat 
de vrees van Roemer kan worden weggenomen door “koopkrachtplaatjes” die bij het 
wetsontwerp worden gevoegd.323  
   Van der Ham legt met verwijzing naar de Crisis- en Herstelwet de minster de vraag voor, of 
er is nog is gekeken naar de effecten van de kilometerheffing op de geplande projecten voor 
de infrastructuur. Het antwoord is, dat bij deze projecten “op een bepaalde manier” rekening 
zal worden gehouden met de kilometerprijs. De minister komt daar nog op terug.324  
 
In tweede termijn spreekt Koopmans zich positief uit over de beantwoording van de minister. 
Hij is het geheel met hem eens dat de kilometerheffing groen is en geeft aan, dat voor zijn 
fractie het licht voor de kilometerheffing op groen staat. Roefs vindt, dat er in het overleg 
weer een horde is  genomen en dat alles beter in beeld is gebracht.325  
   Aptroot confronteert de minister met het standpunt dat hij indertijd als kamerlid uitsprak 
over de “platte heffing” in de periode van minister Netelenbos, namelijk “dat die kilometer-
heffing er nooit mocht komen”.326 Vendrik doet de suggestie de kilometerheffing onderdeel te 
maken van de Crisis- en Herstelwet, om zo versnelling aan te brengen in het project.  
   In zijn antwoord aan de commissieleden stelt de minister, dat moet worden vastgehouden 
aan de belangrijke “key succesfactoren” om het systeem van de kilometerheffing gerealiseerd 
te krijgen en waarschuwt: “Het ergste wat ons kan overkomen, is dat wij beginnen met een 
eerlijk systeem dat gaandeweg verrommelt.” 327  

                                                 
321 Ibid.: 28, 29. 
322 Ibid.: 34, 35. 
323 Ibid.: 37. 
324 Ibid.: 39. 
325 Ibid.: 41. 
326 Ibid.: 42. 
327 Ibid.: 44. 
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  Eurlings stelt dat Vendrik weinig op heeft met de vraag of het systeem onder automobilisten 
draagvlak heeft en zegt daarover:  
 

“Het systeem is van en voor automobilisten. De automobilist moet erachter kunnen staan. Ik 
zou het voor het draagvlak fnuikend vinden als we voor de ene auto het volledige spitstarief 
moeten hanteren, terwijl voor de andere auto op hetzelfde tijdstip  
en weggedeelte nul spitsheffing geldt.” 328  

 
Het debat mondt uit in een lijst van toezeggingen, waaronder het beschikbaar komen van 
meerdere documenten zoals het wetsontwerp. 
 
Op 12 november 2009 is de kilometerheffing onderwerp van debat in de Tweede Kamer.329 Er 
wordt een viertal moties ingediend met betrekking tot respectievelijk de planning van het 
project, de spitsheffing, het stoppen van het project en de exploitatiekosten.330 Ze worden alle 
verworpen.331 De SP, de VVD en de PVV stemmen voor de motie om het project stop te 
zetten. 
 
�  De Wet kilometerprijs 
Op 13 november 2009 komt het ontwerp van de Wet Kilometerprijs beschikbaar voor de 
Tweede Kamer, met het bijbehorende advies van de Raad van State.332 In zijn aanbiedings-
brief meldt de minister, dat het kabinet heeft gekozen uit een aantal verschillende varianten 
voor de milieudifferentiatie van het (basis)tarief van de kilometerprijs. De variant die het 
kabinet heeft gekozen “leidt tot een stijging van de omvang van het wagenpark en een daling 
van de gemiddelde leeftijd ”.333  
   Hoe complex de invoering van een kilometerprijs uiteindelijk is geworden blijkt uit de 
navolgende omschrijving van de Raad van State van de invoering van de kilometerprijs:  
 

“een complex project waarvan onder meer de invoering van een op satelliettechniek 
gebaseerde kilometerprijs is gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieukenmerken, de 
onttrekking van de opbrengst van de ‘autobelastingen’ aan de algemene middelen en de 
aanwending daarvan als voeding voor het infrastructuurfonds, de ‘vergroening’ van de 
belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) en verschuiving van die belasting naar 
de motorrijtuigenbelasting (MRB) en de privatisering van de heffing en invordering van de 
heffing deel uitmaken.” 334  

 
In de Memorie van Toelichting (MvT) bij het wetsvoorstel geeft de regering aan, dat het wil 
voorzien “in een stelsel dat nadrukkelijk stuurt op de verbetering van de bereikbaarheid over 
de weg en de kwaliteit van het milieu”. Als “probleemstelling” is geformuleerd, dat de huidige 
infrastructuur de mobiliteitsgroei niet aan kan. Ondanks enorme investeringen in de 
infrastructuur neemt de bereikbaarheid af, vermeldt de MvT.  
   De invoering van de kilometerprijs leidt op de langere termijn tot een afname van het totaal 
aantal voertuigkilometers met ruim 15% ten opzichte van de situatie zonder kilometerprijs.335  

                                                 
328 Ibid.: 45. 
329 TK verg.jr. 2009-2010, 24e verg. 12 november 2009. 
330 TK verg.jr. 2009-2010, 31305, de nrs. 159 t/m 162. 
331 TK verg.jr. 2009-2010, 25e verg. 17 november 2009: 25-2232. 
332 TK verg.jr. 2009-2010, 32216. De volledige naam luidt: “Regels voor het in rekening brengen van een 
gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorvoertuig”. 
333 TK verg.jr. 2009-2010, 32216, nr. 5: 2. 
334 Ibid.: nr. 4: 1. 
335 TK verg.jr. 2009-2010, 32216, nr.3: 3, 4. 
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   De kern van het wetsvoorstel is, dat het een beleidsinstrument is “dat leidt tot een bewuster 
gebruik van motorrijtuigen”.336 De MvT geeft aan dat in totaal een tiental varianten van 
beprijzing zijn onderzocht, waaronder accijnsverhoging. Deze variant genereert “kleinere 
positieve milieueffecten en een derving van belastinginkomsten voor de overheid”.337 Dat 
laatste heeft te maken met het zogenaamde ‘grenseffect’: automobilisten die gaan taken over 
de grens. De MvT bevat een overzicht van eerdere initiatieven van de regering om tot een 
prijsbeleid voor het wegverkeer te komen, vanaf het SVV-2. Geconstateerd wordt dat er in 
1994 een kamermeerderheid voor de invoering van rekeningrijden was om de files te 
verminderen.338 
   In de Wet kilometerprijs is de opbouw van het tarief opgenomen. Er zijn twee soorten 
tarieven, een basistarief en een spitstarief. Het basistarief geldt voor iedere gereden kilometer. 
Weggebruikers met een relatief zuinige en schone auto betalen een lager tarief dan 
“onzuinige” motorrijtuigen. Het basistarief van de kilometerprijs kan zonodig middels een 
wetswijziging worden aangepast, aldus de MvT. Het spitstarief geldt alleen voor bepaalde 
locaties en wordt ingezet “om het bestaande netwerk beter te laten functioneren”. Het kan 
alleen worden ingezet op plaatsen waar dat voor de bereikbaarheid noodzakelijk is vanwege 
structurele of te verwachten congestie. Basistarief en spitstarief genereren de inkomsten van 
het Infrastructuurfonds.339  
   De regering beoogt een markt rond de kilometerprijs te realiseren met meerdere (erkende) 
dienstverleners. “Door zo blijvende concurrentie mogelijk te maken, kunnen de kosten van het 
systeem voor de kilometerprijs in de hand worden gehouden”, meldt de MvT.340 De regering 
acht betrokkenheid van weggebruikers bij de kilometerprijs van groot belang; er komt een 
gebruikersraad.341 
 
Box 3.5a  De strijd via de dagbladen 
Na de openbaarmaking van de Wet kilometerprijs staat de kilometerheffing volop in de belangstelling 
van de media. De landelijke dagbladen maken vanaf 14 november 2009 veel ruimte vrij om te 
berichten over de kilometerheffing. Soms ‘neutraal’, soms ‘vooringenomen’. Er zijn vele kritische 
reacties bij. Krantenkoppen geven een goed beeld van de strekking van berichtgeving (en van 
geplaatste commentaren). Hier volgt een kleine selectie uit een groot scala aan krantenberichten in de 
maand november 2009.  
   De Telegraaf maakt veel ruimte vrij voor berichtgeving over de kilometerprijs. De krant opent op de 
voorpagina van de editie van 14 november (nog) ‘neutraal’ met de kop “Km-prijs verjaagt filespook. 
‘Meeste huishoudens houden geld over’”. Maar de dag daarop is het geluid geheel anders met de 
kapitale kop: “wantrouwen over heffing”. De krant meldt: “Grote onrust is ontstaan onder 
oppositiepartijen in de Tweede Kamer en lezers van De Telegraaf over de hoogte van de nieuwe 
kilometerheffing”.  
   Uit een enquête die de krant heeft gehouden blijkt dat van 40.000 lezers die hebben gereageerd 62% 
tegen het systeem van de kilometerheffing is. In een redactioneel commentaar wordt in grove 
bewoordingen (“kretologie van de minister”, “het idiote voorstel”) ‘gehakt’ gemaakt van de 
kabinetsvoorstellen rond de kilometerheffing. En de editie van de volgende dag, 16 november, opent 
met de vette kop: “Lezers moeten niets hebben van Eurlings’ plan. ‘Werkenden zijn de dupe’ ”. 
   Het NRC Handelsblad en Het Financieele Dagblad houden het in de edities van 14 november  
‘neutraal’ met respectievelijk de koppen: “Autoheffing moet files in 2018 halveren. Meeste autorijders 
goedkoper uit”, respectievelijk: “Betalen per kilometer moet files halveren. Kosten zakelijke rijder 
dalen € 800 ”.  

                                                 
336 Ibid.: 6. 
337 Ibid.: 10. 
338 Ibid.: 11. 
339 Ibid.: 19, 20. 
340 Ibid.: 21. 
341 Ibid.: 23. 
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   De Volkskrant kopt op de voorpagina van 14 november “Heffing is wapen tegen filemonster” en 
licht twee hoofdpunten uit de kabinetsvoorstellen: dat de files met meer dan de helft zullen afnemen én 
dat 59% van de automobilisten er op vooruit zal gaan.  
   Trouw legt op dezelfde dag een ander accent met de kop: “Akkoord over kilometerheffing: 6,7 cent 
per km vanaf 2018”. In deze krant komen ook de ANWB en de RAI-Vereniging aan het woord, die de 
kilometerprijs eerst zelf willen doorrekenen maar als alles klopt vinden zij het een goed idee. (Vier 
dagen later meldt het Algemeen Dagblad overigens dat het bestuur van de ANWB “de handen vol 
heeft aan de groeiende weerstand tegen de kilometerheffing.)  
   Het Algemeen Dagblad destilleert op 14 november uit de mond van de minister de kop: “Eurlings: 
auto is geen melkkoe”, maar legt vervolgens in de editie van 16 november een ander accent met de 
koppen “Ongeloof over lagere lasten automobilist bij rekeningrijden” en “SP: betaald in de file staan 
duur en oneerlijk”, waarin SP-woordvoerder Roemer een podium krijgt. 
 
De volgende dagen blijft de kilometerheffing vol in de aandacht. Op 17 november bericht de 
Volkskrant over de voor- en tegenstanders die zich roeren. VVD-Europarlementariër Jeanine Hennis-
Plasschaert wil van de Europese Commissie weten of het systeem van  de kilometerheffing wel te 
verenigen is met het Europese beginsel van vrij verkeer. (België zag eerder zijn idee voor een 
wegenvignet sneuvelen na kritiek van de Europese Commissie.)342  
   Op dezelfde dag maakt De Telegraaf een groot punt van het feit, dat de automobilist met een kapot 
kastje in de auto een forse geldboete te wachten staat en zelfs in de cel kan belanden. En het Algemeen 
Dagblad geeft op deze dag hoogleraar Bert Van Wee (TU Delft) het woord. Van Wee stelt dat het 
draagvlak voor de kilometerheffing groter wordt naarmate mensen ervaren dat de heffing effect heeft. 
   Een dag later maakt Trouw gebruik van de expertise van Van Wee en zet daar als kop boven: “Als 
kilometerheffing er is, willen we niet anders meer”. Parlementair verslaggever Willem Breedveld geeft 
in dezelfde krant een politieke beschouwing over de kilometerheffing en zegt: “Het plan oogt zo fraai, 
dat ik alleen maar kan bedenken: het is domweg te mooi om waar te zijn”. Hij heeft hiervoor drie 
redenen. Dat zijn de complexiteit van het systeem van de kilometerheffing, de privacygevoeligheid en 
onzekerheid over het kilometertarief.  
   Op 18 november besteedt NRC Handelsblad aandacht aan het advies van de Raad van State over de 
Wet kilometerprijs. De Raad van State heeft het advies een dag eerder openbaar gemaakt. Het advies 
ontbrak bij het definitieve wetvoorstel dat Eurlings 13 november op de eigen website heeft laten 
plaatsen. “Daarom hebben wij het zelf maar openbaar gemaakt”, aldus een woordvoerder van de raad. 
   De Telegraaf  maakt zich op 18 november grote zorgen over de privacyaspecten van het ‘kastje in de 
auto’, want de politie zou van de gegevens gebruik kunnen maken. De krant kopt paginabreed op de 
voorkant: “Staat gluurt mee”.  
   De Volkskrant laat op 19 november twee deskundigen aan het woord. Vervoerseconoom Erik 
Verhoef (Universiteit van Amsterdam) geeft aan dat de verwachte effecten van de kilometerheffing 
reëel zijn, want “het zijn plausibele aannames gebaseerd op modelstudies”. Maar Martin Leijten, 
universitair docent aan de TU Delft, ziet dat toch wat anders want “zo’n systeemwijziging kan tot een 
majeure gedragsverandering leiden met grote effecten. Die onzekerheden moeten worden benoemd, 
anders kun je geen zuivere politieke afweging maken”. De Telegraaf  meldt op 19 november dat 
Duitsers Nederland waarschuwen voor de kilometerheffing vanwege van hun “slechte ervaringen met 
peperdure elektronische wegenbelasting per gps”. 
Elsevier presenteert in haar editie van 21 november 2009 de kilometerheffing op de voorpagina met de 
tekst: “Waarom het plan van Eurlings niet deugt”. Het artikel over het onderwerp stelt vooral vragen: 
staat het effect wel in verhouding tot de investering?; is het voorspelde effect wel reëel?; worden de 
files opgelost?; hoe wordt de fraude bestreden? Ook wordt voorspeld dat het aantal auto’s toeneemt 
(met anderhalf miljoen) omdat het bezit ervan goedkoper wordt.343  
   Op 22 november 2009 bericht De Telegraaf uitgebreid over de sticker- en handtekeningenactie van 
de VVD tegen de kilometerheffing. De actie heeft als slogan kilometerheffing – no way. De Telegraaf 
bericht: “Tweede Kamerlid Aptroot zegt te zijn  overspoeld met woedende reacties uit brede lagen van 
de bevolking. Ook uit een rapportage in onze zaterdagkrant bleek de enorme maatschappelijke weerzin 

                                                 
342 Het Financieele Dagblad, 17 november 2009 (genoemd in fd.commentaar). 
343 Elsevier, 65e jrg. nr. 47, 21 november 2009. 
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tegen de plannen”. ( “Lezers vrezen voor hun vrijheid bij invoering kilometerheffing”, zo luidt de kop 
van die rapportage op 21 november.)  
   Op 23 november meldt Het Financieele Dagblad op de voorpagina, dat scheidend bestuursvoorzitter 
van Siemens Nederland, Van Pernis, sterk twijfelt aan de slagingskans van de kilometerheffing. 
“Technisch gezien is er geen probleem om rekeningrijden op korte termijn in te voeren”, zegt hij, maar 
het ontbreekt aan draagvlak. Hij ziet meer in het belonen van automobilisten om de spits te mijden. 
 
�  De begroting 2010 
 
De Memorie van Toelichting. De mondiale economische crisis die eind 2008 is ontstaan, 
heeft grote invloed op de begroting voor 2010. Het kabinet heeft in een Aanvullend 
Beleidsakkoord extra investeringen vastgelegd voor infrastructuur en innovatie. Het gaat om 
een bedrag van 543 mln. voor zaken als het naar voren halen van onderhoudswerkzaamheden 
aan wegen en bruggen, grootschalige introductie van elektrische auto’s in Nederland en 
projecten voor het versterken van het regionale openbaar vervoer.  
   Op basis van de Wet versnelling besluitvorming kan Rijkswaterstaat de komende jaren 560 
kilometer aan extra rijstroken realiseren. Het kabinet komt nog met een Crisis- en herstelwet, 
die procedures voor onder meer het aanleggen van wegen en spoorlijnen sneller en 
eenvoudiger maakt.344  
   De MvT geeft aan dat op tal van terreinen de komende jaren “zichtbare en voelbare 
vernieuwingen” gestalte krijgen, waaronder “onomkeerbare stappen op weg naar de 
invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit”. Dit project wordt in deze MvT nu als volgt 
toegelicht:  
 

“Nederland gaat anders betalen voor mobiliteit. Weggebruikers betalen over een aantal jaren 
niet meer voor het bezit van hun auto, maar voor het gebruik ervan. Dat is eerlijker: hoe 
zuiniger en bewuster mensen rijden, hoe minder geld ze kwijt zijn. De invoering van de 
kilometerprijs is essentieel om de doelstellingen uit de Nota Mobiliteit waar te kunnen maken. 
De kilometerprijs leidt naar verwachting tot minder files en minder schadelijke uitstoot. Het 
eindbeeld is een landelijke kilometerprijs voor alle wegen, gedifferentieerd naar tijd, plaats en 
milieukenmerken. (...) Zorgvuldigheid gaat boven snelheid bij deze operatie, die acht miljoen 
weggebruikers raakt.” 345  

 
Een bijlage bij de MvT bevat de moties en toezeggingen die nog een antwoord of uitwerking 
vragen van de minister. Een groot aantal daarvan betreft de kilometerheffing, waaronder de 
volgende punten: de compensatie van de provinciale opcenten; onderzoek van verschillende 
scenario’s voor milieudifferentiatie van de kilometerprijs; de definitie van het begrip 
exploitatielasten; de invoering van het spitstarief en het definitieve uitvoeringsbesluit van 
Anders Betalen voor Mobiliteit.346 
 
Box 3.5b  Een debat in het televisieprogramma Buitenhof:  ‘te mooi om waar te zijn’ 
Op 22 november 2009 debatteren Koopmans (CDA) en Aptroot (VVD) in het televisieprogramma 
Buitenhof over de kilometerheffing. Gespreksleider is Clairy Polak.  
   Aptroot opent met een betoog over de kosten van automobiliteit. Automobilisten betalen jaarlijks 13 
mld., waarvan slechts 2,9 mld. wordt besteedt aan wegen. Openbaar vervoer en zorg worden geleverd 
op kosten van de automobilist, stelt hij. Koopmans werpt tegen dat straks de opbrengst van de 
kilometerheffing naar het infrastructuurfonds gaat, maar volgens Aptroot klopt dat helemaal niet, want 
er zijn volgens hem 9 miljoen kastjes nodig, duizenden ambtenaren en 4 mld. kosten om de 

                                                 
344 TK verg.jr. 2009-2010, 32123 XII, nr. 2: 7. 
345 Ibid.: 10. 
346 Ibid.: 177 e.v. 
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kilometerheffing in te voeren. Hij wil die kosten besparen en het geld besteden aan de aanleg van 
wegen. Het verweer van Koopmans is dat door de kilometerheffing de files met de helft afnemen 
zodat er dus minder nieuwe wegen nodig zullen zijn. Koopmans wijst op het feit dat auto’s nu in 
Nederland veel te duur zijn en de kilometerheffing leidt tot een lastenverschuiving, maar Aptroot 
werpt tegen dat daarbij het spitstarief niet wordt meegerekend en ook niet de nieuwe provinciale 
belasting (die de huidige opcenten op de mrb moet compenseren). Het verweer van Koopmans is: “we 
moeten kijken naar het middenbestuur, dat kan best een onsje minder”.  
   Aptroot trekt de conclusie dat de mensen “oneerlijk en absoluut onjuist” worden geïnformeerd. 
Daarop geeft Koopmans aan dat de CDA-fractie zo min mogelijk met spitsheffingen wil werken. Zijn 
fractie is geen voorstander van die heffing, maar Amsterdam mag het wel proberen. Dat wil Aptroot 
verzilveren en hij vraagt steun van Koopmans om een amendement in te dienen om de spitsheffing uit 
de wet te halen. Hierbij wordt Aptroot bijgestaan door Clairy Polak als zij opmerkt: “Met uitzondering 
van Amsterdam heeft u de toezegging van het CDA dat men geen spitsheffing wil.”  
   Aptroot kan nu ‘inschieten voor open’ doel en zegt: “eigenlijk is het wetsvoorstel al weg nu het 
CDA tegen de spitsheffing is”. Clairy Polak stelt dan haar slotvraag: “Als de spitsheffing eruit wordt 
gehaald, wat heeft het dan nog voor zin?” Koopmans antwoordt, dat de kilometerheffing leidt “tot een 
geweldige verschuiving in mobiliteit” van wel 60% en benoemt ook nog andere voordelen. Waarop 
Clairy Polak het debat afsluit met de woorden: “het klinkt als ‘het is te mooi om waar te zijn’ ”. 
 
Box 3.5c  “Steun voor km-heffing wankelt” 
Op de dag van de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat in de Tweede Kamer (25 
november 2009) zet De Telegraaf als kop op de voorpagina: “Steun voor km-heffing wankelt”. In de 
kop is de VVD-sticker met de slogan “kilometerheffing – no way” verwerkt. Volgens De Telegraaf 
hangen de plannen voor de invoering van de kilometerheffing “aan een zijden draadje”. De krant 
bericht dat de ANWB – “de belangrijkste bondgenoot” van de minister – eist dat de bewindsman 
bekend maakt wat het autorijden tijdens de spits gaat kosten als de kilometerheffing wordt ingevoerd. 
Als hij dat weigert  zal de bond de steun voor de kilometerheffing intrekken, aldus De Telegraaf.  
   Reacties van enkele fractiewoordvoerders worden geciteerd. Koopmans (CDA) juicht toe dat “de 
ANWB net als de CDA-fractie” duidelijkheid wil over de spitsheffing. Hij wil een spitsheffing alleen 
toestaan als het totale bedrag aan geïnde autobelastingen niet stijgt. Voor de PvdA en de ChristenUnie 
is een lastenverzwaring geen punt. “Als er ergens een spitsheffing nodig is, mag dat best wat meer 
kosten”, laat Cramer (ChristenUnie) weten. Op een spreekbeurt in Hardenberg haalt de fractie-
voorzitter van de ChristenUnie fel uit naar De Telegraaf. Slob vindt dat de krant doet aan stemming-
makerij en vraagt zich af of de grenzen van “geëngageerde journalistiek” niet worden overschreden en 
of de krant “doelbewust probeert macht uit te oefenen”.347  
   NRC Handelsblad bericht op 25 november, dat de VVD een online-petitie heeft geplaatst tegen de 
kilometerheffing die al door 20.000 mensen is getekend. 
   Het ministerie van Verkeer en Waterstaat plaatst in een aantal landelijke dagbladen een advertentie 
met de kop “Kilometerprijs: anders betalen voor mobiliteit”, met de volgende tekst: “Nederland loopt 
vast. Dat leidt tot veel verloren uren in de file en schaadt de economie voor 1,7 miljard euro per jaar. 
Daarom gaan we als de wet wordt ingevoerd in de toekomst betalen voor het gebruik van de auto, niet 
meer voor het bezit ervan. U betaalt dan per gereden kilometer terwijl de vaste autobelastingen, 
motorrijtuigenbelasting en BPM, verdwijnen.” 
 
Het debat in de Tweede Kamer: het parlementair discours in het teken van verwijten. 
De begrotingsbehandeling op 25 november 2009 staat in het teken van de kilometerheffing, 
mede door het feit dat de Wet kilometerprijs is ingediend bij de Tweede Kamer en véél 
aandacht heeft gekregen in de media.  
   SP-woordvoerder Roemer zet stevig in. Hij vindt de kilometerheffing (nog steeds) een 
“filebelasting” en spreekt van een “CDA-minister die tegen zijn zin een PvdA-hobby moet 
gaan uitvoeren”. Roemer houdt het volgende betoog: 
 
                                                 
347 Trouw en Nederlands Dagblad, 26 november 2009.  
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“Mensen hebben het gevoel, en ze weten ook, dat ze duurder uit zijn, zeker nu er naast de 
kilometerheffing ook nog eens een provinciale belasting gaat komen. Mensen zonder auto 
gaan nu meebetalen en de automobilist met de kleine tweedehands auto gaat de dure Mercedes 
subsidiëren. De filebelasting lijkt dan meer op een limousinesubsidie. Maar eigenlijk is de 
kilometerheffing afgelopen zondag al grotendeels de nek omgedraaid door het CDA, waarvoor 
dank. Collega Koopmans gaf aan tegen de invoering van regionale spitstarieven te zijn: geen 
lappendeken van diverse tarieven door heel Nederland. Het CDA is ook tegen een 
ingezetenenbelasting door de provincies. Dan kunnen we toch gewoon beter overgaan tot een 
platte heffing? Ik doe daarom een oproep aan het CDA: stop met de waanzin van het kastje 
van Camiel.” 348 

 
Na een vraag van Vendrik (GroenLinks) over het  feit dat de SP eerder voorstander was van 
de kilometerheffing, zegt Roemer: “Omdat wij uitgingen van een platte heffing. Dat wilden 
we toen en dat willen we nu.” Voor een platte heffing heeft hij geen behoefte aan een systeem 
“dat je overal volgt tot aan het kleinste zandpaadje toe”. Volgens Roemer kan die platte 
heffing “heel eenvoudig gerealiseerd worden, hetzij via de accijns, hetzij via de 
kilometerteller”.349  
    Het betoog van Roemer leidt tot een debat met Vendrik over de aloude ‘grenseffecten-
problematiek’, een probleem dat volgens Roemer niet aan de orde is. Van der Ham (D66) 
reageert op het betoog van Roemer met de opmerking dat “de SP een coalitie heeft gesloten 
met Jules Paradijs van De Telegraaf ”; hij wijst op het feit dat de SP de bpm laat bestaan. 
Maar het gaat Roemer vooral om het feit dat de kilometerheffing in zijn ogen “een 
ongelofelijk ingewikkeld systeem” is dat nog nergens ter wereld bestaat en waarvan niets 
bekend is over de betrouwbaarheid.  
   In het debat met Roemer geeft Van der Ham te kennen dat ook D66 tegen provinciale 
accijnzen is: 
 

“Er is een meerderheid in de Kamer die zegt: dat gaan wij dus niet doen, wij gaan niet op die 
manier de provincies een nieuw instrumentje geven om extra te heffen. Die extra belasting 
komt er dus niet, wat mij en de meerderheid van de Kamer betreft.” 350  
 

De nieuwe woordvoerder van de CDA-fractie, Rouwe, vindt dat het SP-voorstel van een 
kilometerprijs via de accijns niet eerlijk is, omdat in de grensstreek mensen een paar 
kilometer verderop gaan tanken en noemt Roemer met zijn voorstellen “een grote 
goochelaar”. Roemer vindt dat het CDA zich “in het pak heeft laten naaien” door de PvdA.351  
   Als Roemer in zijn betoog aangeeft dat het afschaffen van de bpm leidt tot toename van het 
aantal auto’s per gezin en tot parkeerproblemen merkt hij op, dat de PvdA zich dient te 
realiseren “dat het een heel verkeerd signaal geeft als wij de aanschaf van nog meer auto’s 
echt gaan stimuleren”. Roefs (PvdA) onderschrijft dat er parkeerproblemen zullen ontstaan, 
“maar daarvoor zullen de diverse gemeenten ook weer oplossingen vinden” is haar 
(laconieke) reactie.352  
   Rouwe spreekt in het begin van zijn betoog op een bijzondere manier over het provinciale 
belastinggebied, als hij na een interruptie van Aptroot (VVD) stelt: “Al die gekke provinciale 
opcenten waar VVD-gedeputeerden en andere gedeputeerden elke keer maar weer uit graaien 
om allerlei gekke plannetjes te bedenken. Dat is een van de belastingen die wij graag willen 

                                                 
348 TK verg.jr. 2009-2010, 29e verg. 25 november 2009: 29-2684. 
349 Ibid. 
350 Ibid.: 29-2685. 
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afschaffen.” Het is een opmerking waar de andere woordvoerders geen aandacht aan 
schenken.  
   Wat betreft de automobiliteit komt Rouwe met een nieuw idee: “Het wordt hoog tijd dat de 
snelweg weer een snelweg wordt. Het CDA wil in de toekomst een stap verder gaan. Het wil 
namelijk komen tot supersnelwegen. Dat zijn  aparte rijstroken zonder op- en afritten voor 
verkeer, opdat er beter en sneller kan worden doorgereden.”  
   PVV-woordvoerder De Mos vindt dat het CDA deze supersnelwegen wil bekostigen “over 
de rug van de automobilisten”, waarop Rouwe stelt:  
 

“Als mensen betalen voor hun auto, zegt het CDA dat zij dit ook moeten terugzien in 
infrastructuur. Dat is een behoorlijke trendbreuk ten opzichte van nu. (...) Wij gaan er juist 
voor zorgen dat de mensen niet, zoals de afgelopen tijd het geval was, steeds worden 
geconfronteerd met verhogingen van de provinciale opcenten. (...) Het geld moet niet naar 
allerlei gekke hobby’s gaan. Het moet niet in één keer naar sociale zaken gaan, hoewel dat op 
zich heel goed kan zijn. Het geld dat de automobilist opbrengt, moet ook echt onder het rubber 
van zijn banden terecht komen, namelijk in asfalt en infrastructuur.” 353  

 
Als Van der Ham vraagt naar het CDA-standpunt over de spitsheffing luidt het antwoord van 
Rouwe:  
 

“Het is goed om hier te zeggen dat het CDA kritisch is over de spitsheffing en dat wij graag 
zien wat er gaat gebeuren in Amsterdam. Dat hebben we ook afgesproken en dat staat in het 
akkoord. Voor ons is heel belangrijk dat wij de kostenneutraliteit waarborgen. Het CDA is 
daar inderdaad heel kritisch over. Het CDA wil niet toestaan dat allerlei regio’s zomaar de 
spitsheffing kunnen invoeren. (...) Elke cent die ergens wordt opgehaald met de spitsheffing 
gaat direct leiden tot een lager basistarief.” 354  

 
Van der Ham houdt Rouwe voor, dat de kilometerheffing zonder de spitsheffing niets meer 
voorstelt. Hij vermoedt dat het CDA “helemaal geen zin heeft in het wetsvoorstel”. Rouwe 
geeft als antwoord, dat het CDA niet zal toestaan dat “de spitsheffing zo maar even wordt 
ingevoerd. Wij willen dat gewoon via de Kamer regelen en vastleggen in de wet”.355  
   VVD-woordvoerder Aptroot kiest voor: 
 

“fors extra investeren in het wegennet, zodat de files fors verminderen. Dat is goed voor de 
economie en het milieu. Auto’s die doorrijden, vervuilen namelijk weinig. (...) Daarnaast moet 
het openbaar vervoer beter worden, met name in de steden. Als de kilometerheffing niet 
doorgaat, bespaart dat 4 mld. aan invoeringskosten.” 356  

 
Aptroot geeft aan dat naar zijn mening niet is voldaan aan de eerder in de motie-Hofstra/Van 
Hijum gestelde eisen aan de kilometerheffing. Hij noemt negen punten waar het aan schort, 
waaronder de vier oorspronkelijke voorwaarden en vijf nieuwe bezwaren: het systeem is zo 
complex dat het nooit zal functioneren; de hardwerkende Nederlander wordt extra gepakt met 
de spitsheffing; automobilisten met een bestaande auto betalen de bpm nog een keer door de 
verhoogde mrb; het percentage van 15% minder verkeer door de kilometerheffing “wordt als 
een konijn uit de hoge hoed getoverd”; en de privacy van de automobilist is in gevaar.  
   Aptroot voegt daar nog het volgende aan toe: “Het meest schokkend is de manier waarop de 
regering voorlichting geeft over de kilometerheffing. Er is geen sprake van een fatsoenlijke 
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informatievoorziening, maar van propaganda en onwaarheden.” Hij verwijst in zijn betoog 
naar het standpunt van het kamerlid Eurlings van 6 juni 2001, toen deze zich uitsprak tegen 
een gedifferentieerde kilometerheffing.357  
   Vendrik legt Aptroot de vraag voor, of de kilometerheffing niet te danken is aan zijn 
partijgenoot Hofstra die met een motie kwam op grond waarvan het Platform-Nouwen aan de 
slag is.  De reactie van Aptroot is: 
 

“Er werd toen gedacht dat het zou kunnen helpen als je naar de kilometerteller of zoiets keek. 
Inmiddels is duidelijk dat dit niet helpt. En het voorstel voldoet niet aan de voorwaarden. 
Uiteraard heb ik de afgelopen tijd regelmatig met de heer Hofstra gesproken. Hij zegt dat we 
groot gelijk hebben. Hij is het dus volstrekt met ons eens dat dit er nooit moet komen.” 358 

 
Over privacy zegt Aptroot: “Wij vinden het echt niet nodig dat van elke Nederlander elke rit 
die hij maakt en het tijdstip waarop dit gebeurt worden bijgehouden zodat de overheid die 
gegevens op elk gewenst moment zou kunnen checken.”359  
   Het op voldoende capaciteit brengen van het wegennet is voor de VVD-fractie “de enige 
manier om de files op te lossen”.   
   Als Rouwe vraagt wat er is “misgegaan” bij de VVD,  gezien de eerdere standpunten over 
rekeningrijden en anders betalen voor mobiliteit in de verkiezingsprogramma’s, is het 
antwoord van Aptroot, dat het gaat om “voortschrijdend inzicht”:  
 

“De invoeringskosten van dit voorstel zijn 4 mld., de uitvoeringskosten zijn 700 mln. tot 800 
mln., er zijn 9 miljoen kastjes nodig en 9 miljoen facturen. 3% tot 4% van de mensen maakt 
bezwaar als het elke maand voor elk ritje moet worden doorgerekend. Dan heb je dus 450.000 
bezwaarschriften per maand.” 360  
 

Aptroot confronteert Rouwe opnieuw met het feit dat CDA-woordvoerder Eurlings in 2001 
tegen de kilometerheffing was, maar Rouwe vindt dat de VVD twintig jaar lang de mensen in 
het land voor de gek gehouden heeft door het anders betalen voor mobiliteit steevast in de 
verkiezingsprogramma’s op te nemen.  
   Als Van der Ham aan Aptroot vraagt of de kilometerheffing voor de VVD een breekpunt is 
voor een volgende regeringsdeelname is zijn antwoord: “Dit is een afbreekpunt. Dit voorstel 
moet je zo snel mogelijk tot de bodem afbreken, verschroten, weg ermee. Wat ons betreft is 
het: kilometerheffing, no way! ”361  
 
Wat betreft berekeningen die het ministerie heeft gepresenteerd rond de kilometerheffing 
spreekt Aptroot zich in opvallende bewoordingen uit over minister Eurlings: “Kosten worden 
bewust weggemoffeld. Wij vinden dat de minister zich moet schamen voor deze desinformatie 
die ordinaire propaganda is.” Minister Eurlings neemt daarop het woord en stelt dat Aptroot 
dan maar één weg kan gaan en dat is het indienen van een motie van wantrouwen, maar zover 
komt het niet.362  
   Voor Roefs (PvdA) is de bedoeling van de kilometerheffing “dat het filevrij wordt.” Zij stelt 
dat de file sowieso vermindert door het basistarief van de kilometerheffing:  
 

“Dat mensen zich heel bewust zijn van de kosten van een kilometer zorgt ervoor, dat zij extra 
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nadenken of zij al dan niet met de auto gaan. (...) Het basistarief heeft dus al veel effect. 
Vervolgens zou het spitstarief ervoor kunnen zorgen dat mensen nog veel bewuster worden.” 

 
Roefs zegt dat zij geen voorstander is van allerlei lokale initiatieven voor het invoeren van een 
spitsheffing. “Ik zou het te gek vinden als iedereen in Nederland zou kunnen beslissen om 
eens een leuk spitstarief te heffen”, aldus Roefs.363  
   De Mos legt “duizenden reacties” op tafel die zijn partij heeft ontvangen op het meldpunt 
“geenkilometerheffingpvv.nl”. “Het zijn mails van ongeruste burgers die het over één ding 
eens zijn: never nooit kilometerheffing”, aldus De Mos. Hij stelt dat de kilometerheffing de 
files “met nog geen millimeter korter maken”. De Mos wijst op de groei van het aantal auto’s 
met enkele miljoenen in de afgelopen 18 jaar en zegt: “De capaciteit van het Nederlandse 
wegennet stamt echter nog uit de tijd van het Polygoon Journaal.” Hij vindt dat “de 
ongebreidelde groei van het openbaar vervoer” aan banden gelegd moet worden; eerst moet 
er kwaliteit komen.  
   De oplossing van de PVV voor de fileproblematiek is “wegen, wegen en nog eens wegen”. 
Bij zijn betoog over de privacy en het kastje voor de kilometerheffing legt De Mos een 
verband met de val van de Berlijnse muur en de Oost-Duitsers:  
 

“Eindelijk waren zij verlost van een overheid die zich schuldig maakte aan een ziekelijke 
controle van haar burgers. De staatscontrole is echter terug van weggeweest en nu in 
Nederland. Via het spionagekastje in de auto weet het politbureau van Verkeer en Waterstaat 
waar u bent en op welk tijdstip.” 364  

 
Cramer (ChristenUnie) noemt de indiening van de Wet kilometerprijs “een mijlpaal in de 
verduurzaming van het autoverkeer”. Hij gaat echter niet nader op het wetsontwerp in. 
   Vendrik (GroenLinks) wil weten wat de minister vindt van de campagne van De Telegraaf 
tegen de kilometerheffing. Hij kondigt aan dat op veel punten nog een stevig debat nodig is 
over de kilometerheffing en noemt de klimaatdoelen, de spitsheffing, de eerlijkheid van de 
(lage) tarieven voor vrachtauto’s, de compensatie voor de provinciale opcenten én de 
noodzakelijke investeringen voor het openbaar vervoer indien mensen de overstap maken 
vanuit de auto.365  
   Van der Ham spreekt over zijn partij als de meest loyale oppositie bij de kilometerheffing. 
Hij wil een onderbouwing van de claim dat de heffing leidt tot een vermindering van het 
wegverkeer met 15%. Op de vraag van Aptroot naar het standpunt van D66 ten aanzien van 
de tariefstelling voor vrachtauto’s geeft hij aan, dat D66 een verhoging van dat tarief logisch 
vindt als er alternatieve vervoersmogelijkheden zijn via spoor- of vaarwegen.366  
   Net als Cramer gaat Van der Staaij (SGP) niet in op de Wet kilometerprijs. Hij stelt wel vast 
dat naarmate de plannen concreter worden het verzet daartegen groeit en wil weten, welke 
mogelijkheden de minister ziet om het draagvlak te behouden en te versterken.367  
 
De volgende dag geeft minister Eurlings in zijn repliek een beeld van de situatie in Nederland 
op het gebied van mobiliteit. Nederland heeft het drukst bereden wegennet van de Europese 
Unie. De economische crisis die de wereld ruim een jaar geleden trof stelt de regering voor 
een keuze, namelijk wordt de keus gemaakt voor de verdediging of voor de aanval.368 Ter 
illustratie van de onderbouwing van de kilometerheffing heeft de minister een steekwagen 
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met rapporten de vergaderzaal in laten komen.  
   Voor minister Eurlings staan twee principes centraal: eerlijkheid en draagvlak. “Een 
beprijzingssysteem haalt het alleen als er een basisdraagvlak is in de samenleving. (...) Ik 
vind het nogal wat dat Maurice de Hond heeft gepeild dat op dit moment, aan het begin van 
de discussie, 54% van de mensen er voorstander van is”, aldus de minister.369 Als Van der 
Ham de minister vraagt om een definitie van draagvlak antwoordt Eurlings: “Dat kan ik niet 
en dat wil ik niet. Ik wil het debat over de inhoud voeren.” 370 De minister doet dat door de 
visie en de filosofie van de Nota Mobiliteit nog eens naar voren te halen, met de drie sporen in 
het beleid: bouwen aan wegen en het spoor, het beter benutten van de bestaande capaciteit én  
een andere manier van betalen voor mobiliteit.  
   Eurlings zegt “een behoorlijk gedeelte van het wantrouwen” tegen de kilometerheffing te 
begrijpen. Daarop houdt hij het volgende betoog:  
 

“Beste mensen, laten wij eerlijk zijn onder elkaar. Twintig jaar wordt er over beprijzen 
gesproken in dit land en heel veel jaren daarvan betekende ‘beprijzen’ als puntje bij paaltje 
kwam, niet ‘anders betalen voor mobiliteit’ maar ‘meer betalen voor mobiliteit’. Dat was altijd 
de kern van de voorstellen zoals ze hier werden gedaan. Er is veel gezegd over mijn positie in 
een vorige rol; laat ik daarop gelijk doorgaan. Ik heb onder andere schouder aan schouder met 
de heer Nouwen en een niet-kleine krant in dit land stevig oppositie gevoerd tegen een plan 
van oud-minister Netelenbos. Wat hield dit plan in? Dat plan hield in: tolpoorten waar je als 
automobilist als je een elektronisch kastje in de auto liet installeren, 5 gulden per passage 
moest betalen, en als je het kastje niet had, 7 gulden per passage. De partijen van Paars II, de 
VVD incluis, waren er voorstander van. (...) Het was dus een niet eerlijk systeem, want er 
moest meer worden betaald. (...) Ik was niet principieel tegen beprijzen. Ik was wel tegen meer 
betalen. Iedere keer had het beprijzingssysteem de uitwerking dat de automobilist meer 
betaalt. (...) Toen de plannen van mijn voorgangster Netelenbos ten langen leste waren 
afgeschoten (...) is door mijn voorgangster mevrouw Peijs gevraagd aan één van de grote 
tegenstanders, de heer Paul Nouwen, iemand met wie ik schouder aan schouder had gestaan: 
“Paul, breng jij nu eens het maatschappelijk middenveld samen en zeg nu eens niet hoe het 
niet moet, maar hoe het wel zou moeten, wat wel goed zou werken.” (...) Dit is het eerste 
beprijzingssysteem in de wereld waarbij de gemiddelde automobilist niet duurder uit is.” 371  

 
In zijn betoog haalt Eurlings de motie aan van VVD-woordvoerder Hofstra van 15 december 
2005 over de kilometerprijs en ook een uitspraak van zijn opvolger De Krom van 27 
november 2007 over de kilometerheffing, die beide positief waren. De minister wil een aantal 
beelden die zijn ontstaan over de kilometerheffing corrigeren. Hij komt daarbij met een nieuw 
voordeel van de kilometerheffing, “transparantie”:  
 

“het voordeel van het nieuwe systeem is dat de kosten die de automobilist raken, heel 
transparant worden. Als dus iemand ze wil verhogen, dan is dat o zo zichtbaar. We hebben 
wettelijk vastgelegd dat het niet kan. (...) Dat vindt ik een beter verhaal dan sluipenderwijs die 
belastingen steeds verder verhogen, zoals in het verleden gebeurde.” 372  

 
Eurlings benadrukt dat de overheid aan de kilometerheffing “geen euro extra verdient”. 
Beelden dat het project “te complex” zou zijn en dat “de harde werker de dupe is” bestrijdt 
hij. En de provinciale opcenten worden niet betaald in de kilometerprijs; de nieuwe 
provinciale belasting “wordt niet alleen door automobilisten betaald, maar door iedereen”.373   
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   Aptroot interrumpeert over cijfers die de minister noemt en confronteert hem met koppen 
van NRC Handelsblad: “Eurlings cijfert creatief om steun voor de kilometerheffing te 
behouden” en “Rekentruc: elke auto goedkoper”. Roemer valt Aptroot bij met kritiek over de  
cijfers van het ministerie.374  
    
Als de privacy en de veiligheid van het systeem van de kilometerheffing onderwerp van debat 
zijn, stelt de minister dat het kastje in de auto “veel beter beschermd [is] dan de eigen gsm of 
blackberry”, waarop Aptroot opmerkt dat de vergelijking met de gsm mank gaat want daarbij 
neemt iemand vrijwillig een abonnement bij de provider van eigen keuze. Als Aptroot vraagt 
of de minister kan garanderen dat het systeem niet wordt gekraakt luidt zijn antwoord: “Ik kan 
dat garanderen, omdat wij daarvoor in Nederland een College Bescherming 
Persoonsgegevens hebben.” Eurlings gaat zover dat hij stelt dat het systeem veiliger is dan 
een telefoon of iPhone; “het zal technisch niet mogelijk zijn om een auto te volgen. Het zal 
niet mogelijk zijn! ”, bezweert hij.  
   Twijfels die de Kamer heeft over de verwachting dat door de kilometerheffing de 
hoeveelheid wegverkeer met 15% afneemt, pareert Eurlings met onderzoek van (onder meer) 
verschillende planbureaus van de overheid.375 Over de kwestie van de provinciale opcenten – 
en wat de compensatie voor de provincie betekent voor de lasten van burgers – is de minister 
laconiek als hij stelt: “die zijn bij de inkomensplaatjes buiten beschouwing gelaten, omdat ze 
zowel voor als na de invoering van de kilometerprijs voor rekening van de huishoudens 
komen”.  
   Kritiek van met name Aptroot over de “propaganda” van de minister wat betreft de 
gevolgen van de kilometerheffing weerspreekt Eurlings. Hij verwijst daarbij naar 
berekeningen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en 
berekeningen van onder meer de ANWB en RAI/BOVAG.376 Aptroot herhaalt echter zijn 
kritiek op de lasteneffecten van de kilometerheffing; SZW heeft in zijn berekening de 
provinciale opcenten niet meegenomen zodat volgens hem de automobilist onjuist wordt 
geïnformeerd.  
   Op de kritiek van De Mos op de kwaliteit van het wegennet zegt Eurlings: “Wij gaan het 
fileprobleem eerst oplossen door het wegennet uit de tijd van Swiebertje uit te bouwen. Wij 
gaan heel veel aanleggen. Wij doen dat twee keer zo snel als tevoren.”377    
   De kwestie van de provinciale opcenten leidt tot vragen van Vendrik. Hij wil weten waarom 
automobilisten straks niet meer de 1,3 mld. provinciale opcenten betalen. Het antwoord van 
de minister luidt:  
 

“dat is omdat ik het zeer onreëel vind dat de automobilisten een behoorlijk gedeelte van de 
begroting van provincies moeten betalen. De automobilist als melkkoe is nu precies een van 
de zaken waarmee we moeten afrekenen! Als ik geen auto heb (...) waarom moet ik dan niet 
meebetalen aan mijn provincie die voorzieningen voor mij regelt? Waarom zou een 
treinreiziger daarvoor niet moeten betalen en een automobilist wel?” 378 

 
Hierop trekt Vendrik de conclusie, dat automobilisten met z’n allen minder gaan betalen en 
vraagt zich af hoe dat nou kan, waarop Eurlings als reactie geeft: “Dat is omdat het volstrekt 
onterecht is dat een automobilist wel moet betalen en iemand die toevallig geen auto heeft, 
dat niet hoeft.”  
                                                 
374 Ibid.: 30-2820. 
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376 Ibid.: 30-2823. 
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   Daarop ontstaat een scherp debat tussen beiden over het principe van de Wet kilometerprijs 
– namelijk dat er niet meer betaald zou gaan worden – en over de provinciale opcenten. 
Eurlings doet daarbij de uitspraak, dat het feit dat in de kilometerprijs geen provinciale 
opcenten zitten “het rechtzetten van iets [is] dat krom was”. Vendrik vindt dat het project 
maar moet gaan heten “minder betalen voor mobiliteit”.379  
   Roemer betoogt (opnieuw) dat de bezitter van een kleine tweedehands auto door de 
kilometerheffing gaat betalen voor de bpm van een Mercedes of Jaguar. Dat noemt hij 
“asociaal”; door het 100% afschaffen van de bpm worden de lasten verlegd van dure auto’s, 
met de hoogste bpm, naar tweedehands auto’s met nauwelijks bpm is zijn conclusie.380  
   Over het draagvlak voor de kilometerheffing zegt Eurlings:  
 

“Samen met alle partijen binnen en buiten de overheid zorgen wij ervoor dat er draagvlak 
blijft en dat de kilometerprijs een hecht fundament houdt. Dat is onze opgave. Als het 
draagvlak wegvalt, is er geen beprijzing. Dat is de les die ieder land heeft getrokken dat met 
die beprijzing is bezig geweest. Het is voor ons van belang dat mensen zich er zelf van 
vergewissen dat het een eerlijk systeem is. We informeren mensen naar beste kunnen. We 
houden voortdurend nauw contact met onze maatschappelijke partners.” 381 

 
Op een vraag van Roemer, wat er gebeurt met de investeringen uit het Infrafonds als de 
opbrengsten door het succes van de kilometerheffing minder zijn, deelt Eurlings mee dat, 
zolang de automobilist niet het totale volume van het Infrafonds betaalt, het ministerie van 
Financiën ”bijpast” en dat in dat geval de tarieven niet omhoog gaan.382  
 
Van der Ham reageert op het verhaal van de minister over draagvlak en vraagt of de minister 
het toch niet van de ANWB of De Telegraaf afhankelijk laat zijn of de kilometerheffing 
doorgaat. Eurlings laat weten dat het hem gaat “om de mensen thuis”, waarvan 54% vóór 
blijkt te zijn. Vendrik zegt dat zijn fractie bezorgd is over het feit, dat miljoenen Nederlanders 
die geen auto hebben straks een provinciale belasting moeten gaan betalen; hij vraagt de 
minister hoe hij dat rechtvaardigt tegenover deze mensen. Eurlings antwoordt:  
 

“Tegen die groep burgers zeg ik: u hebt jarenlang geboft. Ik zeg: u hebt jarenlang geboft want 
met het geld van de automobilist is in mijn regio misschien Veolia, de treindienst, voor een 
stuk betaald of is wat gedaan aan goede busverbindingen, u hebt dus jarenlang geboft, maar nu 
wordt het toch wat eerlijker want nu betaalt iedereen mee.” 383  

 
Vendrik noemt dit echter “het met terugwerkende kracht nog even mogen inleveren”.  
   Roemer en Aptroot komen met een motie waarin de regering wordt verzocht om de 
spitsheffing uit de Wet kilometerprijs te halen.384 Aptroot zegt dat de VVD “van geen kant 
overtuigd [is] dat het allemaal goed zal gaan met de kilometerheffing” en noemt twee punten 
van kritiek: de presentatie van de cijfers die niet klopt (mensen blijven volgens de VVD 
dubbel betalen in de overgangsperiode) en de privacy (anders dan bij een gsm kiezen mensen 
niet vrijwillig voor een traceerbaar kastje in de auto). “Ik wil zo’n kastje niet in mijn auto en 
heel veel Nederlanders ook niet. Toch krijgen wij het opgedrongen. (...) Het is absoluut 
onjuist dat de minister beweert dat het 100% veilig is. Dat is geen eerlijke informatie”, is het 
betoog van Aptroot. 

                                                 
379 Ibid.: 30-2825. De Kamervoorzitter moet de minister manen om Vendrik te antwoorden. 
380 Ibid.: 30-2827. 
381 Ibid.: 30-2829. 
382 Ibid.: 30-2829. 
383 Ibid.: 30-2830. 
384 Ibid.: 30-2841. De motie heeft kamerstuknummer 32123 XII, nr. 16. 
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Er wordt nog een aantal moties ingediend, waaronder de navolgende twee: 

�  Roemer, Vendrik en Aptroot presenteren een motie waarin de regering wordt verzocht 
geen provinciale ingezetenenbelasting in te voeren ter vervanging van de provinciale 
opcenten385;  
� Aptroot en De Mos dienen een motie in waarin de regering wordt verzocht de 
kilometerheffing niet in te voeren en de hierdoor vrijvallende 4 mld. te investeren in 
infrastructuur.386 

 
Aptroot stelt opnieuw dat “de informatie die het ministerie van Verkeer en Waterstaat en deze 
minister geven echt beneden peil, een bewindspersoon onwaardig [is] ”.387  
   Roefs vindt dat de VVD-fractie haar kritiek op de minister en de informatievoorziening niet 
waar heeft kunnen maken.  
   De Mos dient later in het debat zelf nog een motie in waarin de regering enkel wordt 
verzocht af te zien van de kilometerheffing.388  
  Vendrik somt nog een aantal wensen op die GroenLinks heeft ten aanzien van de 
kilometerheffing.389  
  
Enkele dagen later wordt over de genoemde moties gestemd.390 Zij worden alle verworpen.    
De motie van Roemer cs. over de provinciale ingezetenenbelasting krijgt brede steun van de 
fracties van SP, GroenLinks, VVD, D66, PVV, PvdD en het lid Verdonk. De motie van 
Aptroot en De Mos om de kilometerheffing niet in te voeren en het geld te besteden aan 
infrastructuur krijgt steun van VVD, PVV, SP en het lid Verdonk.  
 
Box 3.5d  Het gezag van het parlement, en meer 
Het debat over de begroting van Verkeer en Waterstaat krijgt gedurende een aantal dagen veel 
aandacht van de pers, mede vanwege de scherpe bewoordingen die zijn gebruikt in het debat. Een 
aantal dagbladen pak dat op.  
   Het Algemeen Dagblad besteedt er aandacht aan op 27 november. “Lawine van scheldwoorden 
ondergraaft gezag parlement”, luidt de kop van het artikel, waarin SGP-fractievoorzitter Van der Vlies 
commentaar geeft op het gevoerde debat. “Politici vergeten nogal eens dat ze een voorbeeldfunctie 
hebben. Er wordt op ons gelet. Mensen denken: als het in het parlement mag, mag ik het ook wel”, 
aldus Van der Vlies. Ook kamervoorzitter Verbeet wordt geciteerd. “Er zijn verkiezingen in aantocht. 
Partijen willen zich profileren. Dan worden de debatten altijd scherper”, is haar uitleg.  
   Het Financieele Dagblad spreekt op 28 november over een “donkere schaduw” die de 
kilometerheffing werpt op de begrotingsbehandeling.  
   De Telegraaf blijft bezwaren uiten tegen de kilometerheffing. “Lichtvaardig” noemt de krant de 
manier waarop de minister omgaat met kritische opmerkingen en bezwaren (op 29 november). De 
krant blijft alert op nieuwe problemen, zoals blijkt uit de kop “krakkemikkig”, als kwalificatie voor het 
kastje in de auto (2 december) en uit de kop: “km-heffing treft ook hybride auto” (4 december).  

                                                 
385 Ibid.: 30-2841. Het kamerstuknummer van de motie is 32123 XII, nr. 17. 
386 Ibid.: 30-2643, 2644. De motie heeft kamerstuknummer 32123 XII, nr. 24. Cramer zegt verbijsterd te zijn 
over deze motie en spreekt over “het failliet van de geloofwaardigheid van de VVD”. 
387 Ibid.: 30-2846. 
388 Ibid.: 30-2841. De motie heeft kamerstuknummer 32123 XII, nr. 30. 
389 Die wensen zijn: Het moet een substantiële bijdrage leveren aan de klimaatdoelen; er moet perspectief zijn op 
een snelle invoering van het spitstarief; de compensatie van de provinciale opcenten moet goed geregeld zijn, 
met name het punt dat niet-autobezitters mogen meebetalen; en tenslotte moet er een plan komen voor het 
openbaar vervoer om bij de volle invoering van de kilometerheffing aan de vervoersvraag te kunnen voldoen. 
Ibid.: 30-2850. 
390 Tk verg. jr. 2009-2010, 31e verg. 1 december 2009: 31-2899 e.v.  
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Het Financieele Dagblad spreekt zich positief uit met de kop: “De kilometerheffing wordt geen 
nieuwe melkkoe” (2 december 2009). Het parlementair discours biedt veel stof voor meer algemene 
politieke beschouwingen.  
   Het Algemeen Dagblad biedt op 28 november 2009 een analyse waarin de volgende conclusie wordt 
getrokken door redacteur Ronald van Geenen: “Het CDA is nooit een warm voorstander geweest van 
kilometerheffing. Door steeds weer een nieuwe nooduitgang te creëren, biedt Eurlings zijn partij de 
mogelijkheid op elk gewenst moment de handen van de zaak af te trekken.”  
   Elsevier geeft op 5 december 2009 een soortgelijk beeld van de aanpak van minister Eurlings. “Als 
kamerlid was Camiel Eurlings tegen ‘tolpoortjes’. Nu verdedigt hij de kilometerheffing, maar op zo’n 
manier dat hij er gemakkelijk onderuit kan”,  is de kop van het artikel. Journalist Eric Vrijsen geeft een 
verklaring voor de omslag die is ontstaan ná de presentatie van de Wet Kilometerprijs: “Toen de 
bewindsman zijn voorstel op 13 november presenteerde, leek het draagvlak geen probleem. Maurice 
de Hond vond uit dat 54 procent van de Nederlanders de heffing omarmde.” 
   De Telegraaf juichte de volgende dag op de voorpagina “Km-prijs verjaagt filespook”. Maar dat 
kwam ook door de gewiekste persconferentie. Journalisten mochten Eurlings éérst vragen stellen, pas 
daarna kregen ze de documentatie: “Dit trucje passen de communicatiemanagers steeds vaker toe. (...)  
Na de eerste reacties komt de kritiek los. Journalisten stuiten op vaagheden en lastige details. Aan de 
minister kunnen ze geen vragen meer stellen. Die is weg. Noodgedwongen leggen ze hun oor te luister 
bij deskundigen, die ook criticasters kunnen zijn van het beleid. Na de gelikte presentatie stuitte 
Eurlings’ voorstel  binnen de kortste keren op een muur van wantrouwen. Pas na twee weken, tijdens 
de behandeling van de verkeersbegroting in de Tweede Kamer, kon Eurlings proberen de schade te 
herstellen.”  
   Tot slot de ANWB. In zijn column in de Kampioen van december 2009 schrijft hoofddirecteur Van 
Woerkom onder meer: “Ik krijg regelmatig reacties van leden die denken dat de ANWB voorstander is 
van de kilometerprijs. Dat is niet zo.” Van Woerkom geeft aan, dat het nog te vroeg is om een 
definitief oordeel te geven. Wat de ANWB wel aanspreekt is het betalen voor het gebruik in plaats van 
voor het bezit van de auto. De ANNWB is al jaren voorstander van dit “eenvoudig en rechtvaardig 
principe”. 
 
Box 3.5 e  “Topambtenaren geloven niet in megaproject. ‘Km-heffing dwaling’” 
In januari 2010 gebeurt er iets opmerkelijks. Met bovenstaande kop bericht De Telegraaf op 8 januari 
over topambtenaren van het ministerie van Verkeer en Waterstaat die zeer kritisch zijn over het 
“megalomane project” van hun minister. “De trein van Eurlings dendert voort. Alleen jaknikkers 
mogen meedoen”, is hun klacht. In de editie van 9 januari komen de topambtenaren onder gefingeerde 
namen aan het woord en uiten zij al hun grieven. Zij houden rekening met een parlementaire enquête 
over de kilometerheffing. De Telegraaf plaatst de koptekst “Miljardendebacle. Kilometerheffing wordt 
ramp” en weet te melden, dat de oppositiepartijen SP, VVD en PVV naar aanleiding van de 
onthullingen van topambtenaren een spoeddebat met de minister willen.  
 
Box 3.5f  De ledenpeiling van de ANWB en het functioneren van de democratie: wie beslist 
eigenlijk? 
Medio januari 2010 bericht de ANWB dat zij over de kilometerheffing (zoals die is uitgewerkt in de 
Wet Kilometerprijs) een ‘online’ peiling onder de leden gaat houden. Deelnemers kunnen zich aan de 
hand van een aantal vragen uitspreken over onderdelen van de kilometerheffing. De peiling biedt geen 
gelegenheid om een ‘voor of tegen’ uit te spreken. (In het persbericht laat de ANWB weten, dat de 
Bondsraad “het breed gevoelde wantrouwen jegens de overheid” niet kan wegnemen.391)  
   De peiling is voorbereid met ondersteuning van twee hoogleraren (de econoom Erik Verhoef en de 
sociaal-psycholoog Linda Steg) en start op 23 januari 2010.392 Op voorhand is er een zware politieke 
lading. Minister Eurlings laat medio januari nog weten dat de uitslag van de peiling voor hem niet 

                                                 
391 Persbericht d.d. 23 januari 2010. 
392 Het Algemeen Dagblad maakt op 27 januari 2010 een punt van het feit, dat beide hoogleraren voorstander 
zijn van de kilometerheffing waardoor de peiling op voorhand partijdig zou zijn. 
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doorslaggevend is. Hij kan zich wel voorstellen, dat eventuele kritiek van ANWB-leden leidt tot 
aanpassing van het wetsvoorstel.393   
   GroenLinks roept zijn leden op mee te doen aan de peiling. De partij is bang dat vooral de 
tegenstanders zich laten horen.394   
   De Telegraaf start op 23 januari een eigen enquête op haar website, waar wel een ‘ja’ of ‘nee’ tegen 
de kilometerheffing kan worden uitgesproken. Het is dagenlang groot nieuws in de dagbladen. Ook 
omdat minister Eurlings uitspraken over de peiling doet die verwarring zaaien. Het leidt tot 
verschillende berichten in de dagbladen.  
   Het Financieele Dagblad bericht dat de minister heeft gezegd, dat het draagvlak bij automobilisten 
en de steun van de ANWB (die 4 miljoen leden telt) voor hem essentieel zijn.395 Trouw kopt zelfs op 
de voorpagina: “Eurlings laat ANWB beslissen”. Deze krant bericht dat minister Eurlings ”er steeds 
meer rekening mee houdt dat het systeem van kilometerheffing er niet komt”.396 NRC Handelsblad 
concludeert dat de minister het lot van de kilometerheffing aan de uitkomsten van de peiling 
verbindt.397  
   De Telegraaf citeert de minister op 23 januari met de volgende tekst: “Ik zie de kilometerheffing er 
niet meer van komen als de ANWB van voorstander ineens zou veranderen in tegenstander. Draagvlak 
is voor mij het allerbelangrijkste. En daarvoor is meer nodig dan alleen een meerderheid in de Tweede 
Kamer.”  
   ANWB-hoofddirecteur Van Woerkom wil duidelijk maken dat de peiling géén referendum is.398 Dat 
kan niet voorkomen dat het Algemeen Dagblad op 23 januari op de voorpagina de kop plaatst: 
“Nationaal referendum over kilometerheffing”. Zowel voor- als tegenstanders hebben kritiek op de 
peiling, met name door de uitspraken van de minister over de betekenis van de peiling. Dat blijkt uit 
de berichtgeving van het Algemeen Dagblad.  
   Het tumult over de peiling van de ANWB brengt hoofddirecteur Van Woerkom ertoe, de uitspraken 
van de minister over de peiling een “uitglijder” te noemen. Want de peiling is juist niet bedoeld om 
een duidelijk ‘ja’ of ‘nee’ te vernemen over de kilometerheffing. De ANWB “weigert het vuile werk 
voor Eurlings op te knappen”, kopt het Algemeen Dagblad.399 Het NRC Handelsblad stelt zich naar 
aanleiding van de peiling op 25 januari een aantal vragen: “Wie is de baas in Nederland? De minister? 
De Tweede Kamer? Of een belangenorganisatie van automobilisten?“. Voor deze krant is het duidelijk 
dat de minister het besluit over de kilometerheffing “afschuift” op de ANWB.  
   Ook de Volkskrant trekt (op 23 januari) een soortgelijke conclusie over de peiling: “Niet de Tweede 
Kamer, maar de belangenorganisatie van automobilisten krijgt daarmee van de minister van Verkeer 
en Waterstaat het laatste woord in dit politiek gevoelige dossier.” Ondanks alle pogingen van Van 
Woerkom om het tegendeel te bewerkstelligen kopt deze krant: “ANWB-lid beslist over km-heffing”. 
 
�  Het ‘spoeddebatje’  in de Tweede Kamer op 26 januari 2010: de minister wordt aan de 
tand gevoeld 
D66-woordvoerder Van der Ham heeft voor het mondelinge vragenuur van de Tweede Kamer 
op 26 januari de uitspraken van minister Eurlings over de peiling van de ANWB op de agenda 
gezet. Op deze dag publiceert De Telegraaf de uitkomst van de eigen enquête over de 
kilometerheffing. “Verpletterend nee. Ruim 89% tegen kilometerheffing”, kopt de krant op de 
voorpagina. De berichtgeving van de volgende dag over de uitleg van minister Eurlings’ 
uitspraken laat zien dat het anders loopt in het parlement. “Geen twijfel bij Eurlings over 
heffing” en “Minister begrijpt zorgen publiek”, noteert De Telegraaf nu.  
   De minister betoogt in de kamer, dat de invoering van de kilometerheffing een lang proces 
is waarbij hij het draagvlak nodig heeft van alle betrokken organisaties. Hij neemt feitelijk 

                                                 
393 De Telegraaf en het Algemeen Dagblad (editie Haagsche Courant), 15 januari 2010. 
394 Trouw, 14 januari 2010. 
395 Het Financieele Dagblad, 23 januari 2010. 
396 Trouw, 23 januari 2010. 
397 NRC Handelsblad, 25 januari 2010. 
398 Het Financieele Dagblad, 14 januari 2010. 
399 Algemeen Dagblad (editie Haagsche Courant), 25 januari 2010. 
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niets terug van zijn uitspraken. Hij wilde de ANWB het signaal geven, dat zij “in de 
wedstrijd” moeten blijven. Zijn conclusie blijft, dat de kans op invoering van de 
kilometerheffing klein is als de ANWB zijn wetsvoorstel niet steunt.  
   Tijdens het vragenuur zegt hij: “Je hebt de ANWB erbij nodig van het begin tot het eind.” 
Hij doet ook de uitspraak: “Wij werken in Nederland niet met referenda, maar met 
maatschappelijke organisaties.”  
   Minister Eurlings houdt de Kamer aan het slot van zijn beantwoording voor, dat de steun 
van de meerderheid van de Kamer voor de kilometerheffing later in het proces een 
“pyrrusoverwinning” kan blijken, als het maatschappelijk draagvlak er niet meer zou zijn.400 
Het resultaat van het spoeddebatje is, dat meerderheid van de Kamer de ‘manoeuvre’ van de 
minister steunt. 
 
Box 3.5g  Over de rol van de ANWB en een ANWB-referendum 
Het standpunt van minister Eurlings over de enquête en de rol van de ANWB is vatbaar voor 
fundamentele kritiek  Bijzonder hoogleraar kiezersonderzoek Joop van Holsteyn stelt, dat het feit dat 
minister Eurlings een enkele belangenorganisatie feitelijk laat meebeslissen over een kernonderdeel 
van zijn beleid vanuit democratische optiek dubieus is. En de minister gaat pas echt in de fout als hij 
tegelijkertijd de Tweede Kamer beschouwt als een forum als vele anderen, aldus Holsteyn.401 
   Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zien het optreden van de minister als een slimme zet.  Zo 
analyseert SP-kamerlid Roemer: “Die slimme Eurlings wilde veel aandacht voor de ANWB-enquête, 
en hij kon op zijn klompen aanvoelen dat er vragen zouden komen van de pers aan de vooravond van 
de ANWB-ledenpeiling. Toch besprak hij dit niet in de ministerraad, omdat hij dan zou zijn 
teruggefloten door de PvdA en de ChristenUnie. Vervolgens kon hij de deur openzetten om van de 
kilometerheffing af te zien.”402 
   Op 28 januari 2010 berichten de landelijke dagbladen over het voornemen van de ANWB om een 
referendum te houden, waarin de ANWB-leden zich kunnen uitspreken vóór of tégen de 
kilometerheffing. Dat referendum kan worden gehouden als de Tweede Kamer “significante” 
bezwaren van de bond niet overneemt in het wetsvoorstel. Maar vanuit de Tweede Kamer wordt 
daarop kritisch en afwijzend gereageerd.403 
 
�  De “technische briefing” van leden van de Tweede Kamer over de Wet kilometerprijs 
In een brief van minister Eurlings van 12 februari 2010 aan de Tweede Kamer wordt melding 
gemaakt van “een technische briefing met ambtenaren” over het wetsontwerp – speciaal voor 
kamerleden – die inmiddels heeft plaatsgevonden.404 Het geldt als een besloten bijeenkomst 
waar geen verslag van wordt gemaakt, maar bij de brief stuurt de minister wel de sheets die 
zijn gepresenteerd. Later blijkt deze briefing van grote invloed te zijn op het standpunt van de 
CDA-fractie.  
 
Op 18 februari komt naar buiten, dat de coalitiefracties het oneens zijn over het spitstarief als 
onderdeel van de kilometerheffing. Minister Bos van Financiën ziet dat verhoogde tarief als 
een alternatief voor de aanleg van extra rijstroken op drukke weggedeelten. De ChristenUnie 
denkt er ook zo over. Minister Eurlings is mordicus tegen.405 
 
 
                                                 
400 De citaten zijn ontleend aan de tekst van het vragenuur zoals gepresenteerd op de website van de overheid: 
www.officielebekendmakingen.nl  van vergaderingnummer 46 van vergaderjaar 2009-2010. 
401 Trouw, 27 januari 2010. 
402 Trouw, 30 januari 2010. Het NRC Handelsblad geeft op 27 januari 2010 een analyse met als vraag ‘wat de 
minister bezielde’. 
403Onder meer: Algemeen Dagblad en De Telegraaf, 28 januari 2010. 
404 TK verg.jr. 2009-2010, 32216, nr. 8. 
405 De Telegraaf, 18 februari 2010. 
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�  De Wet kilometerprijs wordt controversieel verklaard 
Op 20 februari 2010 bieden de bewindslieden van de PvdA naar aanleiding van ‘de kwestie 
Uruzgan’ hun ontslag aan en de andere ministers stellen hun portefeuille ter beschikking. Het 
kabinet wordt demissionair. De breuk in de coalitie leidt tot vervroegde kamerverkiezingen.  
   De Tweede Kamer moet zich vervolgens buigen over de vraag, welke zaken het 
demissionaire kabinet nog kan afhandelen en welke zaken als “controversieel” worden 
beoordeeld.  
   De Telegraaf meldt al snel (op 22 februari) dat de kilometerheffing op de lange baan wordt 
geschoven. Met de val van het kabinet is de nog te verwachten uitslag van de ANWB-peiling 
ineens niet meer zo belangrijk.  
   VVD-fractieleider Rutte eist dat het project kilometerheffing wordt stopgezet. “Er mag geen 
euro meer in worden gestoken”, aldus Rutte in De Telegraaf van 26 februari. Het CDA is dan 
nog ongewis. “Of wij de kilometerheffing zullen verdedigen, hangt af van de inhoud van ons 
verkiezingsprogramma”, zegt CDA-woordvoerder Koopmans op dezelfde dag in Het 
Financieele Dagblad.  
   Het bedrijfsleven dat heeft geïnvesteerd in de technologie voor de kilometerheffing (zoals 
Siemens, IBM, NXP) reageert teleurgesteld op het waarschijnlijke einde van de 
kilometerheffing. Maar liefst 47 bedrijven doen mee aan de reeds in gang gezette 
aanbestedingsprocedure, meldt het Algemeen Dagblad die dag. 
 
De Wet kilometerprijs staat op de lijst van controversiële onderwerpen die door de Tweede 
Kamer op 11 maart 2010 wordt vastgesteld.406 Op 17 maart 2010 stelt minister Eurlings de 
Kamer op de hoogte van de consequenties die hij verbindt aan het controversieel verklaren 
van het project Anders Betalen voor Mobiliteit.407 Het komt er op neer dat het project is 
stilgelegd en dat de projectorganisatie wordt afgebouwd. Mobiliteitsprojecten waarvoor reeds 
verplichtingen zijn aangegaan, zoals het project spitsmijden in de regio Amsterdam, gaan wel 
door.  
   Op 18 maart 2010 is er een spoeddebat over “de geplande kosten van de kilometer-
heffing”.408 Koopmans (CDA) geeft te kennen dat zijn fractie het doorgaan van de 
mobiliteitsprojecten steunt, waarop Aptroot (VVD) opmerkt: “Hij wil die kilometerheffing tot 
de verkiezingen even niet, maar hij bereidt zich er met het CDA op voor om na de 
verkiezingen de kilometerheffing of de tolpoortjes in te voeren.” Koopmans reageert:  
 

“Dat in de komende tien tot twintig jaar files in Nederland effectief zullen worden bestreden 
zonder een vorm van beprijzen, lijkt mij erg ingewikkeld. Dat kan bijna niet zonder een vorm 
van beprijzen. Zeg ik daarmee dat de kilometerheffing moet doorgaan? Nee, deze 
kilometerheffing, nee.” 409 
 

Hij  voegt daar nog aan toe: “Op de lange termijn is een vorm van beprijzen een mogelijkheid 
die ik nooit of te nimmer uitsluit.” 410 Koopmans legt in de Kamer uit wat er is veranderd 
sinds de bespreking van de derde voortgangsrapportage van het project op 4 november 2009, 
toen hij nog groen licht gaf aan het project. Hij heeft gesproken met vertegenwoordigers van 
de Europese Commissie en heeft door de technische briefing van de ambtenaren “grote 
twijfels” gekregen over de kilometerheffing:  
 

                                                 
406 TK verg.jr. 2009-2010, nr. 32333, vastgesteld in de 62e verg. 11 maart 2010: 62-5479 e.v. 
407 TK verg.jr. 2009-2010, nr. 31305, nr. 170. 
408 TK verg.jr. 2009-2010, 65e verg. 18 maart 2010. 
409 Ibid.: 65-5657. 
410 Ibid. 



 De poging tot een “onomkeerbare stap” naar de kilometerprijs 

 731

“Die uitleg leidde ertoe dat wij zeiden: dit wordt heel erg ingewikkeld. De leden van de 
Europese Commissie, althans de vertegenwoordigers daarvan, brachten weer een heel ander 
aspect in. Zij zeiden namelijk: beste mensen, denk eraan, over een aantal jaren hebben alle 
auto’s die in Europa worden geproduceerd, op de een of andere manier standaard een kastje 
aan boord, of u dat wilt of niet. Ook dat aspect neem ik mee.” 411  

 
Woordvoerders van andere fracties reageren kritisch op het betoog van Koopmans. 
   Van Gent (GroenLinks) vraagt zich af waar het CDA mee bezig is. In zijn ‘verweer’ op de 
reacties van de andere kamerleden noemt Koopmans “de grote onvrede in het land” over het 
verhogen van de motorrijtuigenbelasting in relatie tot de afbouw van de bpm. In de CDA-
fractie heeft men tegen elkaar gezegd “dat deze vorm niet begrepen zal worden in de 
samenleving”, vertelt Koopmans, waarna hij met nog een argument komt:  
 

“Het is de komende jaren echt niet nodig om versneld iets in te voeren, en zeker niet deze 
kilometerheffing. Een vorm van beprijzen, zeker als er 2 miljoen auto’s in Nederland bij 
komen, zal een keer een rol gaan spelen. Daar ben ik van overtuigd. Deze kilometerheffing is 
daarin niet de juiste weg, zo is de overtuiging van de CDA-fractie.” 412  

 
SP-woordvoerder Jansen geeft aan dat zijn fractie blij is dat de minister de stekker uit het 
project heeft getrokken en De Mos (PVV) spreekt van een historische dag waarop voor de 
laatste keer in de Kamer wordt gesproken over de kilometerheffing. Hij verwijst naar de 
uitslag van een enquête in De Telegraaf;  89% van de deelnemers heeft ‘nee’ gezegd tegen de 
kilometerheffing.413  
   Van der Staaij (SGP) beklemtoont dat zijn fractie nog steeds positief is over het principe 
van de kilometerheffing. Van Gent geeft te kennen dat het wetsvoorstel voor haar fractie nog 
niet perfect is, maar dat de Kamer er wel mee moet doorgaan “omdat dit absoluut 
noodzakelijk is voor een duurzame toekomst van Nederland en voor het echt bestrijden van 
files”. Cramer (ChristenUnie) vindt het onbegrijpelijk dat de kilometerheffing controversieel 
is verklaard. Hij vindt dat de kilometerheffing deel moet uitmaken van de oplossingen voor de 
mobiliteitsproblematiek.  
   De VVD-fractie wil dat het project volledig wordt stopgezet, zegt Aptroot; hij geeft 
vervolgens zijn analyse van de koerswijziging van het CDA:  
 

“En dan de CDA-fractie, drie jaar lang fanatiek verdediger van de kilometerheffing. Het 
klopte allemaal. Toen ik na een besloten briefing zei dat alle ambtelijke antwoorden openbaar 
moesten worden omdat die een heel andere indruk gaven dan de officiële stukken en de mooie 
berichten van het ministerie zei de heer Koopmans: dat is onzin. Wat zegt hij vandaag? Wij 
zijn toen als CDA geschrokken van de informatie uit de besloten ambtelijke briefing. Hij moet 
eigenlijk de beschuldiging aan mijn adres dat het onzin was intrekken en gewoon zeggen: u 
had gelijk, het was choquerend dat de privacy en de kosten allemaal niet geregeld waren en 
dat de effecten op de files nul zijn.” 414  

 
Minister Eurlings geeft de Kamer met een uitgebreide argumentatie uitleg, waarom hij 
voorstander is van de kilometerheffing en zegt: “Ik durf tegenover iedereen staande te houden 
dat dit een eerlijke uitwerking is van een beprijzingssysteem.” Hij adviseert de Kamer vast te 
houden aan “de principes van eerlijkheid ”:  
 

                                                 
411 Ibid.: 65-5658. 
412 Ibid.: 65-5660. 
413 Ibid.: 65-5662. 
414 Ibid.: 65-5665. 
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“Als er ooit een beprijzing komt, zorg dan dat de bestaande belastingen navenant verdwijnen 
en dat die niet overeind blijven. (...) Zorg er echt voor – dit vind ik misschien nog wel het 
meest cruciaal – dat de overheid, als er systemen komen, met die systemen nul euro extra 
ophaalt. Dat vond ik het krachtigste van dit systeem: de overheid verdiende er niets aan.” 415  

 
Zijn betoog doet Van Gent opmerken dat de minister twee zaken vergeet, “de houdbaarheid 
van de overheidsfinanciën en de duurzaamheid”. Aptroot reageert op het punt van eerlijkheid 
en wijst de minister op het feit dat er nog een provinciale ingezetenenbelasting komt. Daarop 
komt geen duidelijk antwoord. Eurlings zet de kilometerheffing af tegen het oude voorstel van 
tolpoortjes, waarbij de bestaande belastingen zouden worden gehandhaafd.  
   Aptroot houdt de minister voor, dat enerzijds wordt gezegd dat de automobilist niets extra 
betaalt, maar anderzijds kan het tarief van de kilometerheffing elk jaar worden verhoogd.416 
Over de financiële gevolgen van het niet doorgaan van de kilometerheffing wijst de minister 
op een oude afspraak: “Natuurlijk heb ik wel te maken met het feit dat Gerrit Zalm indertijd 
aan Verkeer en Waterstaat ongeveer 7 mld. minder heeft gegeven, in een tijd dat er is 
besloten dat er een kilometerheffing zou komen.”417  
   In tweede termijn geeft Roefs aan, dat voor de PvdA-fractie het op een laag pitje zetten van 
de kilometerheffing tijdelijk is. Zij noemt het “de enige oplossing die de luchtkwaliteit 
verbetert, zorgt voor minder ruimtebeslag, files oplost, een enorme welvaartswinst oplevert en 
eerlijker laat betalen voor mobiliteit”. SP-woordvoerder Jansen bepleit nog eens het 
verschuiven van de motorrijtuigenbelasting naar de brandstofaccijnzen, een alternatief dat het 
kabinet heeft overwogen maar niet gekozen.  
   In dit – laatste – debat wordt nog een tweetal moties ingediend; in de ene wordt de regering 
verzocht geen verplichtingen aan te gaan rond de proef met de spitsheffing in de regio 
Amsterdam (waarvoor overigens reeds verplichtingen zijn aangegaan), in de andere wordt de 
regering verzocht ook alle ambtelijke inzet voor de kilometerheffing direct te stoppen.418 
Beide worden verworpen en beide worden gesteund door de SP, PVV, VVD en het lid 
Verdonk.419  
 
Box 3.5h  Het CDA, de ANWB-peiling en de reactie vanuit de wetenschap 
 
�  De draai van het CDA 
De opstelling van CDA-woordvoerder Koopmans krijgt de volgende dag veel aandacht in de pers. De 
“draai” van het CDA luidt het einde in van de kilometerheffing, is een algemene conclusie. Voor De 
Telegraaf is “het monster van de kilometerheffing” definitief ten grave gedragen.420 NRC Handelsblad 
concludeert op 20 maart dat de  auto “politiek onaantastbaar” is. 
�  De resultaten van de ANWB-peiling 
Op 31 maart 2010 worden de resultaten van de ANWB-peiling gepubliceerd. De rapportage is 
gebaseerd op de mening van meer dan 400.000 respondenten. Het uitgangspunt van de peiling is, “dat 
het geen ‘voor’ of ‘tegen’ meting betreft, maar dat het inzicht geeft in de argumenten die een rol 
spelen bij de meningsvorming rond de kilometerprijs”, vermeldt de rapportage van het 
onderzoeksbureau dat de ANWB in de arm heeft genomen.421  
   Als het “belangrijkste” resultaat van de peiling wordt het volgende geformuleerd: “In het algemeen 
bestaat er draagvlak voor het principe Betalen voor gebruik in plaats voor bezit. Een ruime 
meerderheid van 68% van de responderende ANWB-leden is het eens met dit uitgangspunt. Maar ten 

                                                 
415 Ibid.: 65-5667. 
416 Ibid.: 65-5668. 
417 Ibid.: 65-5669. 
418 TK verg. jr. 2009-2010, 31305, nrs 171, 172. 
419 TK verg.jr. 2009-2010, 66e verg. 23 maart 2010: 66-5772. 
420 De Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw, De Telegraaf, 19 maart 2010. 
421 Ruigrok NetPanel en  Synthetron, Ledenpeiling Kilometerprijs, maart 2010. 
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aanzien van de aanpak in het wetsvoorstel bestaat echter veel weerstand onder de leden. De 
belangrijkste pijnpunten liggen bij het registratiesysteem, de overgangsfase en het spitstarief.”  
   Het rapport vermeldt, dat uit online discussies blijkt dat de leden van de ANWB “als basis van de 
kilometerprijs een systeem willen met als uitgangpunten eerlijkheid, rechtvaardigheid en gelijkheid”. 
Rondom de kilometerprijs is onder de leden sprake van wantrouwen dat zich richt op de overheid en 
op het uiteindelijke effect van het wetsvoorstel.422  
   Uit de online discussie blijkt ook, “dat er een redelijke groep voorstanders is voor een alternatief 
voor het wetsontwerp kilometerprijs: accijns op de brandstof”; 56% vindt betalen naar gebruik 
eenvoudiger te realiseren door de brandstofaccijns te verhogen, 31 % vindt dit niet.423 ANWB-
hoofddirecteur Van Woerkom laat de pers weten, dat de peiling ook uitwijst dat de files niet als “het 
grootste probleem” worden ervaren. Hij noemt de rapportage van de peiling “een welkomstcadeau 
voor de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat”.424 
   CDA-woordvoerder Koopmans zegt, dat er bij het maken van de Wet Kilometerprijs teveel 
geluisterd is naar de autolobby. “De autobranche heeft de belangen van haar leden behartigd, maar 
daarbij te weinig gekeken naar de klanten van haar leden: de consumenten. Mede daardoor ligt er een 
voorstel dat nu massaal wordt bekritiseerd”, aldus Koopmans.425 Op 1 april krijgt de uitkomst van de 
ANWB-peiling veel aandacht in de pers. Maar het is nu ‘mosterd na de maaltijd’. 
�  De reactie vanuit de wetenschap 
De ‘draai’ van het CDA leidt tot commentaar van een aantal wetenschappers, die zich nauw betrokken 
voelen bij de invoering van de kilometerheffing. In een gezamenlijk artikel dat wordt gepubliceerd op 
27 april 2010 betogen de professoren Van Wee, Meurs, Polak, Steg, Rietveld en Verhoef aan de hand 
van een vijftal redenen, dat een kilometerheffing bijdraagt aan de oplossing van het 
mobiliteitsprobleem van Nederland. Ook pareren zij een aantal ‘tegenargumenten’ die vaak gehoord 
worden in het politiek en maatschappelijk discours. “Politici doen er goed aan een vorm van 
kilometerheffing vast te houden als onmisbaar onderdeel van een eerlijk en efficiënt 
mobiliteitsbeleid”, stellen zij aan het slot van hun betoog.426  
   Deze wetenschappers hebben al eerder in de loop van het discours een lans gebroken voor invoering 
van dit prijsmechanisme en zijn tevens in een adviesrol betrokken bij het prijsbeleid van de 
rijksoverheid. Zo kreeg professor Meurs via zijn adviesbureau in 2009 voor ruim 3 ton opdrachten van 
het ministerie van Verkeer en Waterstaat, aldus NRC Handelsblad. Meurs ziet geen belangenconflict: 
“Rekeningrijden is een maatschappelijk wenselijke maatregel. Probeert u maar eens een 
wetenschapper te vinden die hier geen voorstander van is. Mijn studenten vragen ook wel eens: is dit 
niet onzuiver?  Dan zeg ik altijd: ik zou een slechte adviseur zijn als ik mijn opdrachtgever naar de 
mond praat.”427 
 
Box 3.5i  Herziening van het belastingstelsel en de bpm 
Op 7 april 2010 brengt de Studiecommissie Belastingstelsel rapport uit aan de minister en de 
staatssecretaris van Financiën over scenario’s voor een mogelijke herziening van het Nederlandse 
belastingstelsel. De commissie doet in haar rapport een belangwekkende uitspraak over de bpm. Deze 
belasting op nieuwe auto’s zou bij de introductie van de kilometerheffing geheel gaan verdwijnen 
vanuit de gedachte om draagvlak te creëren, aldus de commissie. De studiecommissie is echter een 
andere mening toegedaan, met name op grond van de effecten van afbouw van de bpm op de CO2-
uitstoot en rapporteert als volgt:  
“Gelet op het vorenstaande vraagt de commissie zich af of het wel verstandig is om de bpm volledig af 
te schaffen. Volledige afschaffing van de bpm leidt tot extra groei van het wagenpark. (….) De 
commissie acht het niet onwaarschijnlijk dat de effecten op het milieu en de welvaart positief zijn 

                                                 
422 Ibid.: 4. 
423 Ibid.: 5. 
424 NRCHandelsblad, 31 maart 2010. 
425 Bron: www.automotive-online.nl. Bericht van 31 maart 2010. 
426 Het artikel is gepubliceerd op: www.verkeerskunde.nl . 
427 NRC Handelsblad, 12 april 2011. Uit het artikel blijkt ook, dat de Stichting Natuur en Milieu in 2006 en 2007 
voor ruim 37.000 euro medewerkers heeft gedetacheerd bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat om te 
studeren op varianten van de kilometerheffing. 
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wanneer bij de invoering van de kilometerprijs de bpm op bijvoorbeeld 75% wordt gehandhaafd. De 
planbureaus hebben in mei 2008 geconcludeerd dat de welvaartswinst van de introductie van de 
kilometerprijs en de daaraan verbonden afbouw van de bpm maximaal is bij 25% afbouw van de bpm. 
Een grotere afbouw doet de welvaartswinst afnemen.”428 
 
Na het echec van het project kilometerheffing blijft het onderwerp nog enige maanden in de 
belangstelling. Voor- en tegenstanders laten zich horen. Maar het doet er niet meer toe. 
 
 
3.6  Nabeschouwing en samenvatting van het discours in de periode van het  
       kabinet-Balkenende 4: de climax in een discours van 45 jaar 
 
De invoering van het prijsmechanisme bij automobiliteit is ogenschijnlijk nog nooit zó 
dichtbij geweest als in het parlementaire vergaderjaar 2009-2010. Maar schijn bedriegt; 
naarmate de uitwerking van ‘het systeem van de kilometerheffing’ concreter gestalte krijgt, 
nemen ook de twijfels over de kilometerheffing toe. Zoals uit het advies van de Raad van 
State blijkt, betekent invoering van de kilometerheffing een zéér ingrijpende en complexe 
verandering van het bestaande fiscale stelsel rond automobiliteit.  
   Invoering van de kilometerheffing is een project met grote risico’s en lastige problemen. De 
problematiek van het ‘verdwijnen’ van de provinciale opcenten op de mrb is een lange tijd 
onbesproken consequentie van de kilometerheffing. Wie draait op voor de compensatie van 
deze provinciale belastinginkomsten? De automobilist of alle ingezetenen van de provincies? 
Het antwoord op deze vragen van de staatssecretaris voor Financiën De Jager in een overleg 
met de Tweede Kamer in 2008 houdt in, dat er een nieuw “belastinggebied” moet komen dat 
“buiten de mobiliteit ligt”.429 Dit probleem ondergraaft de toezegging van het ‘eerlijker 
betalen met de kilometerheffing’; het lijkt een toezegging die niet is waar te maken. 
   Een ander punt dat afbreuk doet aan het ‘eerlijker betalen’ voor de auto is de in 2009 
aangevangen afbouw van de bpm. De mrb en bpm zouden beide verdwijnen op het moment 
dat de kilometerheffing zou worden ingevoerd. Vooruitlopend op de invoering van de 
kilometerheffing is een geleidelijke afbouw van de bpm gestart, met gelijktijdige verhoging 
van de mrb.430 Dat is geregeld in het Belastingplan 2009. Miljoenen automobilisten betalen 
sinds 1 januari 2009 een opslag op de mrb, om een omslag naar een kilometerheffing te 
financieren die er (voorlopig) niet zal komen. Door het stopzetten van het project van de 
kilometerheffing is het autorijden voor miljoenen automobilisten juist duurder geworden. Ook 
dit feit ondergraaft het idee van ‘eerlijker betalen’. 
   Een majeur vraagstuk betreft de betrouwbaarheid van de ICT, onder meer wat betreft de 
‘perfectie’ van factureren van het weggebruik van acht miljoen auto’s. De invoering van de 
OV-chipkaart heeft laten zien, welke problemen moeten worden overwonnen wil een 
dergelijk grootschalig betaalsysteem probleemloos functioneren. 
   De twijfel bij vele kamerleden over de effecten van de kilometerheffing op de files is, 
ondanks veel wetenschappelijk onderzoek, niet weggenomen. Méér wegcapaciteit is in de 
ogen van meerdere politieke partijen een betere oplossing voor het fileprobleem dan het 
prijsmechanisme.  
   Er is in 2010 in de Tweede Kamer voor enkele punten van de kilometerheffing óók een 
uitgesproken brede steun. Het uitgangspunt van de kilometerheffing, dat betaald moet gaan 

                                                 
428 Studiecommissie Belastingstelsel, “Continuïteit en vernieuwing. Een visie op het belastingstelsel”, april 2010. 
429 TK verg.jr. 2008-2009, 31305, nr. 74. 
430 Deze belastingconstructie is gekozen om enerzijds te voorkomen, dat er een groot waardeverlies zou optreden 
voor gebruikte auto’s ten tijde van  invoering van de kilometerheffing en om anderzijds te voorkomen, dat de 
schatkist ‘verlies’ zou lijden door de overstap van de ‘vaste’ belastingen naar  de kilometerheffing. 
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worden voor het gebruik en niet voor het bezit van de auto heeft al vele jaren een zeer groot 
draagvlak in de Kamer. Het idee, dat de automobilist op een ‘eerlijke’ manier moet gaan 
betalen is ná de eeuwwisseling een politiek punt geworden dat breed door de Kamer is 
gesteund.  
   Deze eensgezindheid kan echter niet verhullen, dat er na decennia van parlementair discours 
nog steeds duidelijke politieke verschillen zijn wat betreft de concrete toepassing van het 
prijsmechanisme bij automobiliteit. Ook in deze kabinetsperiode is scherp zichtbaar, dat  
verschillende politieke partijen verschillende ‘eigen’ doelstellingen hebben bij het 
introduceren van het prijsmechanisme. Een drietal voorbeelden kan dat illustreren. 
 
Voor de VVD staat het afschaffen van de bpm hoog op de agenda; deze partij zet (in eerste 
instantie) dus in op een platte kilometerheffing. GroenLinks stelt de klimaatdoelstellingen als 
prioriteit; deze partij wil een gedifferentieerde kilometerheffing met een “bite”. De PVV zet 
de vrijheid van de automobilist boven alles en wil in het geheel geen kilometerheffing op 
basis van een kastje in de auto..  
   Zo gaat het langdurend discours over het prijsmechanisme in 2010 ten onder in een soort 
‘Babylonische spraakverwarring’: het woord kilometerheffing (of kilometerprijs) heeft 
meerdere uiteenlopende politieke betekenissen en politieke partijen praten daardoor veel 
‘langs elkaar heen’.  
   Het gebrek aan politieke eensgezindheid heeft de inzet van minister Eurlings, om een 
systeem van ‘eerlijk betalen’ in te voeren, in de wielen gereden. De minister heeft daarbij met 
zijn verhaal van ‘eerlijk betalen’ niet kunnen overtuigen, vanwege ‘oneerlijkheden’ die de 
voorgestelde kilometerheffing  zijn binnengeslopen. 
 
Wat in 1965 begon als een discours over het prijsmechanisme en schaarste – een helder 
economisch vraagstuk – mondt vijfenveertig jaar later uit in een discours over een 
prijsmechanisme dat meerdere, vaak niet verenigbare doelen moet dienen. Het idee van het 
prijsmechanisme lijkt als het ware compleet ‘politiek uitgewoond’. Het parlementair discours 
eindigt zo in een anti-climax. Deze (voorlopig) laatste periode van het langdurend 
parlementair discours is hieronder samengevat. 
 
 

Samenvatting van de periode van het  kabinet-Balkenende 4: 2006-2010 
Minister Eurlings (CDA) 

 
Discoursmoment  Wat als probleem 

wordt genoemd 
Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

Verkiezingen 
2006 
  

CDA: 
� het fileprobleem is 
een economische en 
sociale kostenpost (en 
veroorzaakt boven-
dien milieuvervuiling) 
 
PvdA: 
� wil Nederland 
leefbaar blijven dan 
moet de mobiliteit 
verbeteren 
 

CDA: 
� investeren in 
(verbreding van) 
wegen 
� inzetten op schoner 
rijden en duurzame 
mobiliteit 
 
PvdA: 
� knelpunten in wegen 
oplossen 
� files tegengaan met 
(o.a.) het gericht 

CDA: 
� inningskosten 
betalingssysteem 
mogen niet meer 
bedragen dan 5% van 
de opbrengsten 
� opbrengsten 
besteden aan infra-
structuur (auto en ov) 
 
PvdA: 
� kosten van de 
mobiliteit en de 

CDA: 
� beprijzing van kilo-
meters invoeren in 
2012 
� bpm en mrb geheel 
of gedeeltelijk 
vervangen 
 
PvdA: 
� zo snel mogelijk 
invoeren gedifferen-
tieerde km-heffing (die 
huidige vaste lasten en 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

VVD: 
� wil een sterk 
transportland; files 
zorgen voor econo-
mische schade en zijn 
slecht voor het milieu 
 
D66: 
� groei mobiliteit kan 
niet meer hap-snap 
worden opgevangen 
met weguitbreidingen 
 
GroenLinks: 
� aantal files 
verminderen 
 
SP: 
� wonen en werken 
dichter bij elkaar 
brengen 
 
ChristenUnie: 
� onnodige mobiliteit 
tegengaan 
 
PVV: 
� méér investeren in 
wegen en 
automobiliteit 
 
PvdD: 
� vermindering van 
vervoer en milieu-
vriendelijker vervoer 
 
 
 

invoeren van km-
heffing 
� schone mobiliteit 
bevorderen 
 
VVD: 
� radicale doorbraak 
nodig in o.m. de 
inrichting van het 
autowegennet 
� nieuwe wegen 
aanleggen en 
bestaande verbreden 
� kilometerbeprijzing 
leidt tot betere 
benutting van de weg 
 
D66: 
� door km-heffing 
nemen files af 
 
 

schaarste op de weg 
eerlijk delen 
GroenLinks: 
� opbrengsten km-
heffing gaan voor be-
langrijk deel naar ov 
 
SP: 
� voorwaarde voor 
anders betalen voor de 
auto is dat er fors is 
geïnvesteerd in het ov 
 
ChristenUnie: 
� kilometertarief is in 
dunbevolkte gebieden 
lager dan in dicht-
bevolkte; voor de 
eerste 5000 km geldt 
een laag tarief;  voor 
zuinige auto’s geldt 
een lager tarief 
 
SGP: 
� de intensiefste 
gebruiker en de ergste 
vervuiler betalen het 
meest 
 
PvdD: 
� inkomsten uit 
maatregelen om 
autogebruik terug te 
dringen moeten ten 
goede komen van ov 

belastingen 
vervangt)431 
 
VVD: 
� bij kilometer-
beprijzing bpm en mrb 
navenant verlagen dan 
wel afschaffen 
 
D66: 
� km-heffing vervangt 
mrb 
 
GroenLinks: 
�  een “slimme” km-
heffing invoeren vóór 
2009 
 
SP: 
� kiest voor systeem 
van eerlijke betaling 
(invoering kan in 
2010) 
 
ChristenUnie: 
� voortvarende 
invoering gedifferen-
tieerde  km-heffing 
met afschaffing mrb 
 
SGP: 
� invoering 
gedifferentieerde km-
heffing 
 
PVV: 
� geen tolheffing, geen 
rekeningrijden 
 

Regeerakkoord 
 
 

� doel is een beter 
woon-, werk- en 
leefklimaat met goede 
bereikbaarheid 
� accommoderen 
mobiliteitsbehoeften is 
leidend in beleid 
� kabinet wil in 
voorhoede staan van 
strijdt tegen 
klimaatverandering 
 

 � randvoorwaarden 
voor invoering km-
heffing:  
1.  naar rato afschaffen 
van bpm, mrb en 
eurovignet;  
2. innings- en systeem-
kosten max. 5%;  
3. netto opbrengsten 
komen uitsluitend ten 
goede aan infrafonds  

� om de 
bereikbaarheid te 
verbeteren zal het 
systeem van de 
gedifferentieerde km-
heffing in de komende 
kabinetsperiode 
worden ingevoerd 
(eventueel gefaseerd) 
 

Belastingplan 
2008 
 
 

Kabinet: 
� afbouw bpm onder 
gelijktijdige verhoging 
van de mrb (om 

 VVD: 
� bpm gaat omlaag en 
mrb gaat omhoog 
terwijl invoering én 

CDA: 
� zet in op een km-
heffing die er op 
termijn echt gaat 

                                                 
431 “Km-heffing” wordt gebruikt als afkorting voor “kilometerheffing”. 
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schokeffecten van de 
afbouw van de bpm te 
beperken) 

effecten van de km-
heffing nog onzeker 
zijn 
� wie denkt dat je met 
dit soort voorstellen 
het draagvlak kan 
vergroten heeft het bij 
het verkeerde eind 
 

komen 
 
 
 
 

Begroting 2007 
 
Het kabinet is 
demissionair. 

Kabinet:  432 
� mobiliteit is een 
voorwaarde voor 
economische groei 

 Kabinet: 
� voorwaarde is dat 
invoerings-, 
uitvoerings- en 
handhavingskosten 
aanzienlijk lager 
uitvallen dan nu 
geraamd 

Kabinet: 
� kiest voor een 
eerlijke en transparante 
wijze van betalen voor 
mobiliteit 
� invoering km-prijs in 
2012 ; in debat met de 
Kamer noemt de 
minister 2010 
 

CDA: 
� bij het aantreden trof 
kabinet “uitgewoonde 
infrastructuur” aan 
 
VVD: 
� bereikbaarheids-
probleem Randstad 
� vertraging bij 
infrastructurele 
projecten 

VVD: 
� creatieve 
oplossingen nodig, 
zoals dubbeldeks-
wegen en ov  “Rondje 
Randstad” 

CDA: 
� stappenplan nodig 
voor afschaffing 
bpm/mrb en 
oormerken geld voor 
infrastructuur 

CDA: 
� voor aanbesteding 
project km-heffing is 
het nog te vroeg 
 
D66: 
� minister hakt bij km-
heffing nog niet echt 
knopen door 
 
VVD: 
� als planning minister 
niet klopt, ontstaat een 
lastige situatie 
� hecht aan goed    
uitwerken condities 
rond de km-heffing 
 

Kabinetsbesluit 
over “anders 
betalen voor 
mobiliteit” 

  � in deze kabinets-
periode worden 
“onomkeerbare 
stappen gezet” 
� het besluit steunt op 
4 principes: 
a. eerlijkheid 
(automobilisten gaan 
gezamenlijk niet meer 
betalen) 
b. draagvlak 
c. betaalbaarheid (van 
exploitatielasten) 
d. bereikbaarheid 
(moet toenemen) 
 
 
 

� de keus wordt 
gemaakt om de km-
prijs in één keer op alle 
Nederlandse wegen, 
gedifferentieerd naar 
tijd, plaats en 
milieukenmerken in te 
voeren 
� start in 2011 voor 
vrachtauto’s, in 2012 
voor personenauto’s 
(gereed in 2016) 

                                                 
432  “Kabinet” staat ook voor de standpunten van de minister van Verkeer en Waterstaat. 
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Begroting 2008 
 

Kabinet: 
� mobiliteit en een 
krachtig logistiek 
netwerk vormen de 
basis onder een 
gezonde economie 
 
 

Kabinet: 
� ambitieuze aanpak 
van de files 
� de drieslag 
‘benutten, bouwen, 
beprijzen’ is het 
uitgangspunt 
� niet alleen snel 
beprijzen, maar vooral 
sneller bouwen 

Kabinet: 
� 8 miljoen 
automobilisten gaan 
profiteren van enorme 
stelselwijziging 
� er komt geen lokale 
tol want we gaan de 
automobilist geen extra 
geld uit de zak kloppen 
� met de km-heffing 
loopt Nederland 
voorop in de wereld 

Kabinet: 
� eerlijke en 
transparante wijze van 
betalen voor mobiliteit 
naar tijd, plaats en 
milieukenmerken 
� de hoogte van de 
km-prijs kan jaarlijks 
worden bekeken: bij 
meeropbrengst kan de 
prijs naar beneden 
� invoering van de 
km-heffing vindt plaats 
in 2016 voor vracht- én 
personenauto’s 
 

CDA: 
� er dreigt een 
mobiliteitsinfarct 
 
VVD: 
� er is een gebrek aan 
asfalt; de weg-
capaciteit is het 
grootste mobiliteits-
probleem 
 
PVV: 
� wegen zijn 
broodnodig 
 
GroenLinks: 
� de automobilist is 
geen burger meer die 
belasting betaalt maar 
een consument die een 
prijs gaat betalen: dus 
hoe meer gereden 
kilometers hoe meer 
wegen er komen 

GroenLinks: 
� een km-heffing die 
iets tegen de files doet 
kán niet lastenneutraal 
zijn 

CDA: 
� voor het draagvlak 
moeten alle 
automobilisten weten 
wat de overheid wil 
 
VVD: 
� er is in het 
kabinetsbeleid niet 
sprake van eerlijk 
betalen, maar van meer 
betalen 
� km-heffing is een 
excuus om minder 
asfalt aan te leggen 
� kabinet haalt de 
melkkoe weer van stal 
� km-heffing is geen 
instrument om files 
tegen te gaan 
 
PVV: 
� privacy is een pro-
bleem bij km-heffing 
� de spitsheffing ver-
hoogt de belastingdruk 
en is niet eerlijk 
 
GroenLinks: 
� km-heffing is niet 
eerlijk want breekt met 
het principe ‘de ver-
vuiler betaalt’, omdat 
alle opbrengst naar het 
infrafonds gaat 
 

SP: 
� pleit voor een 
eerlijke en goedkope 
km-heffing; wat het 
kabinet wil is een 
immens duur systeem 
dat een “elitespits “ 
creëert 
 
VVD: 
� km-heffing pas 
invoeren als men door 
kan rijden (als er 
alternatieven zijn) 
� nog steeds  
voorstander van 
betalen voor gebruik 
i.p.v. voor bezit 
 
PvdA: 
� eerlijker als mensen 
gaan betalen voor 
gebruik i.p.v. voor 
bezit 
GroenLinks: 
-waarom wordt de 
invoering (bijna 
geheel) doorgeschoven 
tot na de verkiezingen 
 
D66: 
� is blij met de km-
heffing, maar heeft er 
wel vragen bij 

Overleg met de 
Vaste Commissie 
voor Verkeer en  
Waterstaat  
(6 februari 2008)  

 Kabinet: 
� de km-heffing zal de 
files niet oplossen 
maar de bereikbaarheid 
wel verbeteren 

Kabinet: 
� er is gekeken naar de 
accijns als prijs- 
instrument, maar het is 
niet mogelijk te 
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differentiëren naar tijd 
en plaats 
� er is nog geen 
accijnsharmonisatie in 
Europees verband 
 

 CDA: 
� de km-heffing leidt 
tot een eerlijke 
verdeling van kosten, 
is beter voor het milieu 
en goed voor de 
economie 
 
GroenLinks: 
� de km-heffing 
 is het enige middel om 
iets te doen aan de 
bereikbaarheids-
problematiek en het 
beteugelen van 
milieuproblemen 

VVD: 
� het kabinet 
onderschat de 
complexiteit en de 
risico’s van het 
systeem van de km-
heffing 
 
CDA: 
� drie voorwaarden 
t.a.v. de km-heffing: 
a. per saldo niet meer 
gaan betalen 
b. kosten van het 
systeem mogen max. 
5% bedragen van de 
opbrengsten 
c. de gehele opbrengst 
moet naar het 
infrafonds 
 
ChristenUnie: 
� deel infrafonds 
overhevelen naar 
provincies ter 
compensatie van 
opcenten mrb 
 
D66: 
� welke stok heeft de 
minister om een 
onomkeerbare stap te 
zetten? 

VVD: 
� steunt de km-heffing 
van het kabinet niet 
 
CDA: 
� voorstander van de 
km-heffing onder de 
premisse dat het 
technisch mogelijk is 
 
ChristenUnie: 
� een verdere 
differentiatie naar 
milieukenmerken moet 
grote invloed hebben 
op de km-prijs 
 
SP: 
� de km-heffing is 
oneerlijk, moeilijk 
uitvoerbaar en veel te 
duur: 
� een heffing via de 
brandstofaccijns is 
goed en goedkoop 
 
GroenLinks: 
� van verrekening van 
milieukosten is in de 
km-heffing geen 
sprake 
� instemming hangt af 
van een “groene” km-
heffing 

Overleg met de 
vaste Commissies 
van Verkeer en 
Waterstaat en 
Financiën  
 
(2 en 3 juli 2008) 
433 

 
 
 
 

Kabinet: 
� als de km-heffing 
niet wordt ingevoerd, 
moet er tussen de 6 à 7 
mld. extra worden 
uitgetrokken voor 
wegen; 
� zonder km-heffing is 
de gemiddelde 
belastingbetaler dus 
meer kwijt 

Kabinet: 
� bij de km-heffing 
zijn er geen 
“belastingknoppen “ 
waar nog eens aan 
gedraaid kan worden 
� de lastenneutraliteit 
is gegarandeerd 
� “de kilometerprijs-
markt moet de kans tot 
ontwikkeling krijgen” 
 

 

PVV: 
� schaarste aan 
wegcapaciteit is 

CDA: 
� door de km-heffing 
zullen files 

VVD: 
� automobilisten 
zullen meer betalen om 

PvdA: 
� plaatst de km-heffing 
in het kader van de 

                                                 
433 Als ‘oriëntatiepunt’ in de tijd is bij een aantal overlegmomenten de datum vermeld. 
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veroorzaakt door de 
overheid 

verminderen, de 
capaciteit van de 
bestaande wegen 
neemt toe, de kosten 
van automobiliteit 
worden eerlijk 
verdeeld en de 
kwaliteit van het 
milieu verbetert fors 
 
PVV: 
� auto’s worden in 
hoog tempo schoner, 
wat is er dan nog als 
milieuprobleem? 

langer in de file te 
staan 
� de hele operatie is op 
drijfzand gebaseerd 
 
SP: 
� kleinere inkomens 
worden gepakt; de 
filebelasting raakt de 
mensen met een kleine 
beurs 
 
D66: 
� is niet gerust op de 
km-heffing: het tempo 
is laag en het 
draagvlak neemt af 
 
PVV: 
� bij de km-heffing 
kan de automobilist 
met de dikste porte-
monnee blijven rijden 
 
GroenLinks: 
� de km-heffing is een 
megaoperatie om de 
lasten voor de 
automobilist te 
verlagen 
 
Meerdere fracties: 
� hebben vragen en 
melden verwarring 
over de compensatie 
van de provinciale 
opcenten 

klimaatdoelstellingen; 
de milieudoelen 
moeten beter worden 
gedefinieerd 
 
SP: 
� de filebelasting is te 
duur en te ingewikkeld 
 
D66: 
� de milieu- en 
klimaatdoelstellingen 
zijn van groot belang 
bij de km-heffing 
 
GroenLinks: 
� de km-heffing heeft 
een milieudoel en een 
bereikbaarheidsdoel 
� is tegen afschaffing 
van de bpm 
 
PVV: 
� stemt niet in met km-
heffing 
 

Algemene 
politieke 
beschouwingen 
van 18 september 
2008 

 Kabinet: 
� km-heffing leidt tot 
betere benutting 
wegcapaciteit 
 

  

 VVD: 
� files oplossen door 
asfalt 
� de afspraak was, dat 
de km-heffing  niet 
i.p.v. andere 
maatregelen zou 
worden gebruikt voor 
het bestrijden van files 

VVD: 
� de afspraak is dat 
“rekeningrijden” niet 
minder asfalt betekent 
� kabinet heeft 
draagvlak onder km-
heffing weggetrokken 
door geen nieuwe 
wegen aan te leggen 
 

 

Overleg met de 
Vaste Commissies 
voor Verkeer en 
Waterstaat en 
Financiën en 

  Kabinet: 
� de norm van 5% 
exploitatiekosten is een 
norm “die je niet als 
vanzelfsprekend haalt” 

Kabinet: 
� op basis van de 
“deterministische 
planning” is er nog 
steeds “de kans” om de 
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de commissie voor 
Rijksuitgaven 
 
(respectievelijk    
30 oktober 2008 en  
18 november 2008) 

� als de km-heffing er 
niet komt, wordt er een 
gat geslagen van 7 
mld. in het wegen-
bouwprogramma 
� wil bij de (invoering 
van de) km-heffing “de 
volle ruimte” geven 
aan de markt 
� wil automobiliteit 
vergroenen 

km-heffing voor 
vrachtauto’s in 2011 in 
te voeren en voor 
personenauto’s te 
beginnen in 2012 
� principe van 
lastenneutraliteit: “Het 
zal nooit worden: meer 
betalen; het is: anders 
betalen.” 
� spitstarief invoeren 
in de Noordvleugel 
van de Randstad 
� milieudifferentiatie 
van de km-heffing mag 
niet tornen aan het 
principe van 
lastenneutraliteit 
� wil geen kwantitatief 
milieudoel stellen 
 

 CDA: 
� externe partijen 
hebben geconcludeerd 
dat de km-heffing goed 
is voor het milieu, voor 
de automobilist, voor 
het bestrijden van de 
files en ook nog wel-
vaartsgroei oplevert 
� km-heffing is nodig 
om Nederland “weer 
aan het rijden te 
krijgen” 
 
GroenLinks: 
� het uiteindelijke doel 
van de km-heffing is, 
dat de vervuiler zwaar 
gaat betalen en dat een 
reductie van CO2 in de 
transportsector wordt 
bereikt 

PVV: 
� risico’s project km-
heffing onverantwoord 
groot 
 
PvdA: 
� risico’s project zijn 
nu beter in kaart 
gebracht 
 
CDA: 
� stelt randvoor-
waarden aan 
kilometerheffing: 
a. niet meer dan 5% 
exploitatiekosten 
b. naar rato vaste 
belastingen voor de 
auto afschaffen 
c. alle opbrengsten 
investeren in 
infrastructuur 
� kwestie provinciale 
opcenten is “ zwaard 
van Damocles” boven 
het project 
 
D66/VVD: 
� schatten in dat het 
CDA van de km-
heffing af wil 
 
SP: 
� grote rol voor 
banken en private 
partijen bij project 

PVV: 
� wil helemaal geen 
“rekeningrijden” 
 
ChristenUnie: 
� is voor snelle 
invoering km-prijs 
 
D66: 
� blijft voorstander 
van de km-heffing als 
een eerlijker systeem 
om het rijden te 
belasten i.p.v. het bezit 
van een auto 
� CO2-reductie 
vastleggen in de wet 
 
SP: 
� de “filebelasting” is 
veel te duur, oneerlijk 
en veel te ingewikkeld; 
het plan moet van tafel 
 
GroenLinks: 
� is een “enorm grote 
voorstander” van de 
km-heffing als deze 
gebaseerd wordt op 
concrete (kwantita-
tieve) milieudoelen 
(m.b.t. klimaatbeleid) 
� wil milieudoelen in 
de wet opnemen 
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baart zorgen 
 
VVD: 
� voorziet “een 
compleet 
administratief circus en 
een geweldige 
administratieve 
rompslomp” 

CDA: 
� het principe van 
lastenneutraliteit 
vastleggen in de wet 
 
PvdA/GroenLinks/ 
ChristenUnie/D66: 
� milieu en met name 
vermindering CO2- 
uitstoot is een 
belangrijk punt bij 
tarief km-heffing 
 

Kamerdebat op 
26 november 2008 

   VVD/PVV: 
� onmiddellijk stoppen 
met project 
“rekeningrijden” 
 

Begroting 2009   Kabinet: 
� met de km-heffing  
gaan automobilisten 
gezamenlijk niet meer 
betalen, de lasten 
worden eerlijker 
verdeeld 

Kabinet: 
� onomkeerbare 
stappen zetten naar 
“Anders betalen voor 
mobiliteit” 
� begin 2009 wordt de 
Wet Kilometerprijs aan 
de Kamer aangeboden 
 

 CDA: 
� “het verkeer staat 
stil” 
 
PVV: 
� het autobeleid 
ontbreekt 

CDA: 
� aanleg infra-
structuur versnellen 
 
PVV: 
� niemand hoeft de 
auto uit;  wegen moe-
ten worden verbeterd 
GroenLinks: 
� de km-heffing is de 
oplossing voor de files; 
dan is aanleggen van 
extra wegen niet nodig 

SP: 
� de mensen worden 
op kosten gejaagd en 
de laagste inkomens 
worden extra gepakt 
 
VVD: 
� de minister verliest 
de oorlog tegen de files  
 
PVV: 
� automobilisten 
worden uitgekleed 
door zeer zware 
belastingen 
 
GroenLinks: 
� km-heffing betekent 
nivellering van 
inkomens door 
terugsluizen via de 
loon- en inkomsten-
belasting 
 

SP: 
� de km-heffing is een 
ordinaire filebelasting 
 
CDA: 
� wij kiezen voor de 
km-heffing omdat die 
goed is voor de 
automobilist 
 
PvdA: 
� is groot voorstander 
van de km-heffing 
 
GroenLinks: 
� milieuscenario’s en -
analyses spelen bij 
finaal debat over de 
kilometerheffing een 
belangrijke rol 

Overleg met de 
Vaste Commissie 
  
 (16 februari 2009) 
 

 Kabinet: 
� milieubeleid mag 
mobiliteit niet 
frustreren 
 
 

Kabinet: 
� zonder km-prijs 
moeten er miljarden 
extra worden 
geïnvesteerd in de 
infrastructuur 

Kabinet: 
� zet in op 
differentiatie van km-
prijs naar CO2-uitstoot 
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VVD: 
� ondanks groei van de 
files is de lucht-
kwaliteit sterk 
verbeterd: auto’s en 
vrachtauto’s worden 
schoner 

VVD: 
� investering van 3.5 
mld. voor km-heffing 
inzetten voor het 
wegnemen van 
verkeersknelpunten 
 

VVD: 
� mensen laten zich 
niet uit de auto pesten 
of praten 

VVD: 
� de km-heffing wordt 
na de HSL en de 
Betuweroute een 
enorm debacle; verzet 
zich tegen een 
“mislukt project” 
 

Kamerdebat van 8 
en 22 april 2009 
 
Behandeling van 
brieven van de 
minister van 23 
februari en 6 april 
2009. 

 
 
 
 

 Kabinet: 
� op Europees niveau 
wordt gewerkt aan 
tolheffingsafspraken 
(EETS); dat kan een 
steun in de rug 
betekenen voor de km-
heffing 
� laat zich niet 
opjagen; fouten 
kunnen die ene kans 
voor een goed systeem 
‘verknallen’ 
� CEO’s van bedrijven 
zeggen dat de politiek 
het project niet 
onnodig complex moet 
maken 
  

Kabinet: 
� rond de zomer van 
2009 ligt de Wet 
kilometerprijs bij de 
Kamer 
� invoering van de 
km-heffing voor 
vrachtwagens in 2011 
is onwaarschijnlijk; de 
invoering loopt uit 
naar 2014 
� over de eisen vanuit 
de Kamer: “Er moeten 
niet teveel kersballen 
in de boom komen.” 

 SGP: 
� km-heffing is een 
nuttig en rechtvaardig 
instrument tegen files 
en stimulans voor 
schoner vervoer 

GroenLinks: 
� de minister voert een 
politiek circusnummer 
op over de km-heffing; 
de minister schuift het 
op de lange baan 
� de minister gebruikt 
politieke smoesjes om 
de zaak ingewikkelder 
te maken dan hij is 
 
PVV: 
� het is niet eerlijk de 
mensen van de weg te 
jagen 
� D66 is van de 
“kilometerpolitie” 
� met de km-heffing 
heeft iedereen straks 
een “spionagekastje” 
in zijn auto 
� juist de mensen met 
een kleinere porte-
monnee moeten het 
straks betalen 
� wij willen de vrij-
heid om te gaan en te 
staan waar wij willen 
� het plan voor de km-
heffing is geschikt 

SP: 
� stoppen met het 
project: wij kunnen op 
onze klompen 
aanvoelen dat de km-
heffing er niet komt, 
want het draagvlak is 
er niet 
� met de voorwaarden 
die het CDA stelt komt 
de km-heffing er niet 
 
GroenLinks: 
� brengt het Duitse 
Maut-systeem als 
alternatief naar voren 
 
SGP: 
� teleurgesteld over 
het uitstel van de km-
heffing 
 
CDA: 
� voorstellen voor 
vergroening zijn 
grootste risico voor 
vertraging project 
� de randvoorwaarden 
die door ons worden 
gesteld aan de km-
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voor een “big brother” 
staat 
 
D66: 
� wordt er nu (door het 
CDA) een schijndebat 
gevoerd? 
� draagvlak voor de 
km-heffing is niet 
doorslaggevend 
 
PvdA: 
� de minister laat het 
project wel erg 
gemakkelijk richting 
afgrond glijden 
 
PVV/VVD: 
� confronteren de 
minister met zijn 
eerdere uitspraken als 
kamerlid 
 
VVD: 
� alle grote organi-
saties zijn voor de km-
heffing, maar hun 
leden niet 
� het systeem wordt 
misbruikt om de  
automobilist en de 
transportsector af te 
knijpen 
� het kabinet gaat 
gewoon door met het 
verbranden van 
belastinggeld voor een 
project dat er nooit 
komt 
 

heffing zijn heilig 
� het bedrijfsleven en 
de belangenorganisa-
ties zijn allemaal voor 
de km-heffing 
� de km-heffing komt 
er, zij het wat later 
 
PvdA: 
� wil dat de milieu-
doelen worden gehaald 
en wil versnelling in 
het project 
 
VVD: 
� het idee van betalen 
per kilometer leek 
goed, maar nu blijkt 
wat het systeem 
betekent willen we het 
niet meer 
� de minister moet de 
stekker uit de km-
heffing trekken 
 
ChristenUnie: 
� om draagvlak te 
behouden moet de 
minister tempo maken 
� de minister gaat te 
gemakkelijk met de 
planning om 
 
PVV/SP/VVD: 
� dienen moties in om 
de km-heffing af te 
stellen 
 

Overleg met de 
Vaste Commissie 
van Verkeer en 
Waterstaat  
 
(17 en 24 juni 
2009) 

 
 
 
 

Kabinet: 
� vergroening is één 
van de effecten van de 
km-prijs 

Kabinet: 
� de Raad van State en 
de Klankbordgroep 
hebben de tarieven 
voor de km-prijs 
gevraagd vóórdat de 
Wet kilometerprijs naar 
de Kamer gaat 
� overwogen wordt 
een “kilometer-
calculator” te 
ontwikkelen voor de 
automobilist 

Kabinet: 
� de Wet 
kilometerprijs wordt 
eind augustus/begin 
september aan de 
Kamer voorgelegd mét 
de tarieven 
� het spitstarief van de 
km-heffing zal gelden 
voor wegvakken en 
niet voor een hele 
regio 
� in 2010 komt er 
meer duidelijkheid 
over de wijze van 
compensatie van de 
provinciale opcenten 



 De poging tot een “onomkeerbare stap” naar de kilometerprijs 

 745

Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

� wil geen 
“lappendeken van 
lokale tariefjes” 
 

 PvdA: 
� ga aan de slag met 
een publiekscampagne 
om  
“broodjeaapverhalen” 
te ontzenuwen 

PvdA: 
� de km-heffing zal 
vermoedelijk 
resulteren in een 
“subjectieve 
kostenstijging” 
 
VVD: 
� alleen de mensen 
met een dikke 
portemonnee kunnen 
ervoor zorgen dat zij 
weinig belasting 
betalen; mensen die 
een oude auto kopen 
zijn de klos 
 
SP: 
� door het schrappen 
van de bpm is er meer 
ruimte nodig voor 
stilstaande auto’s 
 
GroenLinks: 
� compensatie van de 
provinciale opcenten 
betekent een 
verschuiving van 
lasten van de 
automobilist naar de 
treinreiziger: “Zijn we 
nou helemaal gek 
geworden?” 
 
ChristenUnie: 
� door de Klankbord-
groep dreigt het 
maatschappelijk 
middenveld te dicteren 
wat gebeurt 
 
PVV: 
� de km-prijs zal een 
“openingstarief zijn”; 
daarna is het een 
speelbal van de 
politiek en wordt de 
automobilist 
uitgeknepen 
 
GroenLinks: 
� de kans is groot dat 
de tarieven te laag 

SP: 
� pleit voor een 
simpeler aanpak, 
beprijzen op basis van 
de gereden afstand 
� wil de keiharde 
garantie dat mensen 
zonder auto niet 
duurder uit zijn door 
de vervanging van de 
provinciale opcenten 
 
VVD: 
� is tegenstander van 
“de onwerkbare en 
belachelijke 
kilometerheffing” 
�  “de automobilist 
wordt belazerd met de 
belofte van 
kostenneutraliteit” 
 
PVV: 
� het systeem gaat 
sneuvelen 
 
CDA: 
� kiest niet voor de 
km-heffing om 
populair te doen, maar 
omdat het noodzakelijk 
is 
 
GroenLinks:  
� wil een km-heffing 
met een “bite” 
� tarieven niet laten 
bepalen door 
lastenneutraliteit maar 
door te realiseren 
doelen van bereik-
baarheid, klimaat en 
schone lucht 
 
ChristenUnie: 
� bepleit een 
basistarief voor de km-
heffing op basis van 
CO2 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

zullen zijn, zodat de 
vervuiler te weinig 
betaalt 
 

Overleg met de 
Vaste Commissie 
voor Verkeer en 
Waterstaat  
 
(4 november 2009) 
 
De Wet 
kilometerprijs heeft 
vertraging 
opgelopen. 
 
 
 

  Kabinet: 
� automobilisten 
zullen het systeem van 
de km-heffing moeten 
dragen; “het systeem is 
van en voor 
automobilisten” 

Kabinet: 
� het maximum van 
5% exploitatielasten is 
nog niet gehaald 
� het basistarief van de 
km-heffing is een 
“platte heffing” 
 

 
 
 
 

GroenLinks: 
� door afschaffen bpm  
gaat milieuwinst 
verloren 

CDA: 
� “als de ANWB 
wegrent” weet de 
fractie nog niet wat zij 
gaat doen 
� waar doen we het 
dan voor, als we met 
miljoenen automo-
bilisten ruzie krijgen? 
 
PVV: 
� kiest voor Jan 
Modaal; niet is 
aangetoond dat hij er 
beter van wordt 
 
VVD: 
� in de toekomst krijgt 
de automobilist te 
maken met enorme 
lastenverzwaringen óf 
heeft de overheid grote 
tekorten 
 
GroenLinks: 
� 10 verloren jaren 
voor filebestrijding 
 
SP: 
� Jan Modaal die geen 
nieuwe auto kan 
betalen subsidieert de 
rijke autobezitter 
 

CDA: 
� gelooft nog steeds in 
het systeem van de 
km-heffing, want het 
heeft grote voordelen 
� het licht voor de km-
heffing staat op groen 
 
VVD: 
� door vertraging van 
de km-heffing worden  
automobilisten die de 
volle bpm hebben 
betaald extra getroffen 
met de verhoging van 
de mrb 
 
D66: 
� de vertraging is 
slecht voor de 
beeldvorming en voor 
het milieu 
 
GroenLinks: 
� rond grote steden 
alternatieve spits-
heffing invoeren op 
basis van 
nummerbord-
herkenning 

De Wet 
kilometerprijs 

Kabinet: 
� de huidige 
infrastructuur kan de 
mobiliteitsgroei niet 
aan 
� ondanks enorme 
investeringen neemt de 
bereikbaarheid af 

Kabinet: 
� een stelsel dat 
nadrukkelijk stuurt op 
de verbetering van de 
bereikbaarheid en de 
kwaliteit van het 
milieu 
� de km-prijs leidt tot 
“een bewuster gebruik 
van motorrijtuigen” 

Kabinet: 
� voor de 
betrokkenheid van 
weggebruikers bij het 
systeem van de km-
prijs komt er een 
“gebruikersraad” 

Kabinet: 
� invoering van de 
km-prijs leidt tot 15% 
minder voertuig-
kilometers 
� er is een basistarief 
en een spitstarief; 
tarieven zijn gebaseerd 
op de 
milieukenmerken van 
de auto’s 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

� via wetswijziging 
kunnen tarieven 
worden aangepast 
 

Begroting 2010 
 
 

Kabinet: 
� Nederland heeft het 
drukst bereden 
wegennet van de 
Europese Unie 
 
 
 

Kabinet: 
� extra en versnelde  
investeringen in o.a. 
infrastructuur 
(waaronder 560 km 
extra rijstroken) 
� onomkeerbare 
stappen op weg naar 
anders betalen voor 
mobiliteit 

Kabinet: 
� zorgvuldigheid gaat 
boven snelheid bij het 
project 
� eerlijkheid en 
draagvlak zijn de 
centrale principes 
� als het draagvlak 
wegvalt, is er geen 
beprijzing 
� het ministerie van 
Financiën ”past bij” als 
er te weinig 
opbrengsten zijn voor 
het infrafonds 
 

Kabinet: 
� een landelijke km-
prijs voor alle wegen, 
gedifferentieerd naar 
tijd, plaats en 
milieukenmerken 
� transparantie is een 
groot voordeel van de 
km-heffing 
� de overheid verdient 
“geen euro extra” aan 
de km-heffing 

 CDA: 
� pleit voor 
“supersnelwegen” 
 
VVD: 
� fors investeren in het 
wegennet, zodat de 
files fors verminderen 
is goed voor de 
economie en het milieu 
 
PVV: 
� de oplossing voor 
het fileprobleem is 
“wegen, wegen en nog 
eens wegen” 

SP: 
� mensen weten dat ze 
duurder uit zijn nu er 
nog een nieuwe 
provinciale belasting 
moet komen 
 
D66: 
� is (met andere 
fracties) tegen nieuwe 
provinciale belasting 
 
CDA: 
� de provinciale 
opcenten is één van de 
belastingen die we 
willen afschaffen 
� “het geld dat de 
automobilist opbrengt 
moet ook echt onder 
het rubber van zijn 
banden terecht komen” 
 
VVD: 
� de privacy van de 
automobilist is in 
gevaar (Aptroot: “Ik 
wil zo’n kastje niet in 
mijn auto.”) 
� er is geen sprake van 
fatsoenlijke 
informatievoor-
ziening, maar van 
propaganda en 
onwaarheden 
� de minister moet 
zich schamen voor 

SP: 
� de km-heffing is een 
filebelasting 
� wel voorstander van 
een platte heffing via 
hetzij de accijns, hetzij 
via de kilometerteller 
 
CDA: 
� is kritisch over 
spitsheffing; wil niet 
toestaan dat regio’s 
zomaar deze heffing 
invoeren 
� spitsheffing moet 
leiden tot een lager 
basistarief 
 
VVD: 
� er is niet voldaan aan 
de gestelde eisen voor 
de km-heffing in de 
motie Hofstra/Van 
Hijum 
� het systeem is zo 
complex dat het nooit 
zal functioneren 
 
PvdA: 
� de bedoeling van de 
km-heffing is dat het 
filevrij wordt; mensen 
gaan extra nadenken of 
zij de auto gebruiken 
� geen voorstander van 
allerlei lokale 
spitsheffingen 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

deze desinformatie 
� wat betreft de km-
heffing is sprake van 
“voortschrijdend 
inzicht” 
� de km-heffing is 
voor regerings-
deelname een 
“afbreekpunt”; 
“kilometerheffing: no 
way” 
 
PVV: 
� met het spionage-
kastje in de auto is de 
staatscontrole terug 
van weggeweest 
 

ChristenUnie: 
� de Wet 
kilometerprijs is een 
mijlpaal in de 
verduurzaming van het 
autoverkeer 
 
GroenLinks: 
� over veel punten van 
de km-heffing is nog 
een stevig debat nodig 

De Wet 
kilometerprijs 
controversieel 
verklaard op 11 
maart 2010; 
 
Het  ‘slotdebat’ op 
18 maart 2010 
 
 
 
 
 

  Kabinet: 
�  minister Eurlings: 
“Dat vond ik het 
krachtigste van dit 
systeem: de overheid 
verdiende er niets 
aan.” 
 

Kabinet: 
� project km-heffing is 
stilgelegd; de 
projectorganisatie 
wordt afgebouwd 

 CDA: 
� files effectief 
bestrijden kan bijna 
niet zonder een vorm 
van beprijzen 
GroenLinks: 
� km-heffing is 
noodzakelijk voor een 
duurzame toekomst en 
voor het bestrijden van 
files 
 
ChristenUnie: 
� de km-heffing moet 
deel uitmaken van de 
oplossingen voor de 
mobiliteit 
 
PvdA: 
� de km-heffing is de 
enige oplossing die de 
luchtkwaliteit 
verbetert, zorgt voor 
minder ruimtebeslag, 
files oplost, 
welvaartswinst 
oplevert en eerlijker 
laat betalen voor 
mobiliteit 

CDA: 
� er is grote onvrede 
over de verhoging van 
de mrb  vanwege de 
afbouw van de bpm; 
dat wordt niet 
begrepen 
 
VVD: 
� de ambtelijke 
briefing gaf een heel 
andere indruk dan de 
officiële stukken en de 
berichten van het 
ministerie 
� er wordt gezegd dat 
de automobilist niets 
extra betaalt, maar elk 
jaar kunnen de tarieven 
worden verhoogd 

CDA: 
� deze km-heffing 
moet niet doorgaan; 
het wordt “heel erg 
ingewikkeld”; het is 
niet de juiste weg 
� over een aantal jaren 
hebben alle nieuwe 
auto’s standaard een 
kastje aan boord 
 
SP: 
� blij dat het project is 
stopgezet 
� pleit voor  
verschuiven van mrb 
naar accijnzen 
 
SGP: 
� is nog steeds positief 
over de km-heffing 
 
GroenLinks: 
� wetsvoorstel km-
prijs is nog niet 
perfect, maar moet wel 
behandeld worden 
 
VVD: 
� het project moet 
volledig worden 
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Discoursmoment  Wat als probleem 
wordt genoemd 

Het idee over de 
oplossing 

Bijzondere 
argumenten in 
het verhaal

Prijsmechanisme 
toepassen? 

stopgezet 
 
PvdA: 
� het op een laag pitje 
zetten van de km-
heffing is tijdelijk 
 

De verkiezingen 
van 2010 

CDA: 
� bereikbaarheid is een 
basisvoorziening 
 
VVD: 
� iedereen in 
Nederland moet zich 
vrij kunnen bewegen 
op de manier waarop 
hij dat wil 
 
PvdA: 
� een duurzame 
toekomst 
 
GroenLinks: 
� nodeloos reizen 
voorkomen 
 
D66: 
� duurzame mobiliteit 

CDA: 
� optimalisatie van het 
gebruik van het 
wegennet 
� de gebruiker betaalt 
 
VVD: 
� investeren in 
mobiliteit; méér 
investeren in wegen 
 
PVV: 
� kiest voor méér 
wegen 
 
PvdA: 
� bereikbaarheid 
verbeteren; grote 
terughoudendheid bij 
aanleg nieuwe wegen 
 
 

VVD: 
� de lasten (voor zover 
door de overheid 
beïnvloedbaar) voor de 
automobilist mogen 
niet verder stijgen 
 
PVV: 
� géén spionagekastjes 
in de auto 
 
PvdA: 
� voor vrachtauto’s het 
Duitse systeem 
invoeren 
 
GroenLinks: 
� overlast die het 
reizen veroorzaakt 
meerekenen in de prijs 
 
D66: 
� voor een “slimme, 
groene, eerlijke” km-
heffing, maar het 
systeem moet vooral 
simpel en doeltreffend 
zijn 
 
SGP: 
� kilometerbeprijzing 
moet “technisch 
haalbaar en betaalbaar 
zijn” 

CDA: 
� wil  prijsbeleid, 
waarbij de belastingen 
op het bezit van de 
auto navenant naar 
beneden gaan en de 
“gemiddelde rijder” 
niet meer gaat betalen 
 
VVD: 
� tegen  invoering van 
de km-heffing 
 
PVV: 
� géén km-heffing 
 
PvdA: 
� autogebruik op een 
eerlijke manier 
belasten (naar tijd, 
plaats en 
milieukenmerken) 
 
GroenLinks: 
� is  voorstander van 
de km-heffing 
 
SP: 
� zolang de km-
heffing niet meer is 
dan een filebelasting, 
gaan we er niet aan 
beginnen 
 
D66: 
� zo snel mogelijk 
kilometerbeprijzing 
invoeren 
 
ChristenUnie: 
� invoering km-
heffing starten in 2013 
met een basistarief en 
een spitsheffing 
 
SGP/PvdD 
� voorstander van 
principe van 
kilometerbeprijzing 
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Slot: het failliet van de kilometerheffing 
 
 
4.1 De verkiezingen van 2010: terug naar variabilisatie 
 
Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma1 (“Slagvaardig en samen”) een nieuwe kijk op 
het betalen voor automobiliteit. Bereikbaarheid ziet de partij als “een basisvoorziening” en 
onder deze noemer zet het CDA zich in voor het principe dat de gebruiker betaalt. De partij 
zet in op “verdere optimalisatie van het gebruik van het wegennet” en formuleert het 
volgende ten aanzien van prijsbeleid voor de automobilist: “De gemiddelde rijder gaat niet 
meer betalen, wat betekent dat de belastingen op het bezit van de auto navenant naar beneden 
gaan; het draagvlak blijft van essentieel belang. Een vorm van beprijzing die hieraan voldoet 
is hierbij noodzakelijk.”2  
   De VVD heeft in haar verkiezingsprogramma (“Orde op zaken, zeker nu!”) het investeren in 
mobiliteit als leidraad. En de vrijheid van de ‘mobilist’ staat centraal: “Iedereen in Nederland 
moet zich vrij kunnen bewegen op de manier waarop hij dat wil. De VVD ondersteunt de 
keuzevrijheid van de reiziger voor een transportmiddel”. De partij wil méér investeren in 
wegen en formuleert vervolgens binnen dat kader het prijsbeleid:  
 

“Automobilisten zijn nu al genoeg geld kwijt aan het bezit en het gebruik van hun auto. 
Bovenstaande maatregelen moeten daarom worden betaald uit de inkomsten die de overheid 
ontvangt van automobilisten. De lasten voor de automobilist mogen daarbij, voor zover 
beïnvloedbaar door de overheid, niet verder stijgen. De VVD is tegen invoering van de 
kilometerheffing. Het niet invoeren van dit systeem levert de overheid een fikse besparing 
op.” 3   

 
De PVV zegt in haar verkiezingsprogramma (“De agenda van hoop en optimisme”) dat de 
partij kiest voor “meer wegen”. De PVV wil geen kilometerheffing. “Deze verkapte 
belastingmaatregel lost de files niet op. Wij willen geen spionagekastjes in onze auto’s”, 
meldt het programma.4  
   De PvdA zet in haar verkiezingsprogramma (“Iedereen telt mee”) in op een duurzame 
toekomst. Dat is de leidraad bij mobiliteit en wordt vertaald in onder meer vergroening van 
het energieverbruik. Wat betreft prijsbeleid vermeldt het programma van de PvdA:  
 

“We willen het autogebruik op een eerlijke manier belasten en de bereikbaarheid verbeteren. 
Het gebruik van de auto is de basis voor belasting en niet het bezit. In plaats van het bezit 
wordt het gebruik van de auto belast naar milieubelasting, plaats en tijd. (...) Voor vrachtauto’s 

                                                 
1 De verkiezingsprogramma’s van 2010 zijn geraadpleegd op de website van het Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen. De titels van de programma’s zijn 
tussen haakjes vermeld. 
2 Verkiezingsprogramma van het CDA voor 2010: 54. 
3 Verkiezingsprogramma van de VVD voor 2010: 24. 
4 Verkiezingsprogramma van de PVV voor 2010: 49. 
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wordt het systeem ingevoerd waarmee in Duitsland goede ervaringen zijn opgedaan. Met het 
aanleggen van nieuwe wegen betrachten wij grote terughoudendheid.” 5  

 
GroenLinks zet in haar verkiezingsprogramma (“Klaar voor de toekomst”) in op het motto 
ruimte om te leven. De partij wil nodeloos reizen voorkomen en daartoe dient de overlast van 
het reizen te worden meegerekend in de prijs van mobiliteit. Het programma vermeldt verder:  
 

“GroenLinks is een groot voorstander van de kilometerheffing. Wie op drukke plekken of 
momenten rijdt, of in een vieze auto, betaalt een hoger tarief. Want in de stad is echt geen 
ruimte voor meer wegen en parkeerplaatsen. In dunbevolkte gebieden geldt een lager tarief. 
Daar is de auto vaak het beste alternatief.” 6  

 
De SP heeft in haar verkiezingsprogramma (“Een beter Nederland, voor minder geld”) het 
motto ‘Nederland uit de file’. Het programma zegt het volgende over prijsbeleid: “Ook helpt 
het niet om mensen in de file meer te laten betalen. We stoppen dan ook met de filebelasting. 
(...) Zolang de kilometerheffing niet meer is dan een filebelasting, gaan we er niet aan 
beginnen.”7  
   D66 kiest in haar verkiezingsprogramma (“Anders. Ja”) voor duurzame mobiliteit en dat 
betekent “goed openbaar vervoer en een kilometerbeprijzing voor weggebruikers”. De partij 
valt op met haar uitwerking van het prijsbeleid: 
 

“D66 houdt vast aan het voornemen dat mensen betalen voor het gebruik, niet voor het bezit 
van een auto en ziet mogelijkheden voor een slimme, groene en eerlijke kilometerheffing 
zonder dat daarbij de privacy van de autorijder in het geding komt. D66 wil daartoe de 
bestaande belasting op auto’s verlagen zodat mensen minder betalen voor het bezit, maar meer 
voor het gebruik er van. D66 wil zo snel mogelijk een kilometerbeprijzing invoeren. Het in te 
voeren systeem moet vooral simpel en doeltreffend zijn. (...) Extra toeters en bellen als 
differentiatie naar milieubelasting, schade aan wegen of inkomenseffecten kunnen elders 
worden geïmplementeerd en leiden in de kilometerheffing alleen maar tot vertraging, 
complicatie en verlies aan effectiviteit. Daarnaast gaan vuile auto’s per kilometer meer betalen 
dan schone auto’s. Doordat vaste belastingen (...) worden verminderd blijven de totale lasten 
voor de automobilisten gelijk.” 8  

 
De ChristenUnie, vele jaren de grootste pleitbezorger voor de kilometerheffing, geeft in haar 
verkiezingsprogramma (“Vooruitzien”) veel aandacht aan deze manier van betalen en aan de 
automobiliteit. Het programma bevat de complete voorstellen die zijn opgenomen in de Wet 
Kilometerprijs, inclusief het basistarief en de spitsheffing. De ChristenUnie wil de invoering 
starten in 2013 zodat het in 2018 geheel kan zijn ingevoerd.9  
   De SGP bepleit in haar verkiezingsprogramma (“Daad bij het woord: de SGP stáát ervoor!”) 
“een eenduidig en begrijpelijk systeem van autobelastingen” en spreekt zich positief uit over 
het principe van de kilometerbeprijzing. “Het moet echter wel technisch haalbaar en 
betaalbaar zijn. Bovendien dienen we zeer terughoudend te zijn om juist de economisch meest 
actieven extra te belasten voor hun kilometers”, aldus de SGP.10  
   Tot slot de Partij voor de Dieren. Deze partij zich uit voor toepassing van het principe van 
de vervuiler betaalt, “zodat de automobilist betaalt voor de werkelijk gereden kilometers”.11 
                                                 
5 Verkiezingsprogramma van de PvdA voor 2010: 46. 
6 Verkiezingsprogramma van GroenLinks voor 2010: 27. 
7 Verkiezingsprogramma van de SP voor 2010: 29. 
8 Verkiezingsprogramma van D66 voor 2010: 47. 
9 Verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor 2010: 49, 50. 
10 Verkiezingsprogramma van de SGP voor 2010: 47. 
11 Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren voor 2010: 23. 
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In 2010 vinden de Kamerverkiezingen plaats op 9 juni. De uitslag is als volgt: 
 
VVD   31  GroenLinks 10 
PvdA 30  D66 10 
PVV 24  ChristenUnie  5 
CDA 21  SGP  2 
SP 15  Partij voor 

de dieren 
 2 

 
Het grote verlies van het CDA (� 20 zetels), de grote winst van de PVV (+ 15), de VVD (+ 9) 
en D66 (+7) leidt tot een bijzondere kabinetsformatie. Op 14 oktober 2010 treedt het kabinet-
Rutte aan, een coalitie van de VVD en het CDA met gedoogsteun van de PVV. Het aantal 
ministeries wordt ingekrompen; Verkeer en Waterstaat wordt samengevoegd met VROM tot 
het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu. De nieuwe minister van ‘verkeer en 
waterstaat’ is mw. M.H. Schultz van Haegen. 
   Het regeerakkoord (met als motto “Vrijheid en verantwoordelijkheid”) laat met de volgende 
tekst geen twijfel bestaan over de kilometerheffing:  
 

“Er komt geen kilometerheffing. Verschuiving van vaste lasten naar variabele lasten is 
mogelijk door verhoging van accijnzen op brandstoffen onder gelijktijdige en evenredige 
verlaging van vaste lasten. Het kabinet zet hiervoor in op overleg met buurlanden en binnen de 
EU.” 12  
 

Met deze afspraak tussen de coalitiepartners wordt de (laatste) voorkeur van nota bene de SP 
overgenomen. Ook betekent deze afspraak, dat een idee dat ‘populair’ was in de politiek van 
de jaren ’80 weer nieuw leven wordt ingeblazen (de zogenoemde ‘variabilisatie van 
autokosten’). Zo zet het kabinet-Rutte wat betreft het anders betalen voor automobiliteit de 
klok in feite enkele decennia terug.  
 
4.2  Het vergaderjaar 2010-2011: de afsluiting van een ‘dossier’  
 
Box 5.2  Op de valreep een wetenschappelijk advies aan Eurlings 
Op 9 september 2010 promoveert Geertje Schuitema op het proefschrift Priceless policies. Factors 
influencing the acceptability of transport pricing policies. De centrale conclusie van het onderzoek is:  
“Uit de resultaten van dit proefschrift blijkt dat de acceptatie van prijsbeleid in verkeer en vervoer op 
drie manieren kan worden verhoogd. Ten eerste door automobilisten te compenseren voor negatieve 
effecten van prijsbeleid. Ten tweede door de positieve effecten van prijsbeleid te benadrukken. Ten 
derde door rechtvaardig beleid te voeren, wat met name gericht is op het beschermen van de natuur, 
het milieu en toekomstige generaties en op een gelijke behandeling van individuen. De eerste strategie 
om de acceptatie van prijsbeleid in verkeer en vervoer te verhogen, het compenseren van 
automobilisten door bijvoorbeeld de wegenbelasting te verminderen, is erop gericht het eigen belang 
van automobilisten zo min mogelijk te schaden. Echter, het is zeer waarschijnlijk dat de effectiviteit 
van prijsbeleid afneemt als automobilisten worden gecompenseerd voor de prijsstijging, met als 
gevolg dat verkeersgerelateerde problemen waarschijnlijk minder of niet zullen afnemen. Dit 
proefschrift laat ook zien dat een afname van de problemen van het autoverkeer van groot belang is 
voor de acceptatie van prijsbeleid: effectief prijsbeleid is ook acceptabel prijsbeleid.”13 
(Schuitema neemt in de tekst een separaat advies aan minister Eurlings op, dat is gebaseerd op 
bovenstaande bevindingen.14) 

                                                 
12 Regeerakkoord VVD-CDA 2010: 28. 
13 Schuitema, 2010: 102-103. 
14 Ibid.: blz. 92. 
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�  De afsluiting van ‘het dossier kilometerheffing’ 
Op 1 oktober 2010 zendt demissionair minister Eurlings de vijfde (en dus laatste) 
Voortgangsrapportage van het project Anders Betalen voor Mobiliteit naar de Tweede 
Kamer. De rapportage beslaat de periode 1 januari 2010 tot 30 juni 2010.15  
   De minister meldt dat de projectorganisatie is afgebouwd; per 30 september 2010 telt deze 
minder dan 30 fte. Er heeft nog een kwaliteitscontrole op de kennisborging plaatsgevonden, 
“om een eventuele doorstart mogelijk te houden”.  
    
In een brief van 25 oktober 2010 deelt minister-president Rutte mee het wetsvoorstel inzake 
de kilometerprijs in te trekken. Een maand later, op 24 november 2010, ontvangt de Tweede 
Kamer een brief van de minister van Infrastructuur en Milieu waarin zij meedeelt, dat de 
aanbesteding van onderdelen van het kilometerbeprijzingssysteem is afgebroken.16 Daarmee 
is een bedrag gemoeid van € 2 miljoen aan rekenvergoedingen. De minister zegt toe dat een 
eindevaluatie van het project Anders Betalen voor Mobiliteit (AMvB) in de eerste helft van 
2011 aan de Kamer zal worden gezonden.  
   De Kamer stelt tientallen vragen naar aanleiding van de eindevaluatie. Uit de antwoorden 
van de minister blijkt, dat het project AMvB in totaal € 102,8 mln. heeft gekost (dat is 
exclusief de uitgaven aan mobiliteitsprojecten à € 63,5 mln.). De Kamer vraagt ook naar de 
stand van zaken met het voornemen van het kabinet-Rutte om de accijns op brandstof te 
verhogen met gelijktijdige verlaging van de vaste lasten. Voor het antwoord op die vraag 
verwijst de minister naar een brief die de staatssecretaris van Financiën aan de Kamer zal 
sturen.17 
 
�  Het debat over de begroting 201118 
Kort voor het kamerdebat over de begroting 2011 stuurt minister Schultz van Haegen de 
Kamer een brief met een “eerste concretisering van het regeerakkoord”.19 Zij deelt mee geen 
nieuwe nota’s te zullen opstellen; er komt een “concrete, bondige actualisatie van het beleid”. 
Die actualisatie zal de Nota Mobiliteit (en de Nota Ruimte) vervangen. 
    
In het debat over de begroting meldt de minister dat de files ca. 3 mld. per jaar kosten. Zij 
zegt dat haar focus de komende jaren op de groei van de economie ligt. Wat betreft het 
bestrijden van files zet de minister in op “het nieuwe werken”:  
 

“Het is belangrijk voor medewerkers dat zij niet met zijn allen op hetzelfde tijdstip op de weg 
zitten, dat er nagedacht wordt over andere vormen van vervoer en mobiliteitsmanagement. (...) 
Samen met bedrijven en de regio’s wil ik alles uit de kast halen om de drukte op de wegen te 
verminderen. (...) Wat wil ik gaan doen?. Denk aan een forse verbetering in reisinformatie, 
telewerken, transferia, carpooling, goede fietsvoorzieningen. Voor de zomer van 2011 meld ik 
de Kamer wat onder dit programma gaat vallen.”  

In het debat wordt de vraag gesteld wat de visie is van de minister op beprijzing. Haar 
antwoord luidt:  
 

“Het was volgens mij een retorische vraag. Het kabinet kiest immers niet voor de 
kilometerprijs. Het is een buitengewoon complex systeem met tal van administratieve haken 
en ogen, waaraan heel hoge kosten verbonden zijn. Als je zo’n keuze maakt, moet je 
vervolgens niet daarop doorstuderen. (...) Het kabinet zet in overleg met onze buurlanden en 

                                                 
15 TK verg.jr. 2010-2011, 31305, nr. 182. 
16 Ibid.; nr. 189. 
17 TK verg.jr. 2010-2011, 30563, nr. 4, d.d. 23 mei 2011 (vragen nrs. 13 en 25). 
18 TK verg.jr. 2010-2011, 29e verg. 1 december 2010: 29-92 e.v. 
19 TK verg.jr. 2010-2011, 32500 XII, nr. 55. 
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de Europese Unie liever in op een verhoging van de accijnzen op brandstoffen onder 
gelijktijdige verlaging van de vaste lasten. Verhoging van de brandstofaccijns is goed voor de 
bereikbaarheid en heeft de charme van de eenvoud. Ik heb al eerder gezegd dat het middel 
alleen effectief en eerlijk is als wij het samen met onze buurlanden inzetten. Anders weet ik 
precies wat er gebeurt: in Breda, Heerlen en Enschede rijden mensen even over de grens en in 
Den Helder, Zoetermeer en Almere hebben de mensen die mogelijkheden niet.” 20  

 
PvdA-woordvoerder Samsom spreekt over “het sprookje van de accijns”.  
   De minister laat weten dat tolheffing een optie is, maar dan alleen voor nieuwe wegen en 
tunnels, niet voor het gewone wegennet, en maakt de volgende kanttekening: “Ik heb al vaker 
gezegd dat automobilisten niet extra op kosten moeten worden gejaagd. Als iemand al heeft 
betaald voor de weg, moet diegene niet nogmaals betalen.”21   
   SP-woordvoerder Bashir reageert verbaasd: “Die tolpoorten begrijp ik nog steeds niet. Op 
die manier los je geen files op. De hardwerkende gewone man blijft dus in de file staan, 
terwijl degenen die het wel kunnen betalen erlangs mogen doorrijden.”22  
    
De aangekondigde actualisatie van het beleid krijgt de naam Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte. In maart 2012 wordt de definitieve versie van die visie gepresenteerd.23 Het is een 
visie op Nederland in 2040; het ‘beprijzen van automobiliteit’ is daarin geen thema. Dat is nu 
een onderwerp voor het ministerie van Financiën. 
   Op 1 juni 2011 presenteert staatssecretaris van Financiën Weekers zijn Autobrief aan de 
Tweede Kamer. In die brief komt de uitvoering van het voornemen tot variabilisatie van 
autokosten aan de orde, dat is vastgelegd in het regeerakkoord. De staatssecretaris heeft het 
volgende te melden: 
 

“Het kabinet ziet voorlopig geen mogelijkheden om in het kader van de variabilisatie de 
accijnzen op benzine en diesel te verhogen en ter compensatie hiervan de vaste autolasten te 
verlagen. België en Duitsland hebben op dit moment geen voornemens om hun accijnzen op 
benzine en diesel te verhogen.” 24 

 
Het kabinet-Rutte, dat de kilometerheffing ‘overboord gooit’, kiest voor een alternatief 
waarvan de realisatie afhankelijk is van de buurlanden en Europa. Zonder afstemming van 
accijnzen zullen Nederlanders in de grensstreken gaan tanken in onze buurlanden en zal een 
groot financieel ‘lek’ ontstaan voor de schatkist. Dit is een feit dat  – vanaf de jaren ’80 – vele 
eerdere kabinetten hebben moeten vaststellen. Daarmee markeert de Autobrief een 
‘resultaatloos’ einde van vijfenveertig jaar parlementair discours.   
   
�  Tot besluit 
Het kabinet-Rutte heeft zich in een ‘terug naar af’-situatie gemanoeuvreerd en staat met lege 
handen als het gaat om het ‘actualiseren’ van het fiscale stelsel rond automobiliteit. De vraag 
is of het parlement nog reden ziet voor een vervolg. Er is een ‘megaproject’ voor herziening 
van het fiscale stelsel rond automobiliteit stopgezet, maar het idee om anders te gaan betalen 
voor de auto op basis van een prijsmechanisme leeft nog steeds, zo blijkt uit de 
verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012.  
 

                                                 
20 Ibid.: 29-98. 
21 Ibid.: 29-101. 
22 Ibid.: 29-104. 
23 TK verg.jr. 2010-2011, 32660, nr. 51. 
24 TK verg.jr. 2010-2011, 32800, nr. 1: 27. 



Deel V – Hoofdstuk 4 

756 

Vijfenveertig jaar parlementair discours zonder herziening van het fiscale stelsel heeft een 
zekere prijs. De beide ‘gesneuvelde’ grote projecten van het rekeningrijden en de 
kilometerheffing hebben respectievelijk € 118,18 mln en € 102,86 mln. gekost. Dit is 
substantieel ‘leergeld’ voor het parlement, leergeld dat wellicht in de toekomst nog rendement 
kan afwerpen. Bijvoorbeeld in het geval de Europese Commissie zijn voornemen om 
kilometerbeprijzing in te voeren wil realiseren.25  
 
Al met al lijkt sprake van een ‘open einde’ van deze genealogie van de kilometerheffing. Ter 
afsluiting van dit hoofdstuk past het antwoord van minister Schultz van Haegen op de vraag 
van de Kamer, in hoeverre het stopzetten van het project AMvB “daadwerkelijk het einde van 
rekeningrijden [sic!] in Nederland” betekent: “Wat een ander kabinet onder een andere 
politieke constellatie doet, daar ga ik niet over.”26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 TK verg.jr. 2010-2011, 30563, nr.4 (vraag 9). 
26 Ibid. (vraag 8). 
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“The raw material of rational organizational life is human nature, which is not always so 
rational.” 
 
Jones, 2001: 202 
 
 
“Who controls the past controls the future: who controls the present controls the past.” 
 
Orwell, 1949: 199  
 
 
“Politiek is de kunst van het mogelijke” 
 
Otto von Bismarck (uitspraak op 11 augustus 1867) 3633 
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1 
 
 
Samenvatting van de geschiedenis van het parlementair 
discours over het prijsmechanisme 
 
 
1.1 Inleiding 
 
Deel VI is gewijd aan de finale beantwoording van de onderzoeksvraag, die luidt:  

 
Hoe is te begrijpen, dat het Nederlandse parlement herhaaldelijk niet kiest voor 
introductie van het prijsmechanisme in het fiscale stelsel rond automobiliteit, terwijl 
dat juist door een groot aantal politieke partijen en vanuit de wetenschap is – en  
wordt – bepleit? 1  
 

Het finale antwoord op deze vraag zal in het laatste hoofdstuk worden gegeven, op basis van 
een afsluitende analyse van het parlementair discours.  
 
Ter inleiding van Deel VI is het volgende punt van belang. Over een periode van vijfenveertig 
jaar heeft het Nederlandse parlement – en daarmee de lange stoet van elkaar opvolgende 
woordvoerders van de politieke partijen in de Tweede Kamer – zeer veel tijd en energie 
gegeven aan het discours over de introductie van het prijsmechanisme bij automobiliteit. 
Zowel in tijden van economische stagnatie als van economische voorspoed stond het 
vraagstuk van het ‘betalen voor de auto’ vaak hoog op de politieke agenda. Er is dus door 
politieke partijen veel ‘geïnvesteerd’ in dit parlementair discours. Dat heeft niet geleid tot 
invoering van het prijsmechanisme bij automobiliteit. Het parlement heeft de facto anders 
besloten.    
   Nu de geschiedenis van het discours in de periode 1965-2010 uitvoerig in kaart is gebracht 
kan het beeld postvatten, dat het parlement in meer dan vier decennia niets heeft bereikt. Het 
fiscale stelsel rond de auto heeft nog steeds een basisstructuur die dateert van tachtig jaar 
geleden, terwijl de vraagstukken van automobiliteit in de 21e eeuw de toepassing van het 
prijsmechanisme voor het gebruik van de weg ‘logisch’ doen lijken. In een samenleving waar 
men voor veel diensten betaalt naar de mate van gebruik (‘want dat is toch eerlijk’) lijkt 
beprijzing van het gebruik van de weg voor de hand liggend.  
   In 1971 heeft minister Drees van Verkeer en Waterstaat al bepleit, om voor het gebruik van 
de auto op eenzelfde manier te gaan betalen als voor het telefoongebruik. Dat idee vond toen 
echter geen weerklank; de politieke én maatschappelijke steun voor het idee om het 
prijsmechanisme toe te passen bij automobiliteit is sindsdien niet voldoende gebleken.  
 

                                                 
1 In dit onderzoek is niet nader ingegaan op de fiscale regelingen die betrekking hebben op het zakelijk gebruik 
van personenauto’s. Ook is het fiscale onderscheid tussen benzine- , diesel- , LPG- en elektrische auto’s niet in 
beschouwing genomen, evenals de belastingvrijstelling van auto’s van bouwjaar 1986 en ouder. Dergelijke 
regelingen hebben invloed op de prijs van automobiliteit voor de betreffende categorieën weggebruikers en 
werken als een soort ‘indirect’ prijsmechanisme. Maar het zijn varianten op, dan wel afwijkingen binnen een 
systeem waarin de afstemming van vraag en aanbod niet aan de orde is. 
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Analyse van het parlementair discours moet tot inzicht en antwoorden leiden. Die analyse 
heeft twee invalshoeken: 

� een analyse van de inhoud van het parlementair discours. Voor deze analyse staat het 
‘gereedschap’ van de discoursanalyse ter beschikking (zie Deel I, hoofdstuk 4); 
� een analyse van het verloop van het parlementair discours. Hiervoor is een viertal 
politieke besluitvormingstheorieën geselecteerd (zie Deel I, hoofdstuk 5). 
 

Als opmaat naar de analyse wordt in dit hoofdstuk de geschiedenis van het parlementair 
discours (over de toepassing van het idee van het prijsmechanisme bij automobiliteit) kort 
samengevat. Deel VI is verder als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 staan de politieke fracties 
in de Tweede Kamer centraal. Op basis van de geschiedenis van hun eigen uitspraken en 
standpunten wordt een discoursprofiel van de verschillende partijen opgesteld. Dat profiel is 
een belangrijk element bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag.  
   Hoofdstuk 3 is gewijd aan de inhoudelijke discoursanalyse van vijfenveertig jaar 
parlementair discours. Daarna wordt in hoofdstuk 4 het verloop van dat discours als politiek 
proces onder de loep genomen. In hoofdstuk 5 komt het finale antwoord op de 
onderzoeksvraag aan de orde. Deel VI wordt afgesloten met een epiloog.  
 
 
1.2  De historie in kort bestek 
 
De delen II t/m V vormen een omvangrijke geschiedenis vanwege de keuze voor een 
genealogische geschiedschrijving van de kilometerheffing, teneinde de wording en 
ontwikkeling in beeld te brengen van het parlementair discours over het prijsmechanisme en 
automobiliteit. Daarbij is aan vele actoren ‘het woord gegeven’.  
   Deze langdurende parlementaire geschiedenis is – in gecomprimeerde vorm – in drie 
perioden samen te vatten: 
 
1895-1965 
De geschiedschrijving laat zien, dat het discours over toepassing van het prijsmechanisme bij 
(auto)mobiliteit wortels heeft die ver in de historie teruggaan, tot in de 19e eeuw. Toen was er 
in Nederland discours gaande over tolheffing. Met de introductie van de automobiel in de ons 
omringende landen komt in 1895 in het Nederlandse parlement de vraag van de 
belastingheffing op het nieuwe vervoermiddel aan de orde. In dat jaar begint het denken over 
een fiscaal stelsel voor de auto.  
   De eerste Nederlandse belastingmaatregel is er een die inhaakt op het bezit van het voertuig. 
In 1909 wordt op de auto een “personeele belasting” geheven (te beschouwen als een 
belasting op ‘luxe’). Met de toename van het aantal auto’s op de openbare weg wordt de 
kwaliteit en de capaciteit van het wegennet een probleem. Voor de financiering van 
infrastructuur wordt in 1926 de wegenbelasting ingevoerd. In 1931 volgt de accijns op 
brandstof. Zo wordt in een relatief kort tijdsbestek een fiscaal stelsel vorm gegeven dat tot 
heden in essentie is blijven voortbestaan. Het bezit van de auto wordt belast door een 
specifieke belasting bij aanschaf (nu: bpm) en een belasting op het bezit (nu: mrb). Het 
gebruik wordt belast door de accijns op brandstof. 
   Als gevolg van de massamotorisering die zich na 1957 in sneltreinvaart zal voltrekken 
creëert de automobiliteit grote problemen. De capaciteit van de infrastructuur schiet tekort, 
vooral in de stedelijke gebieden. De ontwikkelingspotentie van de automobiliteit wordt lange 
tijd onderschat. De rijksoverheid hanteert tot in de jaren ’60 veel te lage prognoses voor de 
groei van het personenautopark. Een aantal politieke partijen ziet tot in de jaren ’60 de auto 
nog steeds als ‘luxe’ en denkt dat het met de groei van het autobezit zo’n vaart niet zal lopen.   
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   Lange tijd wordt door het ministerie van Verkeer en Waterstaat en door het parlement de 
verkeersproblematiek beschouwd als een lokaal vraagstuk. Dat verhindert een voortvarende 
aanpak van de problemen. In de loop van de jaren ’60 wordt de verkeerscongestie een 
landelijk politiek vraagstuk. De afstemming van de vraag naar en het aanbod van 
wegcapaciteit krijgt inmiddels volop aandacht van (vervoers)economen. Het idee van het 
prijsmechanisme wordt opgemerkt in het maatschappelijk discours over automobiliteit en 
wordt dan snel opgepakt door ‘de politiek’.  
 
1965-1994 
Dit is de periode waarin het idee van het prijsmechanisme binnentreedt in het parlementair 
discours. Het idee gaat op den duur het discours over de auto en automobiliteit domineren. 
   Het startpunt van het parlementair discours ligt bij de eerste, ‘schuchtere’ uitspraken in de 
Tweede Kamer over het prijsmechanisme. De VVD is de eerste politieke partij die (eind jaren 
’60) een standpunt inneemt over het prijsmechanisme. De VVD beschouwt het als een nuttig 
instrument om de ‘schaarste’ aan wegcapaciteit op te lossen. De partij voedt het discours met 
de publicatie Ruim baan. De problematiek die samenhangt met de almaar groeiende 
automobiliteit creëert een toenemende maatschappelijke en politieke aandacht voor het 
beheersen van het autogebruik.  
   Het gedrag en de eigen verantwoordelijkheid van de automobilist komen in de loop van de 
jaren ’80 centraal te staan in het politiek discours. Er is een algemene politieke voorkeur om 
het autogebruik te beïnvloeden door primair het gebruik van de auto fiscaal te belasten in 
plaats van het bezit van de auto.  
   De periode 1965-1994 wordt gekenmerkt door de productie van de ‘grote’ beleidsplannen 
die de automobiliteit in banen moeten leiden, met name de Structuurschema’s Verkeer en 
Vervoer, de Nota’s inzake de ruimtelijke ordening én de Nationale Milieubeleidsplannen.  
   Vele vormen van ‘prijsmechanisch rijden’ worden in het parlement aan de orde gesteld. Het 
idee van het prijsmechanisme reikt nog niet verder dan voornemens van de zijde van de 
regering (die zijn neergelegd in vele brieven, nota’s, notities en rapporten) en politieke 
voorkeuren van het parlement (neergelegd in verkiezingsprogramma’s en in het debat in de 
Tweede en Eerste Kamer). 
 
1994-2010 
In deze periode worden de vele jaren van discours ten dele ‘verzilverd’ met een viertal 
wetsvoorstellen, die worden gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het komt echter niet tot 
invoering van het prijsmechanisme. De wetsvoorstellen bevatten samen een variëteit aan 
uitwerkingen van het prijsmechanisme. In chronologische volgorde is de lijst als volgt: 
 

� op 17 december 1997 wordt het eerste wetsontwerp in de parlementaire geschiedenis 
voor toepassing van het prijsmechanisme bij automobiliteit – de Wet op het rekeningrijden 
– bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsontwerp wordt door het kabinet-Kok 2 
ingetrokken vanwege de indiening van het navolgende wetsontwerp; 
� op 12 december 2000 wordt de Wet bereikbaarheid en mobiliteit ingediend bij de 
Tweede Kamer. In juli 2002 neemt de Eerste Kamer deze wet zonder hoofdelijke 
stemming aan. In 2006 wordt nog een wijzigingsvoorstel voor de wet ingediend, maar tot 
toepassing van de wet komt het niet;   
� op 27 april 2004 wordt door GroenLinks-kamerlid Duyvendak een initiatiefwet 
ingediend, de Tolwet. Deze wet wordt volgens de gebruikelijke procedure door de Vaste 
Commissie voor Verkeer en Waterstaat behandeld, maar haalt niet de plenaire 
beraadslaging van de Tweede Kamer; 



Deel VI – Hoofdstuk 1 

762 

� op 13 november 2009 wordt het vierde wetsontwerp, de Wet kilometerprijs, bij de 
Tweede Kamer ingediend. Dit wetsontwerp wordt door de Tweede Kamer in behandeling 
genomen, maar op 11 maart 2010 door de Kamer controversieel verklaard. Dan is het 
kabinet-Balkenende 4 demissionair en alle werkzaamheden rond de voorbereiding van de 
kilometerheffing worden stopgezet. Het kabinet-Rutte schrapt het idee van de 
kilometerprijs bij zijn aantreden in 2010.  

                                                                                  
De jaren 1994-2010 vormen dé periode waarin de wetgeving inzake de introductie van het 
prijsmechanisme bij automobiliteit een prominente plaats inneemt op de politieke agenda. Het 
is een periode van tot dan toe ongekend en turbulent politiek discours, dat in de media veel 
aandacht krijgt. Door het inbrengen van wetsontwerpen wordt het ‘menens’ en moeten 
partijen echt hom of kuit geven wat betreft hun standpunt vóór of tégen toepassing van het 
prijsmechanisme (wat een grondige herziening van het fiscale stelsel rond de auto impliceert). 
Mede door activiteiten van belangenorganisaties en enkele media bereikt het discours in de 
maatschappij en in de politiek in deze periode een climax.  
   Het parlementair discours in de jaren 1994-2010 is, gelet op de vier wetsvoorstellen, bij 
uitstek de kernperiode voor een theoretische reflectie op het verloop ervan.2 
 
 
1.3  De problematisering van het idee van het prijsmechanisme   
 
Het idee, dat het prijsmechanisme een oplossing kan betekenen voor problemen die 
verbonden zijn met automobiliteit heeft zich gemanifesteerd in een scala van verhalen over en 
varianten van het prijsmechanisme, die alle samenhangen met specifieke politieke 
doelstellingen. Daarbij laat de geschiedschrijving ook zien, dat rond het idee van het 
prijsmechanisme en de uitwerking daarvan een aantal te onderscheiden discoursen is ontstaan. 
Deze discoursen zijn in het onderstaande schema opgenomen:   
 
Figuur 3. Verschillende discoursen rond het prijsmechanisme  
 
schaarste aan wegcapaciteit                                         opbouw fiscaal stelsel rond de auto                               
 
                                                                                             
openbaar vervoer                                                                                veiligheid 
              
                         
 
 
 ICT                                              milieu, klimaat 
 
                                                  belastingdruk op 
                                                          de samenleving            

                                                 
2 Er is een interessante parallel tussen deze periode en de periode 1909-1931. Ook in die jaren is er een (dan nog 
‘prille’) autolobby die zich actief bezig houdt met het beleid ten aanzien van automobiliteit. De oprichting van 
“De Vereeniging het Nederlandsche Wegencongres” in 1920 is daar een goed voorbeeld van. Het is deze 
vereniging (waarvan de ANWB één van de initiatiefnemers is) die in 1924 een ontwerp voor een 
“wegenbelastingwet” presenteert. 
 

   prijsmechanisme  
   en 
   automobiliteit 
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Aan de hand van de geschiedschrijving kan een aantal ontwikkelingen rond het idee van het 
prijsmechanisme worden geschetst. Deze illustreren, hoe het idee op den duur een 
problematisch idee is geworden. 
 
Het idee van het prijsmechanisme, consumentengedrag en politieke risico’s 
Het idee van het prijsmechanisme als instrument voor de afstemming van vraag en aanbod is 
van een grote eenvoud. In het dagelijks leven functioneert het prijsmechanisme bijna 
onopgemerkt. De voorkeuren van consumenten blijken uit de verkoopcijfers van goederen en 
diensten. Zaken die als ‘duur’ worden aangemerkt zullen minder in trek zijn dan zaken die als 
‘voordelig’ worden gezien. Dat die consumentenafweging bij automobiliteit zou kunnen en 
moeten plaatsvinden, is decennialang een breed gedragen gedachte geweest.  
   De automobilist wordt geacht bij het gebruik van de weg consumentengedrag te gaan 
vertonen door op een prijsstelling voor het gebruik van de weg te reageren. Het 
rekeningrijden zou vooral in de Randstad de weg op bepaalde plaatsen en tijdstippen ‘duur’ 
hebben gemaakt; de landelijke kilometerheffing zou dat prijseffect voor bepaalde plaatsen en 
tijdstippen in het gehele land hebben moeten realiseren. En een ‘slimme’ kilometerheffing 
zou de klimaatdoelstellingen binnen bereik hebben moeten brengen, door het rijden met vuile 
auto’s duur te maken. Buiten de spitsuren rijden, weinig rijden én met een schone auto rijden 
zou dan voordelig zijn. Het is een toekomst die meerdere politieke partijen hebben gewild (en 
nog steeds willen).  
   Het prijsmechanisme (zoals een aantal politieke partijen al dan niet expliciet hebben 
voorgestaan) is in feite primair een vorm van ‘dwang’, want het beoogde effect is een via het 
prijsmechanisme opgelegde zelfbeperking van automobilisten. Die beoogde zelfbeperking is 
problematisch, dat blijkt uit de veelal zeer geringe effecten van verhogingen van de 
brandstofaccijns  (een voorbeeld daarvan is de forse accijnsverhoging op de automobiliteit in 
de jaren ’90 die bekend is als het kwartje van Kok).  
   Een ander en groter probleem is de uitvoering van het idee van het prijsmechanisme. 
Rekeningrijden en vooral de kilometerheffing vereisen complexe technologische en 
administratieve systemen om voor vele miljoenen automobilisten de prijs van het weggebruik 
in rekening te brengen. Daarbij doemen nieuwe problemen op, met name handhaving, 
fraudebestrijding en privacybescherming. Zo ontstaat bij de introductie van het 
prijsmechanisme een nieuw politiek vraagstuk, namelijk dat de oplossing een deel wordt van 
het probleem: het maakt automobiliteit in politieke zin eerder minder dan meer beheersbaar. 
Een simpel idee wordt zo in de fase van concretisering tot een politiek ‘monstrum’ want het 
creëert risico’s en consequenties die politiek amper te overzien en dus niet adequaat te 
hanteren zijn. De problemen met de invoering van de OV-chipkaart kunnen als voorbode 
worden beschouwd van de problemen met een kilometerheffing.  
 
Schaarste en duurzaamheid 
Het prijsmechanisme is voortgekomen uit de wetenschap van de economie. De oorsprong van 
het idee ligt bij het welvaartstheoretische uitgangspunt, dat een prijsstelling van schaarse 
goederen een (meer) optimale welvaart oplevert.3 Wegcapaciteit is (op vele locaties en op 
vele uren van de dag) schaars, dus introductie van het prijsmechanisme leidt op grond van 
economische modellen tot een optimale benutting en het voorkomt onnodige investering in 
nieuwe infrastructuur. Een prijsmechanisme werkt dus bij schaarste. Het zorgt dan voor 
afstemming (coördinatie) tussen vraag en aanbod. Dáár ligt ook de oorsprong van het 
politieke idee om het prijsmechanisme te introduceren: het reguleren en beheersen van het 
gebruik van infrastructuur door er een prijskaartje aan te hangen. Dat prijskaartje is voor het 
                                                 
3 De Nederlandse econoom Oort die aan de wieg stond van het Nederlands discours heeft opgemerkt dat pas bij 
het ontstaan van verkeerscongestie er een economische waarde ontstaat. 
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parkeren van de auto al decennia de gewoonste zaak van de wereld; voor het rijden met de 
auto is het idee van een prijskaartje tot heden een brug te ver gebleken. 
   Schaarste4 accepteren en als uitgangspunt nemen voor het beleid is in de politiek van een 
welvarend land een lastige zaak.  Maar desondanks zijn er enkele politieke partijen die 
schaarste wel wilden laten voortbestaan, met als doel het beteugelen van de almaar 
toenemende automobiliteit. Het voortbestaan van die schaarste was dan de ‘legitieme’ basis 
om de kosten van het autogebruik te verhogen. In die zin kan gesproken worden van een 
streven, om ‘kunstmatig’ congestie te creëren en van een prijs te voorzien. In de jaren ’70 
leeft dat idee ook bij leden van adviesorganen van de regering.5  
   Door de welvaartsontwikkeling ná de ‘jaren ’80 raakt het denken in termen van schaarste uit 
de mode. De economische groei van Nederland als transport- en distributieland is zo 
verweven met mobiliteit, dat het verdelen van schaarse wegcapaciteit geen optie is. Dat valt te 
concluderen uit het feit, dat het politieke idee om onderscheid te maken tussen productief en 
consumptief verkeer – dat in de jaren ’80 en begin jaren ’90 opgeld doet – nooit is  
verwezenlijkt. Het idee heeft wél geleid tot de Wet bereikbaarheid en mobiliteit (die 
expresbanen en tolwegen introduceerde), maar die wet is tot heden nimmer in praktijk 
gebracht.  
   Het denken in termen van schaarste heeft  geleidelijk aan plaats gemaakt voor het denken in 
termen van duurzaamheid. Dit is een begrip met een algemene betekenis6 en is daardoor 
politiek veel beter bruikbaar. Zo kan het streven naar duurzame mobiliteit in de praktijk 
uitstekend samengaan met forse uitbreiding van de capaciteit van het wegennet. 
 
De grote concurrent van het prijsmechanisme: het opheffen van schaarste 
Als schaarste kan worden opgeheven wordt het prijsmechanisme overbodig dan wel verliest 
het aan betekenis. Het idee van toepassing van het prijsmechanisme bij automobiliteit heeft 
dan ook het idee van het investeren in infrastructuur als ‘concurrent’. In de 21e eeuw is fors 
geïnvesteerd in uitbreiding van de capaciteit van het Nederlandse snelwegennet, met name  
door de uitbreiding van het aantal rijstroken en het gebruik van vluchtstroken als 
“spitsstrook”. Tot het aanleggen van dubbeldekssnelwegen, een idee dat het CDA in 2003 
inbrengt, is het (nog) niet gekomen.7  
   Een betere benutting van het wegennet biedt mogelijkheden voor een verdere afname van 
schaarste. Het is de trits “benutten, beprijzen, bouwen” van minister Netelenbos die de 
‘ondergang’ van het idee van het prijsmechanisme markeert: benutten en bouwen volstaan als 
het streven naar een filevrij Nederland is losgelaten. Het CDA introduceert rond de 
eeuwwisseling de slogan “eerst bewegen, dan beprijzen”. VVD-kamerlid De Krom verwoordt 
het nog pregnanter in december 2007 als hij stelt: “Je moet eerst zorgen voor meer asfalt, 
zodat iedereen door kan rijden, en voor voldoende alternatieven. Dan pas kun je de 
kilometerheffing invoeren.”8 
 
Tot slot: het prijsmechanisme als een politiek ‘multipurpose’ instrument 
Het idee van het prijsmechanisme is in de loop der jaren voor velerlei politieke doelen 
ingezet. Het prijsmechanisme vindt echter zijn Waterloo als een nieuwe generatie politici het 
                                                 
4 Accepteren dat iets in onvoldoende mate beschikbaar is zal kunnen worden uitgelegd als politiek falen. 
5 Een meerderheid (!) van de Raad van advies voor de Ruimtelijke Ordening vindt in zijn advies over het SVV-1 
een “naar tijd en plaats gebonden stagnatie van het autoverkeer verdedigbaar”. Kamerstuk 14390, nrs. 6-7: 64. 
En in een rapport van het Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoersstudies van het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat uit wordt het instrument “kongestieplanning” genoemd.  
6 Zoals de Van Dale (14e druk van 2005) als omschrijving geeft: “geschikt om te duren, weinig vergankelijk”. 
7 Het CDA noemt dit idee bij de behandeling van de begroting  2004 van Verkeer en Waterstaat . Overigens is 
voormalig minister Westerterp (KVP) enige tijd bestuurder geweest bij de Stichting Hoge Snelweg. 
8 Uitspraak bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor 2008. 
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‘juk van de schaarste’ afwerpt en het laat worden tot een instrument om de automobilist 
eerlijk te laten betalen voor het gebruik en bezit van de auto. Een zogenoemde platte 
kilometerprijs (zonder gedifferentieerde tarieven) vervangt in die laatste voorstellen uit 2009 
de ‘vaste’ belastingen: de belasting bij aanschaf (bpm) en de belasting voor het bezit (mrb).  
   Zo heeft het idee van het prijsmechanisme een lange weg afgelegd van een instrument dat is 
bedoeld om schaarsteproblemen op te lossen naar een instrument om (alleen maar) een fiscaal 
stelsel te corrigeren. In deel I is met schema 3 een samenvatting gegeven van de vele opties 
die aan de orde zijn geweest in het parlementair discours over het prijsmechanisme. 
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2 
 
 
Discoursprofielen van de politieke partijen over de jaren 
1965-2010 
 
 
2.1. Inleiding 
 
Als de groei van het autobezit medio jaren ’60 een spectaculaire vlucht neemt, wordt de auto 
een belangrijk politiek onderwerp. De miljoenen automobilisten zijn immers allen potentiële 
kiezers. Het belasten van autobezit en -gebruik heeft substantiële gevolgen voor het 
besteedbaar inkomen. Daardoor wordt het idee van het prijsmechanisme – naarmate het aantal 
auto’s toeneemt – ook een steeds gevoeliger thema. Die gevoeligheid is af te lezen aan de 
uitspraken die politieke partijen doen over het financieel belasten van automobiliteit.  
   De politieke partijen die zijn vertegenwoordigd in de Tweede Kamer hebben in het 
decennialange discours een eigen geluid laten horen over automobiliteit en het 
prijsmechanisme. Aan de hand van de in de Delen II t/m V gepresenteerde geschiedschrijving 
van het parlementair discours is een profiel op te maken van de verschillende politieke 
partijen in de Tweede Kamer. Dat profiel wordt in beeld gebracht met de door de jaren heen 
geuite opvattingen en ingenomen standpunten over het prijsmechanisme.1  
   De keus is gemaakt om dit profiel op te stellen voor de partijen die nu én in de afgelopen 
decennia in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd. Voor nieuwkomers als de PVV en de 
PvdD is nog geen historisch beeld op te maken van hun opvattingen over automobiliteit en het 
prijsmechanisme. Beide ontbreken om die reden in dit hoofdstuk. Voor de volgende acht 
partijen wordt het discoursprofiel gepresenteerd: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, 
PvdA, SP, SGP en VVD. De acht politieke partijen komen aan de orde in volgorde van hun 
anciënniteit in het discours. De VVD is de eerste in deze rij, de SP de laatste. 
   Het opstellen van de verschillende discoursprofielen is als het ware een ‘deconstrueren’ van 
het parlementair discours. Want de opvattingen en standpunten worden nu uit de context 
gelicht waarin ze zijn uitgesproken. Ze komen los te staan van het actuele politieke proces (op 
enig moment) en de heersende tijdgeest. Maar juist dán blijkt, waar de verschillende politieke 
partijen voor staan en in welke mate zij consistent zijn in hun opvattingen en standpunten. De 
‘deconstructie’ van het parlementair discours tot de afzonderlijke politieke partijen is een 
belangrijk element in deze discoursanalyse.  
   De discoursprofielen worden in een format gepresenteerd. Gerubriceerd naar de 
verschillende kabinetsperioden wordt eerst aangegeven welke (kern)punten een politieke 
partij in de verkiezingsprogramma’s heeft opgenomen met betrekking tot automobiliteit, in 
het bijzonder het prijsmechanisme. Daarnaast worden de opvattingen en standpunten, die de 
betreffende fractie heeft geuit in het parlementair discours gedurende die kabinetsperiode, 
beknopt weergegeven; soms wordt daarbij een letterlijk citaat gegeven. Enkele uitgesproken 
teksten zijn in het discoursprofiel cursief weergegeven, omdat het opvallende uitspraken 
betreft. 
                                                 
1 De inhoud van de gepresenteerde discoursprofielen is gebaseerd op de schematische samenvatting van het 
gehele parlementaire discours, die per kabinetsperiode is opgenomen in de delen II t/m V. Aldaar is de bredere 
context kort in beeld gebracht. 
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   De opvattingen en standpunten worden dus in chronologische volgorde gepresenteerd. Het 
discoursprofiel is primair samengesteld op basis van teksten van fractiewoordvoerders in de 
Tweede Kamer.2 De presentatie van het discoursprofiel wordt afgesloten met een 
beschouwing. 
 
 
2.2.  Het discoursprofiel van de VVD  
 
De VVD is de eerste politieke partij die vraagstukken rond de automobiliteit tot een 
verkiezingsthema maakt. Dit overzicht begint bij de tekst van het verkiezingsprogramma van 
1963. 
 
Periode:  Punten in de 

verkiezingsprogramma’s 
Opvattingen en standpunten in het 
parlementair discours 

Kabinet-Marijnen: 
1963-1965 

� investeren in infrastructuur 
� eventueel tolheffing voor 
financiering nieuwe 
infrastructuur 

 

Kabinet-De Jong: 
1967-1971 

� systematisch hanteren 
prijsmechanisme bij parkeren 

� prijsmechanisme hanteren voor afstemming 
tussen vraag en aanbod van infrastructuur 

Kabinet-Biesheuvel: 
1971-1972 

� met dwangmaatregelen 
bereikt men niets 

 

Kabinet-Den Uyl: 
1973-1977 

 � beleid van het kabinet is “autootje pesten” 
� mobiliteitsbehoefte wordt door de VVD als 
positief beoordeeld 
� de auto kan niet worden teruggedrongen; het 
Nederlandse volk heeft gekozen voor de auto 

Kabinetten-Van Agt  
1-3: 1977-1982 

� burgers moeten vrij hun 
vervoer kunnen kiezen 
� anti-autobeleid wordt 
afgewezen 

� eens met vermindering van het oorspronkelijke 
Rijkswegenplan 
 

Kabinet-Lubbers 1: 
1982-1986 

� keuzevrijheid ook ten 
aanzien van het 
vervoermiddel 

� dient met het CDA een motie in tegen een 
tolheffing (die bedoeld is om tekorten op de 
begroting te compenseren) 
� terugdringen van autogebruik door 
belastingheffing is niet de aangewezen weg 
� is tegen vergaande verhoging van autokosten 
door variabilisatie 
� variabilisatie is,“dat je mensen laat betalen 
voor gereden kilometers” 

Kabinet-Lubbers 2: 
1986-1989 

� er moet een reële 
keuzemogelijkheid zijn tussen 
auto, taxi, OV en fiets 

� voordelen variabilisatie worden te positief 
ingeschat; variabilisatie alleen in internationaal 
verband 
� roadpricing is eventueel middel tot 
variabilisatie 
� variabilisatie is nog steeds het meest 
aantrekkelijk; maar wel in Europees verband; 
� roadpricing pas inzetten als andere 
instrumenten niet mogelijk blijken 

                                                 
2 Die gelegenheden zijn: begrotingsbehandelingen; overleg over wetsvoorstellen, nota’s en brieven van de 
minister; algemene politieke beschouwingen (waarbij de fractievoorzitter het woord voert) etc. Een enkele maal 
wordt ook een uitspraak die gedaan is in de Eerste Kamer genoemd. 
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Periode:  Punten in de 
verkiezingsprogramma’s 

Opvattingen en standpunten in het 
parlementair discours 
� staat volstrekt achter het tegenhouden van 
variabilisatie via de benzineaccijns 
� rekeningrijden is een middel tot variabilisatie 
en budgettair neutraal (en dat weerhoudt de 
automobilist er op zichzelf niet van in de auto te 
stappen) 

Kabinet-Lubbers 3: 
1989-1994 

� fiscale aftrekbaarheid voor 
woon-werkverkeer niet 
afschaffen 
� via prijsmechanisme 
worden betere resultaten 
bereikt dan via dirigistische 
maatregelen 
� verandering autogebruik via 
financiële prikkels 
� de vervuiler betaalt via 
heffingen op brandstoffen 
(wel Europese harmonisatie) 

� de ‘veelrijder’ meer laten betalen dan de ‘kleine 
rijder’ 
� niet doorgaan met rekeningrijden; rekening-
rijden was eerst bedoeld voor variabilisatie en is 
nu een ordinaire kostenverhoging 
� variabilisatie is eerlijker, en alleen bespreekbaar 
in Europees verband 
� het spitsvignet is geen reële optie 
� de VVD is “überhaupt tegen tolheffing”; 
tolheffing bij tunnels is onaanvaardbaar 
� tevreden met keuze van kabinet voor 
traditionele tolheffing i.p.v. rekeningrijden 
� zal elk prijsinstrument beoordelen  op 
doelmatigheid, effectiviteit en rechtvaardigheid 
� rekeningrijden is een gesloten zaak 
� is principieel niet tegen tolheffing in de zin van 
niet-rekeningrijden waarbij mensen geen 
alternatief hebben 
� vóór tolheffing als rechtstreeks financierings-
instrument 
� steunt variabilisatie (in de zin van accijns-
verhoging met gelijktijdige verlaging mrb) 
� geld voor onderzoek naar systemen voor tol en 
rekeningrijden zal weggegooid geld blijken 
� voorstander van variabilisatie (o.a. onder de 
voorwaarde dat het geen macro lastenverzwaring 
betekent) 

Kabinet-Kok 1: 
1994-1998 

� de auto pas extra belasten 
als in de regio het ov een 
alternatief is 
� kosten autogebruik zoveel 
mogelijk variabel maken en 
koppelen aan weggebruik 
� er mag geen verschil 
ontstaan met de variabele 
kosten in buurlanden 

� gelooft niet in het sturen van mobiliteit via 
accijnsverhogingen 
� onderzoek naar rekeningrijden is interessant 
� voorstander van zo snel mogelijke invoering 
van rekeningrijden in Europees verband 
� wegruimte is een schaars goed, dus mogen de 
wetten van de economie worden toegelaten 
� autokosten variabiliseren en op termijn mrb en 
bpm afschaffen 
� akkoord met rekeningrijden onder bepaalde 
voorwaarden 

Kabinet-Kok 2: 
1998-2002 

� congestie bestrijden door 
capaciteitsuitbreiding én door 
terugdringen groei 
automobiliteit 
� variabilisatie autokosten 
� aanleg van “pay-lanes” 

� prijsmechanisme inzetten, waarbij directe en 
indirecte kosten voelbaar gemaakt worden naar 
tijd, plaats en vervoerwijze 
� via tolheffing en bpm  infrastructuur verbeteren 
� weet niet of rekeningrijden vóór 2003 
ingevoerd kan worden 
� effect rekeningrijden moet eerst gegarandeerd 
worden 



Deel VI – Hoofdstuk 2 

770 

Periode:  Punten in de 
verkiezingsprogramma’s 

Opvattingen en standpunten in het 
parlementair discours 
� voorkeur voor betaalstroken en tolwegen 
� stemt van harte in met een proef van 
rekeningrijden in één regio 
� als proef met rekeningrijden doorgaat dan niet 
de kilometerheffing ten tonele voeren 
� op langere termijn hoge lasten voor het 
autoverkeer verlagen 
� geen problemen met tolheffing voor nieuwe 
infrastructuur 
� in principe niet tegen de kilometerheffing (is 
bespreekbaar) 
� is positief-kritisch over het rekeningrijden 
� als het niet doorgaat inzetten op “tolachtige 
betaalsystemen” 
� de burger moet kunnen kiezen tussen betalen en 
niet-betalen 
� verstandig om eerst een proef met rekening-
rijden te beginnen; kosten wel kritisch bezien 
� sluit niet uit dat eindoordeel over 
rekeningrijden negatief is 
� de automobilist is een nettobetaler 
� doel is om in 10 tot 15 jaar het bedrag dat bij 
autorijdend Nederland wordt weggehaald te 
verlagen met een derde (= 10 mld.) 
� stemt in met betaalstroken en tolwegen 
� kan dure proef met rekeningrijden worden 
overgeslagen en kilometerheffing direct worden 
ingevoerd? 
� blij dat rekeningrijden is begraven 
� de kosten van de kilometerheffing worden 
onderschat 
� differentiatie kilometerheffing naar tijd en 
plaats is op langere termijn bespreekbaar,  als 
benutten en bouwen de files niet oplossen 
� heeft vertrouwen in de kilometerheffing die 
vlak moet beginnen 
� vooruitlopend op een kilometerheffing 
tolwegen toepassen 
� eens met vlakke kilometerheffing (als aan 
voorwaarden wordt voldaan) 
� variabilisatie via ‘de pomp’ heeft de voorkeur, 
maar blijkt niet mogelijk 
� kilometerheffing betekent meer voor een eer-
lijke prijs dan voor het terugdringen van de files 
� bij invoering kilometerheffing mrb en bpm 
volledig afschaffen 
� wil (op termijn) een vlakke kilometerheffing 
� prijsbeleid via accijns is geen optie, maar wordt 
niet geheel uitgesloten 

Kabinetten-
Balkenende 1-3: 
2002-2006 

� de behoefte aan mobiliteit 
moet door de overheid 
worden geaccommodeerd  
� elke schaarste heeft zijn 

� maatregel van “variabele kosten” is 
bespreekbaar als doorrijden mogelijk is 
� de VVD kiest voor het woord 
“gebruiksheffing” 
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Periode:  Punten in de 
verkiezingsprogramma’s 

Opvattingen en standpunten in het 
parlementair discours 

prijs 
� relatie leggen tussen 
afgelegde kilometers en 
vervoerskosten 
� vaste autokosten (bpm en 
mrb) worden afgebouwd tot 
een gebruiksheffing; een vaste 
prijs per gereden kilometer; 
meer ruimte voor verkeer; 
spoedwet voor wegverbreding 

� misschien kan vanaf 2010, 2012 met een 
systeem van kilometerheffing worden begonnen 
� met een kilometerheffing worden niet de files 
bestreden, maar worden autobelastingen 
gemoderniseerd en de financiering verbeterd 
� “we moeten niet besluiten tot rekeningrijden”;  
“we geloven niet in de kilometerheffing” 

Kabinet-Balkenende 
4: 2006-2010 

� wil een sterk transportland; 
files zorgen voor 
economische schade 
� nieuwe wegen aanleggen en 
bestaande wegen verbreden 
� kilometerbeprijzing leidt tot 
een betere benutting van de 
weg 
� bij kilometerbeprijzing de 
bpm en mrb navenant 
verlagen dan wel afschaffen 

� hecht aan goed uitwerken condities rond de 
kilometerheffing 
� de bpm gaat omlaag en de mrb gaat omhoog, 
terwijl effecten kilometerheffing nog onzeker zijn 
� kilometerheffing pas invoeren als men kan 
doorrijden 
� steunt de kilometerheffing van het kabinet niet 
� met de kilometerheffing zullen automobilisten 
meer betalen om langer in de file te staan 
� de afspraak is dat de kilometerheffing niet zou 
worden gebruikt voor het bestrijden van files 
� de kilometerheffing wordt na de HSL en de 
Betuweroute een enorm debacle; 
� verzet zich tegen een “mislukt project” 
� de kilometerheffing wordt misbruikt om de 
automobilist en de transportsector af te knijpen 
� “het idee van betalen per kilometer leek goed, 
maar nu blijkt wat het betekent willen we het niet 
meer” 
� tegenstander van “de onwerkbare en 
belachelijke kilometerheffing” 
� “de automobilist wordt belazerd met de belofte 
van kostenneutraliteit” 
� “kilometerheffing no way!” 
� er is niet voldaan aan de gestelde voorwaarden 
t.a.v. de kilometerheffing 
� het systeem is zo complex dat het nooit zal 
functioneren 
� de kilometerheffing is een afbreukpunt voor 
regeringsdeelname 
� elk jaar kunnen de tarieven van de 
kilometerheffing worden verhoogd 
� het project moet volledig worden stopgezet 

 
 
Beschouwing van het discoursprofiel van de VVD 
De VVD heeft de langste ‘staat van dienst’ in het discours over het prijsmechanisme. De 
afgelopen 45 jaar is de partij in de Tweede Kamer een vooraanstaande hoeder geweest van de 
belangen van de automobilist: kritisch op lastenverhoging, waar mogelijk streven naar 
verlaging van de kosten van automobiliteit; vaak prioriteit geven aan de aanleg van 
infrastructuur; en het voorop stellen van de vrije keuze van de automobilist.  
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   De VVD is de eerste partij geweest die eind jaren ’60 de introductie van het 
prijsmechanisme bij het autoverkeer hoog in het vaandel had staan. De insteek daarbij was, 
dat het prijsmechanisme dé oplossing biedt bij schaarste aan wegcapaciteit. Gezien de 
uitspraken en standpunten die sindsdien zijn ingenomen heeft de VVD moeite met het 
verenigen van de consequenties van het prijsmechanisme met de wensen en belangen van de 
automobilist. Zeker als introductie van het prijsmechanisme gepaard kan gaan met een 
lastenverhoging voor de automobilist is de VVD een partij die dan het prijsmechanisme 
blokkeert.  
   Sinds de jaren ’80, na de introductie van het rekeningrijden in het parlementair discours, 
laat de VVD een sterk wisselvallige opstelling zien ten aanzien van het prijsmechanisme. Zo 
zegt de partij ten tijde van het kabinet-Lubbers 3 dat zij niet wil doorgaan met rekeningrijden; 
tijdens het eerste paarse kabinet is het standpunt dat de partij onder voorwaarden akkoord gaat 
met rekeningrijden. De VVD is dan voorstander van zo snel mogelijke invoering in Europees 
verband. Maar tijdens het volgende paarse kabinet spreekt de VVD een voorkeur uit voor 
betaalstroken en tolwegen. Wanneer het idee van de kilometerheffing ten tonele verschijnt 
laat de VVD weten, op langere termijn de hoge lasten voor het autoverkeer te willen verlagen. 
De kilometerheffing kan dan een instrument zijn om een ‘eerlijke’ prijs voor automobiliteit te 
realiseren door het fiscale stelsel te moderniseren. Die interesse in de kilometerheffing 
verdwijnt ten tijde van het kabinet-Balkenende 4. Dan is de VVD van mening dat de 
kilometerheffing wordt misbruikt om de automobilist ‘af te knijpen’.  
   In de loop van vier decennia heeft de VVD het politieke doel van de introductie van het 
prijsmechanisme geleidelijk aan vervangen door het doel om de fiscale lasten van de 
automobilist te verlagen. Ofwel, in lijn met de tijdgeest en met de economische opleving van 
de jaren ‘90 heeft de VVD haar story-line3 in het discours aangepast.  
   Het doel van verlaging van fiscale lasten is – gedeeltelijk – bereikt door de vergroening van 
het fiscale stelsel rond de auto. Voor zuinige, schone auto’s is per 1 januari 2010 geen bpm en 
geen mrb verschuldigd. Ook geldt voor zakelijk gebruik van dergelijke personenauto’s een 
lagere (of met ingang van 2012 zelfs géén4 fiscale bijtelling. Met ingang van 2010 kunnen 
automobilisten in Nederland, na jaren van politieke strijd, kiezen voor ‘belastingvrij rijden’. 
Dat is in historisch perspectief een groot succes voor de VVD te noemen. Dat in het kader van 
het Belastingplan 2012 deze gunstige regeling voor zuinige, schone auto’s gedeeltelijk is 
teruggeschroefd en aangescherpt doet daar niet aan af.  
   De autobranche speelt actief in op de vergroening van het belastingstelsel. Vele 
dagbladadvertenties en reclamespotjes op de TV roepen de Nederlandse automobilist op tot 
de aankoop van een nieuwe auto met slogans als: “Het is de hoogste tijd ! Profiteer ook van 
belastingvrij rijden”.5 Al snel staat het aandeel van ‘belastingvrije’ auto’s in de verkoopcijfers 
op 30%.6 
   Wat betreft de infrastructuur heeft de VVD veel van haar doelstellingen weten te 
verzilveren. Niet beprijzen, maar meer asfalt is voor de VVD op den duur dé oplossing 
geworden voor de aanpak van het fileprobleem. Uitbreiding van de wegcapaciteit (vooral door 
vermeerdering van het aantal rijstroken) om het groeiende autoverkeer te accommoderen heeft 
de afgelopen jaren een grote vlucht genomen.7  
                                                 
3 Zie voor het begrip  “story-line “” Deel I, hoofdstuk 4. 
4 Dat geldt voor auto’s met minder dan 50 gram CO2-uitstoot per kilometer.  
5 Dit voorbeeld komt uit een advertentie van FIAT, gepubliceerd in De Telegraaf van 21 mei 2011. Overigens 
wordt bij de aanschaf van auto’s natuurlijk nog wel btw betaald. 
6 Deze nieuwe belastingregels hebben bijgedragen aan een verhevigde concurrentie op de Nederlandse 
automarkt. Het totale jaarlijkse reclamebudget voor de Nederlandse automarkt is gestegen van ca. 250 miljoen 
euro in 2006 tot meer dan 350 miljoen euro in 2011. Bron:  www.aumacon.nl .     
7 Met name de Spoedwet wegverbreding, die op 2 juni 2003 in werking is getreden, is een belangrijk wapenfeit 
voor de voorstanders van (snelle)  uitbreiding van het snelwegennet. Overigens is er een frappante overeenkomst 
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   Waarschijnlijk heeft de VVD haar inzet als hoeder van de belangen van de automobilist 
weten om te zetten in politieke winst. Inconsistentie in standpunten heeft dan politieke 
vruchten afgeworpen. De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft zich meerdere malen 
gekeerd tegen het beleid van VVD-ministers of het regeerakkoord.  Dat was het geval in 1989 
met de kwestie van het reiskostenforfait, het geldt ook de opstelling van de VVD-fractie ten 
opzichte van het regeerakkoord van het tweede paarse kabinet. Is het toeval dat de VVD – die 
uiteindelijk mordicus tegen de kilometerheffing was – in 2010 voor het eerst de grootste partij 
is geworden in de Tweede Kamer? 
 
Conclusie 
In vergelijking met andere politieke partijen (zie hierna) kan de VVD de ‘winnaar’ worden 
genoemd in het parlementair discours van de afgelopen vijfenveertig jaar over automobiliteit 
in het algemeen en de introductie van het prijsmechanisme in het bijzonder. Daarin schuilt 
een paradox: politiek winnaar zijn door het oorspronkelijke, nota bene zelf geïntroduceerde 
idee van het prijsmechanisme op te geven. In termen van macht, zoals beschreven door 
Lukes8, kan worden gesteld dat de VVD macht heeft over het onderwerp automobiliteit en het 
prijsmechanisme, wat tot uiting komt in macht over de uitkomsten van het discours: méér 
wegcapaciteit, 130 km/u op de autosnelweg, géén kilometerheffing maar wel ‘belastingvrij’ 
rijden (voor zuinige, schone auto’s). De VVD realiseert veel van zijn politieke doelstellingen 
op het gebied van automobiliteit. 
 
 
2.3 Het discoursprofiel van de PvdA  
 
Periode: Punten in de 

verkiezingsprogramma’s 
Opvattingen en standpunten in het 
parlementair discours 

Kabinetten-Cals en 
Zijlstra: 1965-1967 

 � distributie van wegcapaciteit via de 
portemonnee is niet sociaal 

Kabinet De Jong: 
1967-1971 

 � prijsmechanisme inzetten om concurrentie-
positie ov te bevorderen 
� een parkeerheffing werkt als congestieheffing 

Kabinet-Biesheuvel: 
1971-1972 

� afremmen autogebruik � niet het bezit, maar het gebruik van de auto 
zwaarder belasten 
� niet de kleine bezitter, maar de grote 
gebruiker belasten 

Kabinet-Den Uyl: 
1973-1977 

� paal en perk stellen aan 
auto-explosie in steden 
� weggebruiker de 
maatschappelijke kosten 
toerekenen  

� denkt niet aan distributie, een extra belasting 
op de tweede auto of verhoging van de 
benzineprijs 
� het bezit van een auto is een van de meest 
volmaakte nivellerende maatregelen die men 
zich kan bedenken; eenmaal een auto hebbend 
ben je ‘gelijk’; 

Kabinetten-Van Agt 
1-3: 1977-1982 

 � een prijs- en heffingeninstrumentarium voor 
het gemotoriseerd verkeer ontwikkelen 

Kabinet-Lubbers 1: 
1982-1986 

 � tegen tolheffing (n.a.v. een kabinetsvoorstel 
om met tol financieringstekort weg te werken) 
� snel knopen doorhakken over variabilisatie 
 

                                                                                                                                                         
tussen de grafische weergave van de toename van het aantal personenauto’s en de toename van het aantal 
kilometers autosnelweg.  De toenames verlopen als het ware min of meer gelijk. Zie Geels, 2004. 
8 Lukes, 1986: 8. 
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Periode: Punten in de 
verkiezingsprogramma’s 

Opvattingen en standpunten in het 
parlementair discours 

Kabinet-Lubbers 2: 
1986-1989 

� concurrentiepositie ov 
verbeteren door autokosten 
afhankelijk te maken van 
gereden kilometers 
(variabilisering) 
� mrb opnemen in 
brandstofprijs 

� steunt ambtelijk voorstel voor variabilisatie 
(verhoging accijns op benzine, verlaging mrb) 
� wijst roadpricing niet bij voorbaat af 
� bezit i.p.v. gebruik van de auto belasten 

Kabinet-Lubbers 3: 
1989-1994 

� via prijsmechanisme 
minder autogebruik 
stimuleren 
� kosten brandstof verhogen 
en mrb verlagen 

� rekeningrijden is vooral om te reguleren en is 
een alternatief voor variabilisatie via brandstof- 
kosten 
� variabilisatie is uitgangspunt voor beperking 
autoverkeer 
� geen voorstander van een spitstoeslag 
� tolheffing wordt niet afgewezen 
� verhogen van de autokosten is een middel om 
het hogere doel van duurzame ontwikkeling te 
bereiken 
� heeft nog steeds een voorkeur voor het 
verhogen van de accijnzen 
� akkoord met spitsbijdrage 

Kabinet-Kok 1: 
1994-1998 

� autorijden wordt in feite 
gesubsidieerd 
� geleidelijke verhoging van 
vooral de variabele 
autokosten 

� uitvoering geven aan variabilisatie (verhoging 
accijns, verlaging mrb) 
� vertrouwt erop, dat er voor rekeningrijden een 
maatschappelijk draagvlak komt 
� rekeningrijden is niet alleen om te reguleren, 
maar ook om te reduceren 
� rekeningrijden leidt op zichzelf niet tot grote 
reductie van verkeer, het verplaatst het naar 
andere tijdstippen 

Kabinet-Kok 2: 
1998-2002 

� rekeningrijden toepassen 
� variabele autokosten 
worden verhoogd, de vaste 
kosten worden eventueel 
verlaagd 

� mobiliteitsbehoefte moet niet worden 
ontkend; mobiliteit laat zich niet remmen (1998) 
� wil voortvarende behandeling van de Wet op 
het rekeningrijden 
� steunt kabinetsbeleid voor invoering van 
rekeningrijden, gedifferentieerd naar tijd, plaats 
en modaliteit 
� steunt verkenning van een kilometerheffing 
� Nederland zou op het gebied van mobiliteit 
gidsland kunnen zijn 
� laat rekeningrijden zichzelf bewijzen door een 
proef te houden 
� de kilometerheffing gebruiken voor het 
internaliseren van externe kosten 
� milieucomponent opnemen in de 
kilometerheffing 
� steunt voorstel om kilometerheffing stap voor 
stap in te voeren, te beginnen met platte heffing 
� voorstel van BOVAG en RAI om de gehele 
belasting voor auto’s in één keer in de kilo-
meterheffing op te nemen verdient bestudering 
� voorstander van proeven met betaalstroken en 
tolwegen 



Discoursprofielen van de politieke partijen 

 775

Periode: Punten in de 
verkiezingsprogramma’s 

Opvattingen en standpunten in het 
parlementair discours 

Kabinetten-
Balkenende 1-3: 
2002-2006 

� invoeren van een  
gedifferentieerde 
kilometerheffing naar tijd, 
plaats en milieubelasting, 
mits uitvoerbaar en met 
waarborgen van privacy 

� vóór regionale experimenten met beprijzing 
� wil datum afspreken voor invoering 
kilometerheffing 
� mobiliteit is een klassiek sociaal-democratisch 
verdelingsvraagstuk 

Kabinet-Balkenende 
4: 2006-2010 

� zo snel mogelijk invoeren 
van een gedifferentieerde 
kilometerheffing (die huidige 
vaste belastingen vervangt) 
� kosten van mobiliteit en 
van schaarste op de weg 
eerlijk delen 

� het is eerlijker als mensen gaan betalen voor 
gebruik i.p.v. voor bezit van de auto 
� plaatst de kilometerheffing in het kader van de 
klimaatdoelstelling; vermindering van de 
uitstoot van CO2  is een belangrijk punt bij de 
tariefstelling 
� de kilometerheffing zal vermoedelijk 
resulteren in een subjectieve kostenstijging 
� de bedoeling van de kilometerheffing is dat 
het filevrij wordt 
� geen voorstander van allerlei lokale 
spitsheffingen 
� de kilometerheffing is de enige oplossing die 
de luchtkwaliteit verbetert, zorgt voor minder 
ruimtebeslag, files oplost, welvaartswinst 
oplevert en eerlijker laat betalen voor 
automobiliteit 

 
Beschouwing over het discoursprofiel van de PvdA 
De PvdA heeft zich decennialang ingezet voor een beleid dat de groei van het autoverkeer 
moet afremmen en de positie van het openbaar vervoer moet verbeteren. (Het is de PvdA die 
in de jaren ’60 een vurig pleidooi houdt voor een Rijksrailplan als tegenhanger van het 
Rijkswegenplan.)  
   Opvallend is de opstelling van de PvdA tijdens het kabinet-Den Uyl. Als KVP-minister 
Westerterp met ideeën komt over prijsmechanisch rijden, geeft de PvdA eigenlijk niet thuis. 
De woordvoerder op het gebied van verkeer en waterstaat, Van der Doef,  benadrukt juist de 
nivellerende betekenis van het autobezit, wat volgens hem een soort gelijkheid tot gevolg 
heeft.  
   Pas in de jaren ’80  ziet de partij het prijsmechanisme als belangrijk instrument om de groei 
van het autoverkeer af te remmen. Welke vorm dat instrument heeft is voor de PvdA niet 
doorslaggevend, als het maar leidt tot vermindering van (de groei van) het autogebruik. Nog 
tijdens het eerste paarse kabinet (1994-1998) stelt de PvdA dat rekeningrijden ook dient om 
het autoverkeer te reduceren. Maar in de volgende kabinetsperiode kiest de PvdA een ander 
uitgangspunt: de mobiliteitsbehoefte moet niet worden ontkend, want mobiliteit laat zich niet 
afremmen.  
   Dat laat onverlet dat de partij zich blijft inzetten voor introductie van het prijsmechanisme 
in welke vorm dan ook: rekeningrijden, kilometerheffing, platte of gedifferentieerde tarieven, 
proeven met betaalstroken of tolwegen, voor de PvdA is veel bespreekbaar. Uiteindelijk 
maakt de partij een weloverwogen keuze voor een kilometerheffing die bijdraagt aan de 
vermindering van de CO2-uitstoot en – naar de mening van de partij – ook leidt tot het 
oplossen van files, indien met gedifferentieerde tarieven wordt gewerkt.  
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Conclusie 
De PvdA heeft op hoofdlijnen een relatief consistente koers gevaren in het parlementair 
discours. De partij heeft zijn kijk op het prijsmechanisme voortdurend ‘gemoderniseerd’ op 
basis van nieuwe mogelijkheden en inzichten. De kern van het verhaal van de PvdA is 
nagenoeg constant en als volgt te formuleren: betalen voor de auto naar mate van gebruik en 
naar de schaarste van wegcapaciteit naar plaats en tijd. Alleen heeft dat verhaal uiteindelijk 
niet voldoende kunnen overtuigen.  
   De paradox van het standpunt van de PvdA is, dat de partij in 1965 van mening is dat een 
distributie van wegcapaciteit via de portemonnee niet sociaal is omdat “de kleine bezitter” 
moet worden ontzien; de partij ‘eindigt’ in 2010 met het omarmen van een vorm van de 
kilometerheffing, die een gedetailleerde tariefstelling kent en zijn effect juist ontleent aan de 
effecten voor de portemonnee. De PvdA ziet in de eerste decennium van de 21e eeuw 
mobiliteit nog als een “klassiek sociaal-democratisch verdelingsvraagstuk”, maar de 
samenleving heeft dat gedachtegoed allang losgelaten. 
 
 
2.4  Het discoursprofiel van het D66  
 
Periode: Punten in de 

verkiezingsprogramma’s 
Opvattingen en standpunten in het 
parlementair discours 

Kabinet-De Jong:  
1967-1971 

 � onderzoek naar inzet prijsmechanisme voor 
toerekenen van de kosten van het gebruik van de 
weg 

Kabinet-Biesheuvel: 
1971-1972 

� prijsmechanisme toepassen 
bij autogebruik 

� de auto wordt gesubsidieerd 

Kabinet-Den Uyl: 
1973-1977 

� paal en perk stellen aan 
auto-explosie in steden 
� weggebruiker de 
maatschappelijke kosten 
toerekenen  

� óf terugdringen autobezit óf selectief 
autogebruik bevorderen 

Kabinetten Van Agt  
1-3: 1977-1982 

� indirecte wegenbelasting als 
heffing op brandstof (met 
verlaging mrb) 

 

Kabinet-Lubbers 1: 
1982-1986 

 � automobiliteit moet worden afgeremd 

Kabinet-Lubbers 2: 
1986-1989 

 � voor variabilisatie van autokosten 
� steunt onderzoek naar roadpricing 
� roadpricing is in alle plannen  cruciaal, maar 
moet nog worden uitgevonden 
� het is de vraag, of sturing van mobiliteit 
uitsluitend aan het prijsmechanisme kan worden 
overgelaten 
� rekeningrijden maakt het verkeerde onder-
scheid, tussen zij die het wél en zij die het níet 
kunnen betalen 

Kabinet-Lubbers 3: 
1989-1994 

� verhoging van accijns op 
brandstof 
� staat positief tegenover 
elektronische tolheffing 
� verder onderzoek naar 
rekeningrijden 
� zonodig autogebruik 
reguleren met 

� voor afremmen autogebruik is variabilisatie niet 
voldoende; autorijden moet duurder worden 
� regering ziet te snel af van rekeningrijden 
� pleit voor Europees overleg over variabilisatie 
� tolheffing zo inrichten dat het een maximaal 
effect heeft op terugdringen van automobiliteit 
� tolheffing komt te laat en past niet op 
Nederlandse wegen 
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Periode: Punten in de 
verkiezingsprogramma’s 

Opvattingen en standpunten in het 
parlementair discours 

spitsuurvignetten � steunt een zo maximaal mogelijke verhoging 
van variabele autokosten 
� aanvullend systeem van variabilisatie door 
spitsvignet of andere vormen onontkoombaar 

Kabinet-Kok 1: 
1994-1998 

� maatschappelijke kosten 
verdisconteren in de prijs van 
automobiliteit 
� kosten autogebruik zoveel 
mogelijk variabel maken via 
accijns en elektronische 
tolheffing of spitsvignet 

� opbrengst rekeningrijden terugsluizen naar de 
burger 
� rekeningrijden synchroon in Europa invoeren 
� het is niet acceptabel dat de minister het 
rekeningrijden voor zich uit schuift 
� met rekeningrijden kan al in 1998 worden 
gestart in Amsterdam en Rotterdam 
� rekeningrijden hoeft niet te worden gecompen-
seerd (want het gaat om het ontmoedigen van 
ongewenst gedrag) 

Kabinet-Kok 2: 
1998-2002 

� autogebruik en autobezit 
terugdringen 
� in congestiegevoelige 
gebieden rekeningrijden 
invoeren 
� milieuvastrechtkaart 
invoeren voor variabele 
autokosten 

� idee van variabilisatie verder vorm geven 
� rekeningrijden moet zich met een proef nog 
bewijzen 
� tol, betaalstroken en betalen per kilometer zijn 
nader onderzoek waard 
� wil een prijsbeleid met een breed scala aan 
alternatieven 
� proeven met spitstarieven zijn beter dan niets 
� rekeningrijden alleen invoeren als er 
alternatieven zijn voor de automobilist 
� rekeningrijden in heel Nederland invoeren in de 
vorm van een kilometerheffing 
� kiest voor een gedifferentieerde 
kilometerheffing 
� kilometerheffing is het optimale instrument 
� akkoord met experiment met expresbanen 

Kabinetten-
Balkenende 1-3: 
2002-2006 

� invoeren van een 
gedifferentieerde 
kilometerheffing 

� een platte kilometerheffing is nadelig voor het 
platteland 
� de kilometerheffing moet er snel komen 

Kabinet-Balkenende 
4: 2006-2010 

� de kilometerheffing 
vervangt de mrb 
� door een kilometerheffing 
nemen de files af 

� milieu- en klimaatdoelstellingen zijn van groot 
belang bij de kilometerheffing 
� voorstander van kilometerheffing als eerlijk 
systeem om het autorijden te belasten 
� CO2-reductie opnemen in de Wet kilometerprijs 
� draagvlak voor de kilometerheffing is niet 
doorslaggevend 

 
Beschouwing over het discoursprofiel van D66 
D66 heeft zich vanaf haar intrede in de Tweede Kamer sterk gemaakt voor introductie van het 
prijsmechanisme, voor beperking en terugdringing van het autogebruik (en zo nodig van het 
autobezit) én voor het in rekening brengen van alle maatschappelijke kosten aan de 
automobilist. Daarnaast vindt de partij in de loop van de jaren ’80 dat autorijden ook duurder 
moet worden gemaakt. Net als de PvdA is voor D66 een groot aantal varianten van het 
prijsmechanisme bespreekbaar, als er maar grip ontstaat op de ongebreidelde toename van 
automobiliteit. Daarmee kent ook D66 een consistente koers, die uitmondt in steun voor een 
gedifferentieerde kilometerheffing.  
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   Het is opvallend dat D66 het maatschappelijk draagvlak niet doorslaggevend vindt voor 
introductie van de kilometerheffing. Juist deze partij, die is ontstaan om meer democratisering 
tot stand te brengen in het Nederlands staatsbestel, vindt dat bij de introductie van een 
systeem dat ca. acht miljoen burgers direct raakt draagvlak in de samenleving niet van 
cruciaal belang.  
 
Conclusie 
D66 heeft op een vroeg moment in het parlementair discours ingezet op introductie van het 
prijsmechanisme en heeft die lijn consequent doorgezet. In dit discours kleeft aan de 
democraten ‘66 de paradox van het tonen van een ‘regentenmentaliteit’, terwijl de partij is 
opgericht om daartegen een tegenwicht te bieden. De oplossing van de problemen van de 
groeiende automobiliteit is voor D66 in de 21e eeuw een zaak die primair aan het parlement 
moet worden overgelaten en verdraagt zich blijkbaar niet met (teveel)  inspraak van burgers. 
 
 
2.5  Het discoursprofiel van het CDA  
 
In de jaren ‘70 vormen de ARP, de CHU en de KVP het CDA. Bij de verkiezingen van 1977 
komt het CDA in de Tweede Kamer. Omdat het parlementair discours over het 
prijsmechanisme in de loop van de jaren ’70 echt gestalte krijgt, zijn de drie voorlopers van 
het CDA niet in dit profiel opgenomen. 
 
Periode: Standpunten in de 

verkiezingsprogramma’s 
Opvattingen en standpunten in het 
parlementair discours 

Kabinetten Van Agt  
1-3: 1977-1982 

� groei verkeer terugdringen 
via ruimtelijke ordening 
 

� met terugdringen van de auto houden mensen 
meer ruimte voor andere uitgaven 
� mogelijkheden van prijsmechanisch rijden 
onderzoeken , met differentiatie naar tijd en plaats 
(mogelijk vanwege introductie computerchips) 
� andere basis voor mrb (“slokops betalen meer”) 

Kabinet-Lubbers 1: 
1982-1986 

� belastingheffing baseren op 
gebruik, niet op bezit (door 
verlagen mrb en verhogen 
accijns)9 
 

� dient samen met de VVD een motie in tegen 
tolheffing (die dient om tekorten op de begroting 
te compenseren) 
� variabilisatie autokosten alleen internationaal 
bezien 

Kabinet-Lubbers 2: 
1986-1989 

� vóór variabilisatie 
autokosten (moet wel worden 
afgestemd met buurlanden) 

� autowegen moeten in de eerste plaats 
beschikbaar zijn voor het zakelijk verkeer 
� wijst verhoging van de benzineaccijns af 
vanwege nadelige grenseffecten 
� fysieke tol niet toepassen 
� roadpricing roept tal van vragen op 

Kabinet-Lubbers 3: 
1989-1994 

� woon-werkverkeer per auto 
beperken met sturende 
middelen zoals rekeningrijden 
en de invoering van een 
vignetsysteem 
� omvorming van fiscale 
faciliteiten om autogebruik te 
verminderen; heffingen op 
brandstof met gelijktijdige 

� de Tweede Kamer moet bepalen of we met de 
ontwikkeling van rekeningrijden wel door kunnen 
en moeten gaan; wil absoluut nog geen stap 
verder zetten dan de studiefase 
� behoudt zich het recht voor ten principale te 
oordelen over rekeningrijden 
� prijsverhogingen mobiliteit verdedigbaar 
� spitsheffing en elektronische tol zijn 
aanvaardbaar 

                                                 
9 Deze verschuiving van belasting naar accijns is aangeduid als “variabilisatie” 
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Periode: Standpunten in de 
verkiezingsprogramma’s 

Opvattingen en standpunten in het 
parlementair discours 

verlaging mrb                             � onderscheid maken tussen productieve en 
consumptieve mobiliteit 
� de laagste inkomens mogen niet worden 
uitgesloten van autogebruik 
� als tarieven ov stijgen moeten autokosten ook 
omhoog 
� een mix van verhoging van accijnzen en van 
mrb is denkbaar 
� prijsbeleid is vooral voor het financieren en 
reguleren i.p.v. voor het terugdringen van 
automobiliteit 
� stemt in met het bestuderen van “spitsrijden” 
waarbij de opbrengst wordt benut om de mrb te 
verlagen 

Kabinet-Kok 1: 
1994-1998 

� ontmoediging autogebruik 
door effectief prijsbeleid 

� de gebruiker betaalt: via variabilisatie, (spits-) 
vignetten of een elektronische spitsbijdrage voor 
weggedeelten en later in Europees verband 
rekeningrijden 
� is voorstander van maximale variabilisatie 
� geen spitsvignet 
� alle energie richten op ontwikkeling van 
rekeningrijden in Europees verband; zo mogelijk 
eerder invoeren dan in 2000 
� vóór rekeningrijden onder o.m. de voorwaarde 
van goed OV en verlaging van de mrb en bpm 
� door rekeningrijden zal scheiding tussen zake-
lijk en niet zakelijk verkeer moeten plaatsvinden 
� de burger moet een alternatief hebben, anders 
wordt stilstaan belast 
� automobilisten zijn best bereid reistijd te kopen 
� alleen de accijnzen verhogen als dat samen met 
de omringende landen gebeurt 
� rekeningrijden pas invoeren als burgers 
daadwerkelijk alternatief hebben 
� opbrengst terugsluizen door verlaging mrb 
� kiest voor het eigen “selectsysteem” 
� heeft grote twijfels over “generiek rekening-
rijden”; rekeningrijden in congestiegebieden is de 
enige manier om het bereikbaarheidsprobleem op 
te lossen, dan wel rekeningrijden in de zin van 
betaalstroken 

Kabinet-Kok 2: 
1998-2002 

� beperken van onnodige 
mobiliteit; mobiliteit geleiden 
in duurzame richting 
� rekeningrijden introduceren 
� verhouding kosten auto-ov 
veranderen ten gunste van ov 

� voelt weinig voor actuele plannen voor 
“generiek rekeningrijden”; er is geen draagvlak 
voor 
� voorkeur voor betaalstroken 
� generiek rekeningrijden en de kilometerheffing 
bieden onvoldoende differentiatie tussen stad en 
platteland 
� variabilisatie via de accijns blijft de beste en 
goedkoopste manier van prijsbeleid 
� betaalstroken en doelgroepstroken behoren ook 
bij het prijsbeleid 
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Periode: Standpunten in de 
verkiezingsprogramma’s 

Opvattingen en standpunten in het 
parlementair discours 
� van rekeningrijden geen dogma maken 
� rekeningrijden is sta in de weg voor de 
kilometerheffing en is “onaanvaardbaar” 
� “het CDA is altijd tegen rekeningrijden 
geweest”; het experiment met rekeningrijden mag 
worden  “afgeschoten” 
� vóór het principe van “de gebruiker betaalt” en 
van variabilisatie van de autokosten 
� variabilisatie via de accijnzen lijkt het 
makkelijkst; dit afstemmen met buurlanden 
� heeft grote bedenkingen t.a.v. kilometerheffing; 
eventuele ontwikkeling in Europees verband 
vormgeven 
� het is de vraag, of de kilometerheffing de beste 
weg is voor variabilisatie; via de accijns is een 
groot deel van de autokosten al variabel 
� eerst alternatieven van de kilometerheffing 
bekijken; niet te snel een besluit nemen 
� is positief over de voorstellen voor expresbanen 
en tolwegen 
� platte kilometerheffing leidt niet tot 
vermindering fileproblemen 
� geen voorstander van systeem kilometerheffing 
� met variabilisatie van de accijnzen is eenzelfde 
resultaat te bereiken 
� vóór betaalstroken en tolwegen; geen tol op 
bestaande wegen 
� kilometerheffing zaak voor verdere discussie 

Kabinetten-
Balkenende 1-3: 
2002-2006 

� kwaliteitsoffensief nodig 
voor “armoede” op het gebied 
van infrastructuur 
� de gemiddelde automobilist 
niet op hogere kosten jagen 
met nieuwe beprijzings-
instrumenten voordat er 
alternatieven zijn 
� voor prijsbeleid onder 
voorwaarden: privacy, 
kostenneutraliteit en 
afschaffen mrb 
� pas op langere termijn 
overgaan tot beprijzing 

� er komt geen kilometerheffing 
� een kilometerheffing kán een oplossing zijn 
voor problemen met mobiliteit, maar de fractie 
laat zich niet vastleggen 
� betalen per kilometer is eerlijker en schaarste 
krijgt een prijs 
� voorstander van  vervangen van bestaande 
belastingen (bpm en mrb) door bedrag per 
kilometer 
� sluit de kilometerheffing niet uit in de toekomst 
� is voorstander van het beprijzen van gebruik in 
plaats van bezit van de auto 

Kabinet-Balkenende 
4: 2006-2010 

� het fileprobleem is een 
economische en sociale 
kostenpost;investeren in 
wegen 
en inzetten op duurzame 
mobiliteit 
� beprijzing kilometers 
invoeren in 2012; bpm en mrb 
geheel of gedeeltelijk 
vervangen; kosten 

� voor aanbesteding project kilometerheffing is 
het nog te vroeg 
� zet in op een kilometerheffing “die er op 
termijn echt gaat komen” 
� voorstander van de kilometerheffing onder de 
premissie dat het goed en technisch mogelijk is 
� kilometerheffing is nodig om Nederland “weer 
aan het rijden te krijgen”; er zijn wél randvoor-
waarden: niet meer dan 5% exploitatiekosten; 
naar rato vaste belastingen afschaffen; alle 
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Periode: Standpunten in de 
verkiezingsprogramma’s 

Opvattingen en standpunten in het 
parlementair discours 

betalingssysteem max. 5%; 
opbrengsten besteden aan 
infrastructuur 

opbrengsten naar infrastructuur; principe van 
lastenneutraliteit vastleggen in de wet 
� de gestelde randvoorwaarden inzake 
kilometerheffing zijn “heilig” 
� de kilometerheffing komt er, zij het wat later 
� kiest niet voor de kilometerheffing om populair 
te doen maar omdat het noodzakelijk is 
� is kritisch over de spitsheffing; wil niet toestaan 
dat regio’s zomaar een heffing invoeren 
� deze kilometerheffing moet niet doorgaan; het 
wordt “heel erg ingewikkeld” 
� over een aantal jaren hebben nieuwe auto’s 
standaard een kastje aan boord 

 
Beschouwing over het discoursprofiel van het CDA 
Het CDA toont zich in haar eerste jaren in het parlement een voorstander van het terugdringen 
van (de groei van) het autoverkeer en het introduceren van het prijsmechanisme. Daarbij ligt 
het accent op het betalen voor gebruik van de auto en niet voor het bezit. Als in de loop van 
de jaren ’80 voorstellen voor variabilisatie van autokosten en rekeningrijden in het 
parlementair discours worden gebracht kiest de CDA de voorzichtige en ‘aftastende’ lijn van 
het bepleiten van onderzoek. Het CDA denkt in die jaren aan prijsmechanisch rijden met een 
gedifferentieerd tarief naar tijd en plaats (ofwel een kilometerheffing).  
   In het verloop van het parlementair discours uit het CDA echter veel ‘mitsen en maren’. 
Tijdens de kabinetten-Lubbers geeft de CDA-fractie veel politieke signalen af over vormen 
van prijsmechanisme die al dan niet de voorkeur hebben, maar tot een duidelijke keuze komt 
het niet.  
   Tijdens de twee paarse kabinetten komt het CDA tot duidelijker standpunten, die echter snel 
wisselen: eerst is de partij voor “maximale variabilisatie”, daarna moet alle energie worden 
gericht op “rekeningrijden in Europees  verband”, vervolgens moet de burger eerst een 
alternatief hebben want anders “wordt stilstaan belast”. Daarop presenteert het CDA een eigen 
plan, het “selectsysteem” dat voorziet in de aanleg van betaalstroken. Maar enkele jaren later 
is voor het CDA variabilisatie via de accijns “de beste en goedkoopste manier van 
prijsbeleid”. Als de kilometerheffing tijdens het tweede paarse kabinet in beeld komt wil de 
partij niet te snel een besluit nemen en zegt vervolgens geen voorstander van de 
kilometerheffing te zijn; expresbanen en tolwegen hebben dan nog de voorkeur.  
   Als de periode van de kabinetten-Balkenende aanvangt slaat de stemming om. De partij 
vindt het betalen per kilometer eerlijker en vindt het van belang dat schaarste een prijs krijgt. 
Voor het eerst in de lange parlementaire geschiedenis kiest het CDA voor een duidelijke lijn 
en wordt een groot verdediger van het prijsmechanisme in de vorm van de kilometerheffing. 
   De uitvoering van de Wet kilometerprijs blijkt zoveel haken en ogen te hebben, dat het 
CDA met haar voorkeur in de problemen komt. Als de VVD afhaakt en de kilometerheffing 
verguist, heeft het CDA het nakijken. In welke mate dat electorale gevolgen heeft is niet te 
zeggen. In ieder geval is de ferme opstelling van het CDA in dit het ‘dossier kilometerheffing’  
een electoraal risico. Een feit is, dat bij de verkiezingen van 2010 de partij haar kamerzetels 
gehalveerd ziet.  
 
Conclusie 
Nadat het CDA gedurende vele jaren een wisselvallige koers heeft gevaren wat betreft het 
anders betalen voor automobiliteit, kiest de partij in de loop van de periode van de kabinetten-
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Balkenende een duidelijke koers die echter (te) laat wordt ingezet. Hier toont zich een 
paradox die een kenmerk is van het CDA in deze parlementaire geschiedenis: door 
voorzichtigheid en de angst om op het verkeerde paard te wedden, laat de partij eerst na 
decennia een heldere voorkeur blijken voor het prijsmechanisme in de vorm van de 
kilometerheffing. Die voorkeur blijkt in de heersende tijdgeest echter ‘het verkeerde paard’ te 
zijn. 
 
2.6   Discoursprofiel van de ChristenUnie (RPF/GPV)  
 
Vanaf 1981 is naast het GPV ook de RPF in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. In 2001 
fuseren de (oudere) GPV en de (jongere) RPF en vormen de ChristenUnie. Enkele jaren voor 
de fusie is de RPF  in dit dossier woordvoerder mede namens het GPV. Vanaf 1986 zijn beide 
partijen nadrukkelijk aanwezig in het discours over het prijsmechanisme. Voor de jaren 1986-
2000 is aangegeven van welke partij de tekst is: GPV of RPF . 
 
Periode: Punten in de 

verkiezingsprogramma’s 
Opvattingen en standpunten in het 
parlementair discours 

Kabinet-Lubbers 2: 
1986-1989 

 � wie in de spits met zijn eigen auto wil blijven 
rijden, zal fors moeten betalen (RPF) 
� vóór regionale differentiatie van de 
benzineaccijns (GPV) 

Kabinet-Lubbers 3: 
1989-1994 

� invoeren rekeningrijden 
(GPV) 
� zo mogelijk systeem van 
variabilisatie van autokosten  
invoeren(RPF) 
� wijst systeem van 
rekeningrijden af (RPF) 
� onderzoek naar spitsvignet 
(RPF) 

� autogebruik terugdringen tot niveau 1980; de 
auto dient in veel gevallen alleen maar het 
gemak (RPF) 
� hogere mrb voor de tweede auto in het 
huishouden (RPF) 
� autobezit voor jongeren tot 21 jaar verbieden 
(RPF) 
� accijnsverhoging is dringend geboden (RPF 
en GPV) 

Kabinet-Kok 1: 
1994-1998 

� wil aanzienlijke verhoging 
variabele autokosten (GPV) 
� 2e en 3e auto in één 
huishouden zwaar belasten 
(RPF) 

� betaalbare mobiliteit verkleint juist 
bereikbaarheid en leefbaarheid (RPF) 
� doet suggestie voor quotering van 
autokilometers; de niet gereden kilometers zijn 
verhandelbaar (RPF) 
� mobiliteit moet de prijs krijgen die nodig is 
om het terug te dringen (RPF) 
� rekeningrijden is niet de definitieve oplossing 
voor terugdringen van automobiliteit (RPF) 
� bepleit een andere grondslag voor de mrb, 
gebaseerd op brandstofverbruik en verhoogd 
met een variabel bedrag dat is gebaseerd op 
aantal gereden kilometers, eventueel met 
regionale differentiatie (RPF) 

Kabinet-Kok 2: 
1998-2002 

� mobiliteit niet langer als 
individueel recht beschouwen 
en aan restrictieve regels 
binden (RPF) 
� huishoudens met meer dan 
één auto extra belasten (RPF) 
� variabilisatie van autokosten 
op korte termijn; op langere 
termijn jaarlijkse 

� bepleit heffing per gereden kilometer (met 
belastingvrije basis hoeveelheid) (RPF) 
� wil rekeningrijden óók inzetten voor reductie 
van automobiliteit, niet alleen voor regulering 
(RPF) 
� doet suggestie voor heffing per gereden 
kilometer mét progressief tarief en regionale 
differentiatie (RPF) 
� het uitvoeren van maar één proef met 
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Periode: Punten in de 
verkiezingsprogramma’s 

Opvattingen en standpunten in het 
parlementair discours 

belastingaangifte voor gereden 
kilometers, met regionale 
differentiatie en afschaffing 
mrb (RPF) 
� verhoging van de accijns en 
invoeren elektronische 
tolheffing (GPV) 

rekeningrijden versterkt het maatschappelijk 
verzet (GPV) 
� rekeningrijden is symptoombestrijding (RPF) 
� teveel aan schadelijke mobiliteit 
terugdringen, eventueel vrijheid van burgers en 
ondernemers beperken (GPV) 
� akkoord met spitsheffing als opstap naar de 
kilometerheffing  
� bij invoering kilometerheffing zo spoedig 
mogelijk overgaan tot differentiatie  

Kabinetten-
Balkenende 1-3: 
2002-2006 

� terugdringen automobiliteit 
� afschaffen mrb en 
gedifferentieerde 
kilometerheffing invoeren 
� hoeveelheid gereden 
kilometers per jaar moet 
invloed hebben op de hoogte 
van de heffing (progressief 
stelsel) 
� op het platteland is de 
heffing lager (want er is minder 
ov) 

� gedifferentieerde kilometerheffing invoeren 
met afschaffen mrb en verlagen accijns 
� brandstofaccijns integreren in 
kilometerheffing 

Kabinet-Balkenende 4: 
2006-2010 

� kilometertarief in 
dunbevolkte is gebieden lager 
dan in dichtbevolkte 
� voor de eerste 5000 km geldt 
een laag tarief; voor zuinige 
auto’s geldt een lager tarief 

� een verdere differentiatie naar 
milieukenmerken moet grote invloed hebben op 
de kilometerprijs 
� bepleit een basistarief voor de 
kilometerheffing op basis van CO2 
� de Wet kilometerprijs is een mijlpaal in de 
verduurzaming van het autoverkeer 

 
Beschouwing over het discoursprofiel van de ChristenUnie (RPF/GPV) 
De twee voorlopers van de ChristenUnie (de RPF in het bijzonder) doen zich nadrukkelijk 
gelden in het parlementair discours over automobiliteit. De RPF is de enige partij die een 
scherpe norm formuleert voor het terugdringen van automobiliteit. De standpunten over het 
prijsmechanisme zijn daar op geënt.  
   Het accent ligt voor de RPF en de GPV op het verhogen van de kosten voor het bezit en het 
gebruik van de auto (met name bij meerdere auto’s in één huishouden). De RPF is zeer 
creatief in het bedenken van vormen van prijsmechanismen, zoals verhandelbare quotering 
van kilometers en een ‘variabele’ mrb met regionale differentiatie.  
   De RPF is een partij die als een van de eersten – eind jaren ’90 – in rekeningrijden niet meer 
de oplossing ziet voor de autoproblematiek en kiest dan voor een kilometerheffing. Met een 
progressief tariefstelsel wil de partij “schadelijke” mobiliteit terugdringen. Dat standpunt zet 
de ChristenUnie vervolgens consistent door. Gedurende de periode van de kabinetten-
Balkenende is deze partij een van de grootste pleitbezorgers voor introductie van de 
(gedifferentieerde) kilometerheffing. Een heffing die er uiteindelijk niet zal komen.  
 
Conclusie 
De ChristenUnie (met haar voorlopers) toont zich in het parlementair discours een fervent en 
‘politiek creatief’ voorstander van het prijsmechanisme, met een duidelijke visie op 
(auto)mobiliteit. De opstelling van de ChristenUnie herbergt een bijzondere paradox: met het 
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doel automobiliteit terug te dringen zet de partij in op een kostenverhogend prijsmechanisme, 
wat juist bijdraagt aan brede tegenstand tegen de introductie daarvan. De ChristenUnie wilde 
het spreekwoordelijke ‘onderste uit de kan’, zo lijkt het. 
 
 
2.7  Het discoursprofiel van de SGP  
 
De SGP spreekt zich in de eerste twee decennia van het parlementair discours niet 
nadrukkelijk uit over het prijsmechanisme. Daarom begint dit overzicht in 1986. 
 
Periode: Punten in de 

verkiezingsprogramma’s 
Opvattingen en standpunten in het 
parlementair discours 

Kabinet-Lubbers 2: 
1986-1989 

 � voor variabilisatie autokosten 
� roadpricing is niet een effectief instrument 
voor algemene mobiliteitsbeperking 

Kabinet-Lubbers 3: 
1989-1994 

� variabilisatie van autokosten 
door forse verhoging accijns en 
verlaging mrb 
� onderzoek moet uitwijzen of 
rekeningrijden goed mogelijk 
is 

� echte variabilisatie is, als de mrb wordt 
verlaagd 
� voelt niets voor fysieke tol 
� spitsheffing moet worden ingezet voor 
regulering, niet voor financiering 

Kabinet-Kok 1: 
1994-1998 

� in Europees verband streven 
naar verhoging brandstof-
accijns (met verlaging mrb) 
� onder voorwaarden 
rekeningrijden invoeren 

� heeft een voorkeur voor heffing per gereden 
kilometer (1997) 
 

Kabinet-Kok 2: 
1998-2002 

� vervanging van (deel van) 
accijns en mrb door belasting 
per kilometer 

� voorkeur voor heffing per gereden kilometer 
� ziet rekeningrijden als tussenoplossing op 
weg naar de kilometerheffing niet zitten (te 
dure en overbodige stap) 
� de overheid heeft de opdracht en de 
bevoegdheid beperkingen op te leggen aan 
doorgeschoten mobiliteitsbehoeften 
� een platte kilometerheffing is niet effectief 
� de gedifferentieerde kilometerheffing is de 
enige oplossing voor de fileproblematiek 

Kabinetten-
Balkenende 1-3: 
2002-2006 

� invoeren gedifferentieerde 
kilometerheffing; afschaffen 
mrb en ook een deel van de 
accijns op brandstof 
� pleit voor een verhandelbaar 
heffingvrij quotum per jaar, 
voor de basismobiliteit van 
lagere inkomens 

� voor invoering kilometerheffing 
� prijsbeleid is vooral reguleringsinstrument 

Kabinet-Balkenende 4: 
2006-2010 

� invoeren van een 
gedifferentieerde 
kilometerheffing 
� de intensiefste gebruiker en 
de ergste vervuiler betalen het 
meest 

� een kilometerheffing is een nuttig en 
rechtvaardig instrument tegen files en een 
stimulans voor schoner vervoer 
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Beschouwing over het discoursprofiel van de SGP 
De SGP treedt in het discours over het prijsmechanisme pas op de voorgrond in de jaren ’80. 
De partij komt er als een van de eersten toe een voorkeur uit te spreken voor een heffing per 
gereden kilometer. De opvatting over de rol van de overheid is voor deze partij een belangrijk 
punt bij het formuleren van het beleid. De overheid heeft tot taak beperkingen op te leggen 
aan “doorgeschoten mobiliteitsbehoeften”; daarom maakt de partij de keuze voor een 
gedifferentieerde kilometerheffing. Dat standpunt wordt consequent aangehouden.  
 
Conclusie 
De SGP toont zich in dit parlementair discours al vele jaren voorstander van de 
kilometerheffing, zonder zich te ‘verliezen’ in varianten. 
 
 
2.8  Het discoursprofiel van GroenLinks 
 
GroenLinks is gevormd uit een fusie van 4 partijen: de CPN, de EVP, de PPR en de PSP. 
Sinds 1989 is GroenLinks in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. 
 
Periode: Punten in de 

verkiezingsprogramma’s 
Opvattingen en standpunten in het 
parlementair discours 

Kabinet-Lubbers 3: 
1989-1994 

� autoverkeer minimaliseren 
� autobezit terugdringen 
� autoreclame aan strenge 
regels binden, vooruitlopend op 
algeheel verbod 
� variabele autokosten 
verhogen 

� benzineaccijns verhogen 
� zo snel mogelijke invoering van fysieke en 
elektronische tol in de Randstad 
� eventueel gedifferentieerde mrb 
(spitstoeslag) 
� verder onderzoek naar rekeningrijden 
� voorstander van variabilisatie, maar niet in 
de zin van verlagen van belastingen 
� akkoord met spitsheffing 

Kabinet-Kok 1: 
1998-2002 

� maatschappelijke kosten 
verdisconteren in de prijs van 
automobiliteit 
� verhogen mrb 
� invoeren van een  nader te 
bepalen vorm van prijsrijden 

� zo snel mogelijk rekeningrijden invoeren 
� rekeningrijden is óók een instrument voor 
het terugdringen van autogebruik 
� stap af van variabilisatie en zet in op 
duurder maken van autorijden (dat 
ontmoedigt ook het autobezit) 

Kabinet-Kok 2: 
1998-2002 

� kosten autogebruik verhogen 
via rekeningrijden en 
accijnsverhoging 

� suggestie voor verhandelbare quota van 
autokilometers (fractie Eerste Kamer) 
� rekeningrijden is een effectief instrument 
om kosten weggebruik én milieukosten door 
te berekenen 
� rekeningrijden is een eerste stap in de 
richting van een eerlijke prijsstelling waarin 
alle kosten zijn begrepen 
� vervangen van rekeningrijden door een 
kilometerheffing is onverstandig, want 
anders is er geen instrument om de files aan 
te pakken 
� wil een echte kilometerheffing met 
differentiatie naar tijd, plaats en 
milieukenmerken én met onderscheid naar 
stad en platteland 
� het is beter te wachten op een voorstel 
voor de kilometerheffing; tolwegen en 
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betaalstroken leiden alleen maar tot 
verwarring 
� gaat niet akkoord met de Wet 
bereikbaarheid en mobiliteit omdat de 
spitsheffing eruit is gehaald 

Kabinetten-Balkenende 
1-3: 2002-2006 

� op korte termijn alle externe 
kosten van mobiliteit in de prijs 
doorberekenen 
� invoeren gedifferentieerde 
kilometerheffing 
� het is niet verstandig om 
vaste belastingen op auto’s 
geheel af te schaffen 
� eventueel verhandelbare 
milieurechten invoeren 

� presenteert initiatiefwet voor regionale 
tolheffing (Tolwet) 
� wil zo snel mogelijk tol, rekeningrijden of 
andere vorm van beprijzing 
� de kilometerheffing is een regulerende 
heffing 
� in 2010 een gedifferentieerde 
kilometerheffing invoeren 

Kabinet-Balkenende 4: 
2006-2010 

-vóór 2009 een slimme 
kilometerheffing invoeren 
� opbrengsten kilometerheffing 
gaan voor een belangrijk deel 
naar het ov 

� een kilometerheffing die iets tegen de files 
doet kán niet kostenneutraal zijn 
� de opzet van de kilometerheffing van het 
kabinet is niet eerlijk, want breekt met het 
principe ‘de vervuiler betaalt’ als de 
opbrengst naar een infrastructuurfonds gaat 
� kan alleen instemmen met een groene 
kilometerheffing 
� de door het kabinet voorgestelde 
kilometerheffing is een megaoperatie om de 
lasten van de automobiliteit te verlagen 
� de kilometerheffing heeft een milieudoel 
en een bereikbaarheidsdoel 
� tegen afschaffing bpm 
� wil milieudoelen van de kilometerheffing 
in de wet opnemen; met name de 
vermindering van de CO2-uitstoot is een 
belangrijk punt bij de tariefstelling 
� wil kilometerheffing met een “bite”; 
tarieven niet laten bepalen door 
lastenneutraliteit maar door doelstellingen 
van bereikbaarheid, klimaat en leefbaarheid 
� vertraging kilometerheffing is slecht; rond 
grote steden alternatieve spitsheffing 
invoeren op basis van 
nummerbordherkenning 
� de Wet kilometerprijs is niet perfect, maar 
moet wel behandeld worden 

 
Beschouwing over het discoursprofiel van GroenLinks 
Twee van de voorlopers van GroenLinks – de PSP en de PPR – hebben in de jaren ’60, ’70 en 
’80 ferm stelling genomen tegen de almaar uitdijende automobiliteit. Die lijn is doorgezet 
door GroenLinks. Het is de enige partij die zich in 1989 nadrukkelijk uitspreekt over het 
terugdringen van het autobezit en het verbieden van autoreclame.  
   Vanuit die politieke stellingname is GroenLinks een groot voorstander van het 
prijsmechanisme in al zijn mogelijke vormen, van accijnsverhoging tot spitsheffing. Evenals 
de RPF draagt de partij bij aan het bedenken van vormen voor een prijsmechanisme en 
presenteert zij in 2005 een ontwerp voor een Tolwet.  



Discoursprofielen van de politieke partijen 

 787

   Omdat de partij het aan haar naam verplicht is kritisch te blijven over de ‘milieucomponent’ 
in het prijsmechanisme zet zij stevig in op een kilometerheffing waarmee de ‘vervuiler 
betaalt’. Voor GroenLinks heeft de heffing zowel een milieudoel als een bereikbaarheidsdoel 
en dat milieudoel moet in de Wet kilometerprijs worden opgenomen. GroenLinks wil het 
prijsmechanisme ook inzetten om schaarste aan milieukwaliteit van een prijs te voorzien. 
Doel is een kilometerheffing die in de portemonnee gevoeld wordt en een “bite” heeft.  
 
Conclusie 
GroenLinks (met haar voorlopers) heeft tot voor kort consequent automobiliteit kritisch 
bejegend. Mede daarom diende het prijsmechanisme voor deze partij in de loop der jaren 
meerdere doelen. Hier schuilt de paradox in het optreden van GroenLinks in dit parlementair 
discours: door vanuit de eigen politieke doelen de kilometerheffing ‘op te tuigen’ wordt deze 
moeilijk aanvaardbaar voor enkele andere partijen, die met een platte heffing willen starten. 
   Door de invulling van het prijsmechanisme dat GroenLinks voorstaat wordt ook zichtbaar, 
waartoe de introductie van een ‘platte’ kilometerheffing kan leiden. Geleidelijk aan zou het 
opgetuigd kunnen worden met aanvullende regels, tarieven etc. De kilometerheffing zou 
kunnen leiden tot een nieuw, ingewikkeld fiscaal stelsel. De betekenis van het mantra ‘eerlijk 
betalen’ zou al snel tot het rijk der fabelen kunnen behoren. 
 
 
2.9 Het discoursprofiel van de SP  
 
De SP maakt sinds 1994 deel uit van de Tweede Kamer. 
 
Periode: Punten in 

verkiezingsprogramma’s 
Opvattingen en standpunten in parlementair 
discours 

Kabinet-Kok 1: 
1994-1998 

� voor variabilisatie van auto-
kosten met afschaffing mrb 

� rekeningrijden en hogere benzineaccijns treffen 
bepaalde inkomensgroepen 

Kabinet-Kok 2: 
1998-2002 

 � rekeningrijden legt lasten fileprobleem 
eenzijdig bij lage inkomens 
� rekeningrijden is niet sociaal rechtvaardig 
� optie is verhoging van de accijns en verlaging 
van de mrb 
� geen voorstander van rekeningrijden in de 
huidige vorm met 11 tolpoorten 
� steunt platte kilometerheffing 
� onder voorwarden akkoord met kilometer-
heffing (eerlijker verdeling kosten autorijden) 
� starten met platte kilometerheffing om 
draagvlak zo groot mogelijk te maken 
� grootste voorkeur voor variabilisatie via de 
accijns (in Europees verband), maar steunt 
onverkort de kilometerheffing 
� tegen expresbanen en tolwegen 

Kabinetten-
Balkenende 1-3: 
2002-2006 
 

� door invoering van een 
kilometerheffing de 
autolasten koppelen aan 
gebruik in plaats van aan bezit

� voorstander van variabele kilometerheffing naar 
brandstof en gewicht 
� beprijzen met platte kilometerheffing via de 
accijns is de beste methode 

Kabinet-Balkenende 
4: 2006-2010 

� voorwaarde voor anders 
betalen voor de auto is, dat 
fors in het ov wordt 
geïnvesteerd 

� de kilometerheffing is oneerlijk, moeilijk 
uitvoerbaar en veel te duur; een heffing via de 
brandstofaccijns is goed en goedkoop 
� kleinere inkomens worden gepakt 
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Periode: Punten in 
verkiezingsprogramma’s 

Opvattingen en standpunten in parlementair 
discours 

� kiest voor een systeem van 
eerlijk betalen (invoering kan 
in 2010) 

� de kilometerheffing is een ordinaire 
“filebelasting” 
� de “filebelasting” raakt de mensen met een 
kleine beurs en is te duur, te ingewikkeld en 
oneerlijk 
� stoppen met het project kilometerheffing, er is 
geen draagvlak 
� pleit voor simpele aanpak: beprijzen op basis 
van gereden afstand 
� wel voorstander van een platte kilometerheffing 
via hetzij de accijns, hetzij de kilometerteller 
� blij dat de stekker uit het project is getrokken 
� pleit voor een verschuiving van de mrb naar 
accijnzen 

 
Beschouwing over het discoursprofiel van de SP 
Van begin af aan heeft de SP zich in het discours over automobiliteit opgeworpen als hoeder 
van de lagere inkomens. Het rekeningrijden wordt door deze partij gezien als een aanslag op 
de portemonnee. De SP kan zich ten tijde van het tweede paarse kabinet wel vinden in een 
platte kilometerheffing als het tot een eerlijker verdeling van de autokosten leidt.  
   Er komt een ommekeer ten tijde van het kabinet-Balkenende 4. De voorgestelde 
kilometerheffing is in de ogen van de SP nu oneerlijk, moeilijk uitvoerbaar en veel te duur. 
De partij gaat de heffing een “filebelasting” noemen. Toch geeft de partij zijn eerdere 
standpunt niet geheel op: zij toont zich aan het einde van het parlementair discours “wel 
voorstander van een platte kilometerheffing via hetzij de accijns, hetzij de kilometerteller”.   
  De SP is uiteindelijke blij dat de stekker uit het project is getrokken. Hiermee lijkt ook de SP 
een partij te zijn die ten prooi is gevallen aan wispelturigheid van standpunten in het discours 
over het prijsmechanisme. Onzekerheid over de gevolgen voor de portemonnee heeft grote 
invloed op het standpunt van de SP. 
 
Conclusie 
De SP heeft in dit parlementair discours consequent de gevolgen voor de portemonnee van de 
gewone man op de voorgrond geplaatst, gecombineerd met een wantrouwen ten aanzien van 
de gevolgen van een andere manier van betalen voor automobiliteit. Het standpunt over het 
prijsmechanisme is daarvan een afgeleide. Hierin ligt de paradox van de SP: de gewone man 
die weinig van zijn auto gebruik maakt zou financieel beter af zijn geweest met een 
kilometerheffing. 
 
 
2.10  Nabeschouwing: pacificatie rond de auto en het prijsmechanisme 
 
Een aantal politieke partijen laat in het discours over het prijsmechanisme een relatief  
inconsistent patroon van opvattingen zien. Met name het CDA maar ook de VVD en de SP. 
De PvdA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie zijn als pleitbezorgers in hoge mate 
consistent gebleven. Die consistentie geldt ook voor de SGP. Het CDA en de VVD hebben in 
hoge mate met voorwaarden ‘gewerkt’ om politieke manoeuvreerruimte te creëren. Zij leggen 
als het ware een ‘mijnenveld’ waarin zij aan politieke opponenten kunnen ontsnappen. 
Nondecision-making zit als het ware in hun standpunten ingebakken; CDA en ook VVD 
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leggen op voorhand de redenen vast om als het uitkomt niet te hoeven beslissen.10  
   GroenLinks en de ChristenUnie hanteren voorwaarden juist om de functie van het 
prijsmechanisme zo krachtig mogelijk te maken. Daarmee bereiken ze echter een tegengesteld 
effect: het lijkt op een ‘alles of niets’ situatie. Zie het stemgedrag van GroenLinks bij de Wet 
bereikbaarheid en mobiliteit. 
   De VVD heeft meerdere agenda’s in het discours. De essentie blijkt voor deze partij een 
zoveel mogelijk onbelemmerde en betaalbare automobiliteit. In de jaren ’60 is daarvoor het 
prijsmechanisme een mogelijk instrument, in de jaren ’80 tot medio jaren ’90 het 
rekeningrijden onder de voorwaarde dat de opbrengst wordt teruggesluisd naar de burger 
(geen lastenverzwaring!). Daarna is sterk ingezet op uitbreiding van infrastructuur en de 
herziening van het fiscaal stelsel rond de auto. Al met al is de VVD in termen van het 
bereiken van de politieke doelstellingen zoals gezegd de ‘winnaar’ van dit parlementair 
discours.  
   Het CDA is wat betreft het bereiken van haar doelstellingen een ‘verliezer’ te noemen, wat 
mede is veroorzaakt door het (ver)wisselen van die doelstellingen. Na jaren hoog te hebben 
ingezet op duurzaamheid tijdens de kabinetten-Lubbers maakt de partij zich in de jaren ’90 
sterk voor het selectsysteem met betaalstroken (als alternatief voor rekeningrijden). 
Betaalstroken worden mogelijk gemaakt met de Wet bereikbaarheid en mobiliteit, maar deze 
wet vindt geen toepassing. Na vele jaren kritisch te zijn geweest op rekeningrijden zet het 
CDA tijdens het kabinet-Balkenende 4 hoog in op de kilometerheffing, maar dan keert het tij 
voor die manier van betalen in 2010. Het CDA is wat betreft automobiliteit door andere 
partijen vaak aangesproken op onbetrouwbare standpunten; bezien over vier decennia heeft de 
partij geen duidelijke politieke agenda getoond. Dat kan uiteindelijk electoraal rampzalig 
uitpakken. 
 
Uit de algemene politieke ontwikkeling van het parlementair discours, die tot uiting komt in 
de standpunten die de verschillende politieke partijen op den duur innemen, blijkt een 
bijzonder feit. In het eerste decennium van de 21e eeuw is sprake van een zekere politieke 
pacificatie bij de vraagstukken van automobiliteit. Het fenomeen automobiliteit raakt voor 
een groot deel gedepolitiseerd; massaal autogebruik is de gewoonste zaak van de wereld 
geworden en ongewenste electorale gevolgen van politieke opvattingen over automobiliteit 
liggen op de loer. Dat leidt tot een zekere politieke behoedzaamheid: het autobezit staat in het 
geheel niet meer ter discussie en ook het afremmen van het autogebruik is voor de meeste 
politieke partijen geen issue meer. De politieke strijd wordt verplaatst van (het beïnvloeden 
van) de mate van het autogebruik naar de manier waarop en de mate waarin voor de auto 
wordt betaald.  
   Elke partij construeert voor het ‘eerlijk betalen’ zijn eigen prijsmechanisme. Daarbij is de 
ideologische achtergrond van partijen vaak nog helder zichtbaar, zoals in het kamerdebat over 
de begroting 2004 van Verkeer en Waterstaat. Er zijn uitgesproken voor- en tegenstanders van 
een kilometerheffing, wat is af te lezen aan nieuwe parlementaire taal in dit dossier. Zo wil 
GroenLinks een kilometerheffing met een “bite”, voor de SP is het een “filebelasting” en voor 
de PVV wordt hiermee een “kilometerpolitie” in het leven geroepen. 
 
De wetgevers in Nederland (regering en parlement) hebben werk gemaakt van het creëren van 
een nieuwe realiteit – een andere automobiliteit door introductie van het prijsmechanisme – 
die uiteindelijk een politieke utopie is gebleken. De diverse stuk gelopen pogingen om de 
institutie van de automobiliteit te hervormen via het prijsmechanisme hebben indirect 
bijgedragen aan het ontstaan van een politieke ‘monocultuur’ rond de auto. Deze monocultuur 

                                                 
10 Zie voor het perspectief van “nondecision-making” hoofdstuk 4, paragraaf 4.4. 



Deel VI – Hoofdstuk 2 

790 

is vooral bevorderd door het kamerbreed omarmen van het idee van ‘eerlijk betalen’ voor 
mobiliteit. Het verhaal ‘contra’ de auto, dat in de jaren ’60, ’70 en ’80 sterk aanwezig was in 
de Nederlandse samenleving, is nagenoeg volledig verdwenen. 
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3   
 
 
45 jaar parlementair discours: analyse en conclusies over 
al dat is gezegd en geschreven 
 
 
3.1  Inleiding 
 
In Deel I is het onderstaande kader gepresenteerd voor de analyse van het politiek discours: 
 
 
Schema 5. Analysekader voor het onderzoek naar het parlementair discours 
 
Facetten van discours 
 

Te gebruiken begrippen Centrale vragen 

1. procedures / spelregels 
 
 

� uitsluiting 
� selectie 

� wat is toegelaten tot het 
discours? 
 

2. structuur / opbouw 
 

� frame en framing 
� story-line 
� discursieve formatie 
 

� welke zijn de politieke 
verhalen? 

3. proces / sociale actie 
 
 
 

� coalitie 
� hegemonie 
� regime 
 

� wie domineert/domineren? 

 
Aan de hand van dit ‘gereedschap’ kan het parlementair discours in de periode 1965-2010, dat 
is beschreven in de delen II t/m V, worden ‘ontleed’. Het accent ligt in onderstaande 
beschouwing op het onderkennen van de kenmerkende praktijken in het discours. In de 
navolgende paragrafen wordt elk van de drie facetten van discours onder de loep genomen.  
 
 
3.2  Procedures en spelregels: wat is toegelaten? 
 
Uitsluiting: onderwerpen die zijn uitgesloten in het discours 
Er is een groot aantal onderwerpen dat in het discours over het prijsmechanisme wordt 
aangedragen en benoemd, maar waar verder geen discours op volgt. In discoursanalytische 
termen zijn ze als onderwerp uitgesloten van verder discours; in politieke zin zijn de 
onderwerpen ‘geneutraliseerd’. 
   Er kan een lange lijst worden gemaakt van onderwerpen die door de Tweede Kamer 
uitgesloten worden van het discours, eenvoudig door er niet op te reageren en er dus geen 
onderwerp voor discours van te maken. Het gaat soms om zaken die slechts éénmalig aan de 
orde worden gesteld. Vaker gaat het om zaken die meerdere malen (bijvoorbeeld tijdens de 
begrotingsbehandeling) worden aangedragen maar nooit onderdeel gaan uitmaken van het 
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discours. Ze zijn blijkbaar niet ‘inpasbaar’, omdat ze incompatibel1 zijn met het (dan) 
heersende, dominante verhaal over automobiliteit.  
   Een zwaarwegende reden om zaken in politieke zin als incompatibel te beschouwen is de 
kans op electoraal verlies. Na de teloorgang van het beleid van het SVV-2 in de jaren ’90, het 
vastlopen van het beleid rond de invoering van het rekeningrijden onder minister Netelenbos 
in 1999 en het echec van de Wet kilometerprijs in 2010 is het agenderen van ‘problematische’ 
zaken rond de auto bijna een politiek taboe geworden.2 De lijst van de incompatibiliteiten in 
de periode 1965-2010 (dus zowel oude als recente) is als volgt: 
 

� hypermobiliteit tegengaan. Een aantal kleine partijen (de RPF voorop) stelt in de jaren 
’90 dit punt aan de orde. Er is een teveel aan mobiliteit – met name automobiliteit – is de 
achterliggende gedachte, en daar moet de overheid op ingrijpen. Het begrip “onnodige 
mobiliteit”  is een variant op dit thema en is nog te vinden in het verkiezingsprogramma 
2006 van de ChristenUnie.3 
� autobezit beperken. Enkele kleine partijen stellen over meerdere jaren beperking van het 
autobezit voor (D66, RPF, GPV e.a.). Zowel algemene beperking (bijvoorbeeld door het 
verhogen van de leeftijd voor het behalen van een rijbewijs) als het extra belasten van 2e en 
3e auto’s in één huishouden worden voorgesteld.  
� autogebruik quoteren. De RPF stelt quotering van kilometers voor in de vorm van een 
basisvolume in het kader van de kilometerheffing. GroenLinks doet de suggestie voor een 
verhandelbaar kilometerquotum4 (Dit onderwerp lijkt op de “milieuvastrechtkaart” van 
D66). 
� autorijden duurder maken. Een aantal partijen stelt het duurder maken van het 
autogebruik aan de orde. Dat gebeurt vanuit verschillende motieven. Hoewel de facto het 
autorijden in de loop van de decennia bijna ‘automatisch’ duurder is geworden door 
verhoging van accijnzen en belastingen voor diverse doeleinden (waaronder het 
wegwerken van begrotingstekorten) is ‘duurder maken’ als expliciet doel niet geaccepteerd 
(waarbij als motto geldt: ‘de auto is geen melkkoe’). 
� autoreclame beperken. Enkele partijen hebben dit onderwerp genoemd (PvdA, 
GroenLinks). Het is nooit opgepakt in het parlement. 
� aanpassen leeftijdsgrens rijbewijs. Verhoging is onbespreekbaar, verlaging niet. (Zie 
ook bij punt 2.) 
� aan de kaak stellen van autoafhankelijkheid (het herwaarderen van de rol van de auto). 
Enkele kleine partijen hebben dit punt benoemd als politiek vraagstuk, gekoppeld aan 
individualisering, emancipatie en taakcombineerders.5  
� het ruimtegebruik van de auto. Het idee om de ruimte die een auto mag innemen op de 
openbare weg of bij het parkeren in te perken, is in het politiek discours over automobiliteit 
aan de orde gesteld, met name naar aanleiding van een idee van de gemeente Nijmegen (in 

                                                 
1 In de betekenis van: niet te verenigen. 
2 Het kabinet-Rutte heeft waarschijnlijk mede daarom een geheel andere benadering geïntroduceerd. Dit kabinet 
is van start gegaan met vooral ‘positieve’ zaken voor de automobilist zoals: het invoeren van een 
maximumsnelheid van 130 km/u; het voorstel om jongeren vanaf 17 jaar al rijbevoegdheid te geven; het 
aanleggen van rijkswegen met een voorgeschreven minimaal aantal rijstroken.  
3 Het onderwerp is een variant op het gesneuvelde thema “onthaasting”, dat minister De Boer (PvdA) van 
VROM  in het eerste Paarse kabinet op de agenda wilde hebben. 
4 Een idee van de Eerste Kamerfractie van deze partij. 
5 Met name de PSP en de PPR hebben op die afhankelijkheid gewezen. De PPR sprak zelfs van een “zichzelf 
afdwingend autosysteem”. Ook vele insprekers hebben bij het SVV-1 gesteld dat dit plan de autoafhankelijkheid 
zou bevorderen. Minister Westerterp stond wel een herwaardering van de auto voor; met name de VVD 
(woordvoerder mw. Smit-Kroes) was tegen. 
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2005) om SUV’s te weren uit de binnenstad.6 
� de accijns op benzine differentiëren naar regio. Een idee van de GPV, bedoeld om het 
autogebruik in de Randstad te ontmoedigen. 
� het ter discussie stellen van het fenomeen “Nederland distributieland”. Meerdere 
partijen hebben de vraag gesteld, of Nederland zijn doorvoer- en transportfunctie zo 
bepalend moet laten zijn voor de economie, met alle verkeer van dien. Maar die vraag is 
onbespreekbaar. 
� tol. Sinds mensenheugenis is het woord ‘tol’ beladen in Nederland, met de ‘tolpoorten’ 
van minister Netelenbos als recent hoogtepunt. Tol is wel geaccepteerd als financiering 
voor nieuwe bruggen of tunnels. Maar het blijft een ‘gevaarlijk’ onderwerp.7 
� de weg beschouwen als collectief goed. Door het ver doorgevoerde ‘marktdenken’ 
ontkomt ook het wegennet er niet aan, om als dienst of product van de overheid te worden 
beschouwd waarvoor per eenheid (de kilometer) betaald moet worden. Het lijkt de kant op 
te gaan, dat nog slechts weinig partijen de openbare weg als uitgesproken collectief goed 
beschouwen, dat voor iedereen op gelijk wijze toegankelijk moet zijn. 
� een sterk sturende rol van de overheid. In relatie tot het vorige punt is de rol van de 
overheid ten aanzien van automobiliteit in de loop van enkele decennia veranderd. De 
overheid is niet meer de enige ‘probleemeigenaar’. Het is ook en vooral de automobilist, 
kernachtig onder woorden gebracht door minister Netelenbos met de uitspraak “de file, dat 
ben je zelf”. De overheid ‘faciliteert’ tegenwoordig. 
� vervoerseconomisch onderzoek. Onderzoek blijkt niet zwaar te wegen in het politiek 
discours. Dit geldt in het bijzonder voor vervoerseconomisch onderzoek over de werking 
van het prijsmechanisme, dat gunstige effecten van rekeningrijden en van een 
gedifferentieerde kilometerheffing voorspelt. 
� de externe kosten van automobiliteit. Het gaat hier om een recent punt. Tot in de jaren 
’90 kon de auto worden gezien als een gesubsidieerd vervoermiddel, omdat niet alle kosten 
die het autogebruik veroorzaakt (o.a. de milieubelasting) door de automobilist worden 
betaald. Maar door het fors gegroeide aantal (schone) auto’s en de aan automobiliteit 
verbonden inkomsten voor de schatkist geldt de auto op basis van het vigerende fiscale 
stelsel als “nettobetaler”. Het praten over externe kosten  is daarmee van de baan. 
� schaarste. Omstreeks de eeuwwisseling is het idee verlaten, dat automobiliteit 
gereguleerd en beheerst moet worden vanuit schaarste. In een welvarend land is dat begrip 
niet meer bruikbaar. Want waar gebrek aan is, kan immers door (meer) productie in een 
tekort worden voorzien.  
� rekeningrijden. Aan deze lijst kan ook het rekeningrijden worden toegevoegd. Anno 
2012 is het taboe om het daar nog over te hebben, behalve om daarmee een politieke 
tegenstander weg te zetten. Het woord dreigt te verworden tot een politiek scheldwoord. 

 
Selectie: onderwerpen die zijn toegelaten tot het discours       
Over de afgelopen vijfenveertig jaar zijn met name tien onderwerpen te onderscheiden die 
zijn toegelaten tot het parlementair discours. Deze onderwerpen zijn ‘geaccepteerd’ als thema 
voor politieke beraadslaging en hebben nog steeds een prominente rol, of hebben die in het 
verleden gehad. In dat laatste geval geldt het betreffende onderwerp als inmiddels ‘afgedaan’; 
het is dan niet meer (goed) bruikbaar en speelt dus geen rol meer in het politiek discours. Het 
zijn de volgende onderwerpen (tussen haakjes is vermeld welke inmiddels hebben afgedaan): 

                                                 
6 In de Parkeernota 2012-2020 van het Amsterdamse stadsdeel Amsterdam-West (gepubliceerd in januari 2012) 
is het voorstel opgenomen, om bezitters van grote auto’s meer parkeergeld te laten betalen dan bezitters van 
kleine auto’s. Dit is een variant op het idee van de gemeente Nijmegen. 
7 In juni 2011 is het instrument van tolheffing weer geïntroduceerd voor de financiering van de verlenging van 
Rijksweg A 15, waar met name het zakelijk verkeer belang bij heeft. 
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� het autogebruik en de beïnvloeding daarvan. Selectief autogebruik is sinds de jaren ’60 
hét geaccepteerde onderwerp. De PvdA heeft dat idee als eerste krachtig bepleit. Het is 
kamerbreed geaccepteerd en sindsdien niet meer uit het discours verdwenen. Regering en 
parlement vinden al vier decennia het beïnvloeden van de mate van autogebruik hét 
legitieme aangrijpingspunt om automobiliteit te sturen. 
� beperken van de groei van automobiliteit (inmiddels afgedaan). Decennialang een bijna 
niet omstreden doelstelling van beleid, maar grotendeels onhaalbaar gebleken en 
omstreeks het jaar 2000 verlaten.  
� het veranderen van de prijsverhouding tussen het openbaar vervoer en de auto 
(inmiddels afgedaan). Dit is vooral in de jaren ’80 een ‘hot issue’. Alleen in omfloerste 
zin is het nog acceptabel te spreken over het verhogen van de kosten van het autobezit- en 
gebruik ten faveure van het openbaar vervoer (zoals ‘het streven naar een evenwichtige 
prijsverhouding tussen het openbaar vervoer en de auto’).  
� mobiliteit mag, mobiliteit als recht. Met enige regelmaat is het ‘recht’ op mobiliteit door 
verschillende partijen naar voren gebracht in de Tweede Kamer. Soms wordt gesproken 
van een ‘grondrecht’. De meest bekende uitdrukking is van minister Netelenbos, 
“mobiliteit mag”. 
� lastenneutraliteit en zo mogelijk lastenverlichting voor de automobilist. Bij voorstellen 
zoals rekeningrijden, kilometerheffing en andere varianten van het prijsmechanisme is 
altijd de relatie gelegd met de lasten voor de ‘gemiddelde’ burger. Bij invoering van een 
landelijk systeem mogen deze kosten – gedefinieerd als de totale kosten van onze 
automobiliteit – niet stijgen. De opbrengst van rekeningrijden of de kilometerheffing zal 
(in de meeste voorstellen) dan ook worden ‘teruggegeven’ aan de burger. Bijna 
kamerbreed is dit omarmd. De meest actuele slogan op het gebied van de autokosten is 
prominent gehanteerd door minister Eurlings, namelijk het “eerlijker betalen” met het 
systeem van de kilometerheffing. 
� draagvlak. De maatschappelijke steun voor het beleid van de overheid is (in de 
geschiedenis van het prijsmechanisme) voor een meerderheid van het parlement van 
doorslaggevend belang gebleken. Hoewel enkele partijen soms enige afstand nemen van 
de noodzaak van draagvlak (met name de PvdA en D66 ten tijde van het tweede paarse 
kabinet) is draagvlak voor het prijsmechanisme in de 21e eeuw een centraal thema 
geworden. 
� keuzevrijheid van de automobilist. In de loop van de jaren ’90 wordt keuzevrijheid van 
de automobilist een centraal element in het discours. Dit past geheel in het marktdenken, 
waarin de burger vooral in de rol van consument – als ‘koning klant’ – wordt 
aangesproken. In eerste instantie moest de automobilist bij het rekeningrijden een 
alternatief hebben in goed openbaar vervoer. Later in het discours is dat uitgebreid tot 
onder meer de keuze tussen wegen waarvoor niet en wegen waarvoor wel betaald moet 
worden én de keuze om, binnen een gedifferentieerd tarief van de kilometerheffing, naar 
tijd, plaats en milieukenmerken van de auto te betalen. Dan kan de automobilist zelf 
bepalen wat hij ervoor over heeft om ‘automobiel’ te zijn. 
� Europa. De betekenis van Europa is groot in deze geschiedenis. Bij alle belangrijke 
voorstellen (variabilisatie via de accijns, rekeningrijden en de kilometerheffing) hebben 
regering en parlement ingezet op een mogelijke samenwerking met de buurlanden dan wel 
met Europa. Het ‘aanroepen’ van Europa is kamerbreed geaccepteerd en gesteund, maar 
heeft voor wat betreft het betalen voor automobiliteit niets opgeleverd. Noch een 
coördinatie van brandstofprijzen, noch samenwerking bij de invoering van een 
prijsmechanisme is tot stand gekomen. Het mantra om in Europees verband tot een 
gezamenlijk prijsbeleid te komen lijkt eerder de functie te hebben om zaken op de lange 
baan te schuiven; in Europees verband tot afspraken komen is een proces van vele jaren. 
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� Nederland als gidsland (inmiddels afgedaan). Regelmatig duikt het idee op, dat 
Nederland ‘voorop’ moet lopen in de toepassing van het prijsmechanisme en dat 
Nederland beleid aan het maken is waar héél Europa naar kijkt. Ook wordt het gezien als 
een mogelijk exportproduct (zoals de technologie voor de kilometerheffing). Met het 
aantreden van het kabinet-Rutte is het onderwerp ‘uit’.8 
� vereenvoudiging van de belastingen. Dit is een jonge loot aan de stam van breed 
geaccepteerde thema’s. Afschaffing van mrb en bpm is hét sterke punt van de 
kilometerheffing. Met de intrede van de zogenaamde vergroening in de autobelastingen is 
echter eerder sprake van een steeds complexer en verfijnder wordend fiscaal stelsel, 
waarvan de houdbaarheidsdatum in economisch moeilijke tijden onzeker is.9 
 

Conclusie 
De wijze waarop het parlementair discours vanaf 1965 is ‘gelopen’ heeft geleid tot herkenbare 
uitsluiting én selectie van onderwerpen. In de handelingen van de Tweede Kamer is ook 
meerdere keren door kamerleden zelf gesteld dat bepaalde zaken rond automobiliteit als een 
taboe gelden. Indien sommige van de bovengenoemde zaken wel acceptabel zouden zijn 
geweest in het discours, zou een besluit tot invoering van een kilometerheffing meer kans van 
slagen hebben gehad. 

 
 
3.3  Structuur en opbouw: welke zijn de politieke verhalen? 
 
Framing, frame en story-lines  
Door de jaren heen is er een verscheidenheid aan story-lines gepresenteerd in relatie tot de 
introductie van het prijsmechanisme bij automobiliteit. Sommige blijken succesvol en worden 
gedurende vele jaren gebruikt. Andere hebben een kort leven. Een aantal wordt duidelijk 
uitgesproken, sommige zijn meer te kwalificeren als een ‘verborgen agenda’. Alle politieke 
partijen die geen ‘eendagsvlieg’ zijn in de Tweede Kamer zijn actief met framing van 
automobiliteit en het prijsmechanisme.  
   Hierna volgen de vijf verhalen die in de afgelopen decennia het parlementair discours 
hebben gedomineerd. Met deze verhalen zijn veelal korte, herkenbare uitspraken verbonden 
van vóór en -tegenstanders, die vaak in de media zijn gebruikt. Dit zijn de frames die de 
verhalen dragen. Vaak zijn ze verwoord als soundbites. In chronologische volgorde zijn de 
volgende verhalen te onderscheiden: 
 

� De constructie van het ‘schaarste-verhaal’ begint in de jaren ’60. Een begrijpelijk 
verhaal in een land dat net uit de wederopbouwfase is na WO II ; het gaat vooral om het 
verdelen van de beschikbare maar schaarse wegcapaciteit. Dat kan door het 
prijsmechanisme. Dat wordt in die jaren “prijsmechanisch rijden” genoemd. Een eerste 
idee dat daaruit voortkomt is de variabilisatie van autokosten (minder mrb, méér accijns). 
Kenmerkende soundbites bij dit verhaal: er is verkeersnood; de kleine rijder moet worden 
ontzien. 
� Dan volgt in de loop van de jaren ’70 de constructie van het ‘auto-terugdringen-verhaal’ 
. Dat verhaal houdt lang stand, tot in de jaren ’90. De continue groei van automobiliteit 
moet een halt worden toegeroepen dan wel sterk worden beperkt. Naast schaarste aan 

                                                 
8 Eind januari 2012 haalt de kilometerheffing weer de publiciteit vanwege het advies Uit overtuiging van het 
Wetenschappelijk Instituut van het CDA, waarin een platte kilometerheffing wordt voorgesteld die op basis van 
kilometerregistratie wordt verrekend. De VVD neemt op haar website stevig stelling tegen dat voorstel.  
9 In het Belastingplan 2012 heeft het kabinet-Rutte al beperkingen doorgevoerd. Onder meer zijn de criteria voor 
vrijstelling van bpm en mrb aangescherpt.  
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wegcapaciteit is milieukwaliteit een schaars goed geworden. Dat rechtvaardigt het 
terugdringen van het autogebruik door inzet van het prijsmechanisme. Het instrument heet 
eerst “variabilisatie van autokosten”, maar wordt uiteindelijk “rekeningrijden” en er wordt 
na vele jaren in 1997 een Wet op het rekeningrijden ingediend. Kenmerkende soundbites 
die gerelateerd zijn aan dit verhaal: een verkeersinfarct moet worden voorkomen; selectief 
autogebruik moet worden bevorderd; de vervuiler moet betalen; hypermobiliteit moet 
worden tegengegaan.  
Het ‘auto-terugdringen-verhaal’ ontmoet veel weerstand in de politiek en in de 
samenleving. Er wordt al snel een tegen-verhaal geconstrueerd, dat bekend is geworden 
met de actie van de autobranche onder de slogan “Blij dat ik rij”. Veel gebruikte 
soundbites in dit tegen-verhaal zijn: de overheid doet aan autootje pesten; de auto is de 
melkkoe van de overheid; rekeningrijden is betaald in de file staan. 
� Daarna komt het ‘auto-accommoderen-verhaal’. Dat wordt geconstrueerd in de loop van 
de jaren ’90  en heeft wortels in het tegen-verhaal “Blij dat ik rij”. Automobiliteit en de 
groei daarvan moet worden geaccepteerd en worden ingepast in de samenleving. 
Bereikbaarheid en betrouwbare reistijd zijn nu het probleem. Die kunnen worden 
aangepakt met de inzet van het prijsmechanisme. Het wordt dan vertaald naar expreswegen 
en tolbanen in de Wet bereikbaarheid en mobiliteit.10 Kenmerkende soundbites bij dit 
verhaal: files bedreigen Nederland-transportland; de economische kosten van files zijn 
enorm; automobiliteit is de vrije keuze van de burger; mobiliteit is fun; eerst bewegen, dan 
beprijzen. Op dit verhaal komt geen tegen-verhaal. 
� Tenslotte mondt het ‘auto-accommoderen-verhaal’ in de 21e eeuw uit in twee min of 
meer parallelle verhalen. Het eerste is het ‘eerlijk-betalen-verhaal’. Het huidige fiscale 
stelsel rond de auto bevoordeelt de automobilist die veel rijdt, omdat de mrb een relatief 
grote kostenpost is voor de automobilist die weinig rijdt. Ook vinden sommige politici dat 
de hoge belasting bij de aanschaf van nieuwe auto’s, de bpm, niet  eerlijk is in vergelijking 
met de belasting in andere Europese landen. Herziening van het fiscale stelsel is mogelijk 
door het hanteren van een prijsmechanisme in de vorm van een kilometerheffing. Daarvoor 
wordt de Wet kilometerprijs ingediend. Kenmerkende soundbites rond dit verhaal: niet het 
bezit, maar het gebruik van de auto belasten; wie veel rijdt betaalt veel, wie weinig rijdt 
betaalt weinig; de automobilist is een nettobetaler; het bedrag dat bij autorijdend Nederland 
wordt weggehaald moet omlaag.  
� Parallel aan de opkomst van het ‘eerlijk-betalen-verhaal’ loopt een ‘extra’ verhaal dat 
eind jaren ‘90 is geïnitieerd vanuit het milieu- en klimaatbeleid. Dat verhaal raakt vele 
sectoren in de Nederlandse samenleving waaronder de automobiliteit en kan worden 
aangeduid als het ‘vergroening-verhaal’. In het kader van de internationale doelstellingen 
rond het klimaat moet de uitstoot van het autoverkeer (met name van CO2) worden 
beperkt. Dat kan door inzet van het prijsmechanisme. Dat leidt tot pogingen om die 
milieudoelstelling in de Wet kilometerprijs op te nemen. Maar in het kader van het 
jaarlijkse Belastingplan is al geregeld, dat voor zeer schone auto’s een laag tarief geldt 
voor de bpm en de mrb.  Per 1 januari 2010 is voor die schone auto’s  geen mrb en bpm 
verschuldigd. Dit verhaal wordt wat betreft de automobiliteit gekenmerkt door de 
soundbite “vergroening van het wagenpark”. De autobranche heeft er zijn voordeel mee 
kunnen doen met de term “belastingvrijrijden”. 

 
Progressief of conservatief? 
Het onderscheid tussen progressieve en conservatieve politieke partijen blijkt bij de verhalen 
over het onderwerp automobiliteit lastig te hanteren. Ter illustratie hiervan kan het openbaar 

                                                 
10 De door de regering voorgestelde spitsheffing is  uit deze wet geschrapt ! 
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vervoer dienen. ‘Progressieve’ partijen als de PvdA en D66 hebben zich in het verleden met 
name sterk gemaakt voor bevordering van het openbaar vervoer en beperking van het 
autogebruik. Gelet op de grootschalige motorisering van de samenleving kan dat standpunt 
achteraf juist als conservatief worden beschouwd: de partijen wilden eigenlijk een door de 
samenleving gewenste ontwikkeling keren of ten minste bijsturen.  
   Een omgekeerde redenering kan worden toegepast op de VVD. In de 21e eeuw lijkt de 
keuze vóór de auto als individueel vervoermiddel voor de massa juist te getuigen van 
progressiviteit omdat het een belangrijke pijler is geworden voor de moderne, flexibele 
netwerksamenleving waarbij tweeverdienerhuishoudens de boventoon voeren.  
   Wat betreft de politieke verhalen rond de auto en het prijsmechanisme zijn er elementen die 
gekwalificeerd kunnen worden als ‘politiek neutraal’, omdat  beide stromingen er gebruik van 
maken. Het ‘verkeersinfarct’ is daar een voorbeeld van; voor de ene partij is dat reden voor 
het terugdringen van automobiliteit, voor de andere partij is het reden om fors te investeren in 
uitbreiding van het wegennet. Een tweede element is ‘betalen voor gebruik  in plaats van voor 
het bezit van de auto’; dat kan worden gebruikt om de kosten van de auto op te schroeven 
maar ook om ze te verlagen. Het is daarom een element dat voor én tegenstanders van (meer) 
automobiliteit hanteren. 
 
Discursieve formaties 
Discursieve formaties zijn tekstfragmenten die één geheel vormen. Een discursieve formatie 
kan  ook worden omschreven als ‘het grote verhaal’ dat in een bepaalde periode opgeld doet. 
Het zijn verhalen die het parlement en de politiek overstijgen en een algemeen 
maatschappelijke werking en betekenis hebben. In de meer dan vier decennia politiek én 
maatschappelijk discours over de auto en het prijsmechanisme zijn twee discursieve formaties 
te onderscheiden.  
   De eerste discursieve formatie is het grote verhaal over de auto als probleemveroorzaker. 
Het is een  verhaal dat zich toont in twee gedaanten. In de jaren ’60 en ’70 is het een verhaal 
over de auto als veroorzaker van grote onveiligheid en milieuvervuiling. Dit verhaal is onder 
meer verwoord in de naam van de actiegroep “Stop de kindermoord!” en leidde tot het eerder 
genoemde tegen-verhaal van de autobranche, de meerjarige actie “Blij dat ik rij” die in 1976 
start. In de jaren ’80 en ’90 neemt de verkeersveiligheid fors toe en ook wordt de auto schoner 
(ondermeer door toepassing van de katalysator). Dat leidt tot een accentverschuiving. Het 
milieu blijft nog jaren een zorgenkind (onder meer herkenbaar in ‘de stervende bossen’), maar 
energieverbruik en duurzaamheid worden de belangrijke thema’s. Automobiliteit moet 
daarom beheerst en gereguleerd worden, ook omwille van de bereikbaarheid. Aan het eind 
van de 20e eeuw komt een fundamentele omslag.  
   Op de golven van de toenemende welvaart, de groeiende automobiliteit en steeds schoner, 
veiliger en duurzamer wordende auto’s komt een tweede discursieve formatie tot 
ontwikkeling met een ander groot verhaal: het verhaal dat met één soundbite is aan te duiden: 
mobiliteit is fun.11 De auto is dan niet meer het probleem, maar de files en de bereikbaarheid 
die nog steeds niet zijn opgelost. 
   Adviezen van wetenschappers en adviesorganen hebben grote invloed gehad op deze 
discursieve formaties. Het rapport van de Club van Rome (1972) is een belangrijke pijler 
onder de eerst genoemde discursieve formatie. Het Brundtland-rapport (1988) heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de omslag naar de andere discursieve formatie, waarvoor 
het advies van de VROM-Raad uit 1999, Mobiliteit met beleid, (onbedoeld) een belangrijke 
                                                 
11 Deze slogan is wellicht de meeste bekende uitspraak van minister Netelenbos en hangt direct samen met het 
Nationaal Verkeers- en Vervoersplan dat de minister in oktober 2000 aanbiedt aan de Tweede Kamer. Dat plan 
is niet door de Tweede Kamer aanvaard, maar is wel de neerslag van de omwenteling in het denken over 
automobiliteit. 
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steunpilaar is geworden. Dat advies baande de weg voor een acceptatie van de auto en voor 
een positiever verhaal ten aanzien van mobiliteit. Politieke partijen sloten zich met hun 
verkiezingsprogramma’s aan bij deze verhalen. 
 
Van de verhalen naar de politieke stromingen 
In het discours dat zich vanaf de jaren ’60 ontwikkelt tekent zich een tweetal politieke 
stromingen af. Het onderscheid in die stromingen is gebaseerd op een gemeenschappelijkheid 
van politieke ideeën en standpunten over automobiliteit. Ze corresponderen in een bepaalde 
mate met het politieke spectrum in het parlement.  
   De ene stroming heeft veel aandacht voor de problematische aspecten van automobiliteit. 
Zij die tot deze stroming gerekend kunnen worden zien bij mobiliteit een belangrijke rol 
weggelegd voor het openbaar vervoer en willen dat de automobilist zoveel mogelijk een 
overstap maakt (of moet kunnen maken) naar dat openbaar vervoer. Het doel van deze 
stroming is het vertragen of afremmen van automobiliteit, tenminste het afremmen of 
begrenzen van de groei daarvan. Het prijsmechanisme wordt beschouwd als een belangrijk 
instrument om dat doel te bereiken, met name door alle maatschappelijke kosten van het 
autogebruik in rekening te brengen. Uitbreiding van het wegennet heeft voor deze stroming 
niet de eerste prioriteit. Deze stroming kan worden aangeduid als de afremmers.12 
   De andere stroming ziet vooral voordelen van automobiliteit en erkent daarbij de 
problematiek die het oproept. Aanpassing en uitbreiding van het weggennet is voor deze 
stroming heel belangrijk; daarbij is het openbaar vervoer een alternatief dat de automobilist 
moet worden geboden. Het doel van deze stroming is: automobiliteit mogelijk maken, door 
het (letterlijk) ruimte te geven en benodigde faciliteiten te bieden, ook voor de groei daarvan. 
Het prijsmechanisme wordt primair beschouwd als een instrument voor de afstemming van 
vraag en aanbod (met name voor het financieren van nieuwe infrastructuur zoals 
betaalstroken) en om de automobilist eerlijker te laten betalen voor zijn mobiliteit. Deze 
stroming kan de doorduwers genoemd worden.  
   Zoals in paragraaf 2.10 is beschreven, is in het eerste decennium van de 21e eeuw een 
depolitisering van automobiliteit waar te nemen. Massaal en intensief autogebruik is in de 
moderne, flexibele netwerksamenleving de gewoonste zaak van de wereld geworden. Dit 
heeft tot gevolg, dat de stroming van de afremmers aan betekenis verliest en nagenoeg 
onzichtbaar geworden. Het onderscheid tussen beide stromingen heeft dan ook ‘geldigheid’ 
tot omstreeks het jaar 2000; wellicht laat de toekomst een terugkeer zien van dergelijke 
stromingen. 
   Het kenmerken van beide stromingen zijn weergegeven in het schema op de volgende 
pagina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Hendriks maakt onderscheid tussen “autovolgend” en “autoremmend” beleid als twee waar te nemen 
grondpatronen voor overheidsbeleid ten aanzien van de auto. Hendriks, 1996: 28. In Nederland is in de 21e eeuw  
uitbreiding van de infrastructuur voor het autoverkeer een belangrijk onderdeel van het beleid van het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat geworden. Om met voormalig minister Eurlings te spreken: “de spa moet de grond 
in”. Het beleid lijkt daarmee meer op het versnellen dan op het volgen van de behoefte aan de auto. 
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Schema 8.  De ‘afremmers’ en de ‘doorduwers’ 
 

de afremmers 
 
Centrale politieke vraag: hoe beheersen we de 
auto? 
 
Belangrijk doel: (groei) automobiliteit afremmen 
 
Kenmerken van de standpunten: 
� kritisch over automobiliteit 
� de auto impliceert verantwoordelijkheid 
    voor de maatschappelijke gevolgen ervan 
� geneigd ook het autobezit aan de orde te  
    stellen 
� ‘fixatie’ op de externe effecten van 
   automobiliteit, in het bijzonder het milieu,  
   het klimaat en de leefbaarheid 
� nadruk op wat de automobilist ‘moet’ (o.a.  
   selectief autogebruik)  
 
Standpunten over het prijsmechanisme: 
� inzetten voor het beperken van de groei en  
   zo nodig terugdringen van automobiliteit 
� de vervuiler betaalt; de automobilist betaalt  
   alle maatschappelijke kosten die hij/zij  
   veroorzaakt 
� autogebruik duurder maken 
� vóór variabilisatie van autokosten 

 
Implicaties van de  standpunten: 
� maatschappelijke hervorming van de  
   institutie automobiliteit via het  
   prijsmechanisme 
� de overheid krijgt greep op de ontwikkeling  
   van automobiliteit 

 
Algemene kwalificatie van deze stroming: 
� progressief  in de zin van: gericht op  
   verandering  van automobiliteit 
� conservatief  in de zin van: willen  
   afremmen van een door de burgers  
  gewenste mobiliteitsontwikkeling 
� wil de institutie van automobiliteit  
   hervormen door middel van het  
   prijsmechanisme 

 
 

Het  meest herkenbaar in het ‘auto-
terugdringen-verhaal’. 

de doorduwers 
 
Centrale politieke vraag: hoe geven we de auto 
de ruimte? 
 
Belangrijk doel: (groei) automobiliteit faciliteren
 
Kenmerken van de standpunten: 
� voorstander van automobiliteit 
� de auto geeft vrijheid en onafhankelijkheid 
� aandacht voor mogelijkheden tot verlaging 
   van de belastingdruk voor de automobilist 
� kritisch op de gevolgen van het beperken 
   van automobiliteit, met name voor de  
   economie en de bereikbaarheid 
� nadruk op de vrije keuze van de  
   automobilist 

 
 

Standpunten over het prijsmechanisme: 
� inzetten voor afstemming van vraag naar  
   en aanbod van infrastructurele capaciteit 
� de auto mag geen melkkoe zijn; de  
   autokosten zijn in Nederland (veel) hoger  
   dan in de omringende landen 
� afschaffen van de vaste autobelastingen 
� vóór variabilisatie van autokosten 
 
Implicaties van de standpunten: 
� de institutie automobiliteit kan zich  
   nagenoeg onbelemmerd verder ontwikkelen 
� de overheid verliest greep op de  
   ontwikkeling van automobiliteit 

 
 

Algemene kwalificatie van deze stroming: 
� conservatief  in de zin van: gericht op het  
   behoud van de ‘autonome’ ontwikkeling  
   van automobiliteit 
� progressief  in de zin van: tegemoetkomen   
   aan de mobiliteitswensen van de  
   samenleving 
� wil dat de institutie van automobiliteit  
   beter kan functioneren door middel van het  
   prijsmechanisme 

 
Het meest herkenbaar in het ‘auto-
accommoderen-verhaal’. 
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3.4   Coalities, hegemonie en regime: wie domineren? 
 
Coalities13 
Met de twee onderscheiden politieke stromingen zijn discursieve coalities verbonden waartoe 
bepaalde politieke partijen en maatschappelijke (belangen)organisaties gerekend kunnen 
worden. Uit de geschiedschrijving blijkt dat belangenorganisaties, wetenschappers, advies-
organen en enkele media met de door hen ingenomen standpunten deel uitmaken van de ene 
of de andere discursieve coalitie. Ook deze politiek-maatschappelijke coalities kunnen als 
afremmers en doorduwers worden aangeduid. Hun profiel is als volgt te duiden: 
 
Schema 9.  Politiek-maatschappelijke discourscoalities in de periode 1965-2000 
 
 
 
Profielkenmerken 
 

Politiek-maatschappelijke discourscoalities 
 

de afremmers 
 

de doorduwers 

1. betrokken actoren14 � PvdA, GroenLinks, D66,  
   ChristenUnie, SGP, SP 
� vervoerseconomen (onder  
   anderen Rietveld, Verhoef en  
   Wolfson) 
� milieuorganisaties  
   (Vereniging Milieudefensie,  
   Stichting Natuur en Milieu,  
   Greenpeace) 
� Raad voor Verkeer en  
   Waterstaat, Raro,  
   VROM-Raad  
� NS 

� VVD, CDA (veelal),  
� BOVAG, RAI-Vereniging,  
   Stichting WEG 
� ANWB (in hoge mate) 
� SER 
� De Telegraaf 15 
 

2. denkbeelden  ten aanzien 
van de auto en automobiliteit 

een ‘warm hart’ voor het 
openbaar vervoer; veel zorgen 
om het milieu en efficiënt 
ruimtegebruik; autogebruik 
duurder maken; keuze voor de 
prioriteit van het openbaar 
vervoer en sterk voorstander 
van selectief gebruik van de 
auto; aanleg nieuwe wegen 
beperken, want deze trekken 
vooral nieuw autoverkeer aan 

een ‘warm hart’ voor de auto en 
de autobezitter; zorgen over de 
lasten van autobezit en 
autogebruik; keuze voor auto én 
openbaar vervoer; investeren in 
wegencapaciteit 
 

3. belangrijke 
vooronderstellingen 

de automobilist is te bewegen 
de auto te laten staan (en over te 
stappen naar het openbaar 
vervoer); de automobilist is 
gevoelig voor een 
kostenverhoging van de auto 
 

autogebruik is de vrije keuze 
van de automobilist; de 
techniek lost veel problemen 
van de auto op; automobiliteit 
wordt gezien als een 
fundamenteel recht op vrijheid 
van mobiliteit. 

                                                 
13 Het gedrag van deze coalities is een apart onderzoeksdomein. Hierbij is de theorie van Sabatier (2007) het 
“advocacy-coalition framework” relevant. Dit domein valt buiten de scope van dit onderzoek. 
14 Wat betreft de politieke partijen zijn alleen de partijen genoemd waarvoor een discoursprofiel is opgesteld (zie 
hoofdstuk 2). 
15 Dit dagblad wordt genoemd omdat het als enige actie heeft gevoerd dan wel een platform heeft gegeven voor 
actie tegen rekeningrijden en de kilometerheffing. Dat gaat véél verder dan berichtgeving. 
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De onderscheiden coalities zijn dus een mengeling van een verscheidenheid aan actoren die 
elkaar bij gelegenheid ‘vinden’ in een gedeelde opvatting over automobiliteit en het 
prijsmechanisme. 
   Na 2000 heeft de coalitie van de doorduwers duidelijk de overhand. Voor de afremmers is 
geen maatschappelijk draagvlak meer. Die coalitie ‘verdampt’ als het ware. Zo ontstaat een 
politieke monocultuur rond de auto en automobiliteit. De door het parlement in 2003 
aanvaarde Spoedwet wegverbreding kan als een illustratie daarvan worden aangemerkt. 
 
Hegemonie en regime 
Bezien over ruim vier decennia is de VVD – en dus ‘het verhaal’ van deze partij over 
automobiliteit – dominant geweest in dit parlementair discours. De partij is dat in de 
beginjaren van het 2e decennium van de 21e eeuw nog steeds. Opvattingen van de VVD zijn 
nu gemeengoed, zelfs bij (voorheen) ‘linkse’ partijen in dit discours als D66 en GroenLinks. 
De VVD heeft van alle partijen het meest bereikt, gemeten naar haar doelstellingen: forse 
uitbreiding van de capaciteit van het snelwegennet, begrenzing van de kosten van 
automobiliteit, belastingvrij rijden voor zuinige, schone auto’s. In feite heeft de VVD voor het 
‘zwalkende’ CDA de kastanjes uit het vuur gehaald. Het CDA heeft weliswaar in zijn 
politieke doelen een aantal ‘linkse’ onderwerpen gehad (vooral op het terrein van 
duurzaamheid, waaronder het “rentmeesterschap”), maar helt in het discours toch vaak over 
naar de VVD-agenda. Het CDA heeft van zijn oorspronkelijke duurzaamheidsagenda veel 
ingeleverd.  
   De PvdA is een grote verliezer in deze geschiedenis. Het Rijksrailplan waar deze partij zich 
in de jaren ’60 sterk voor heeft gemaakt is er niet gekomen, selectief autogebruik 
(‘uitgevonden’ door de PvdA) heeft geen substantiële oplossing gebracht, rekeningrijden en 
de kilometerheffing zijn gestrand en het autogebruik is (uitgezonderd het kwartje van Kok) 
niet substantieel duurder gemaakt om de groei van de automobiliteit te beperken. Daarbij 
heeft deze partij zijn socialistische ideologie in dit discours ingewisseld voor een liberale en 
heeft zij de burger ingewisseld voor de vrije consument. 
   D66 lijkt een kameleon. Deze partij heeft zich bij het thema automobiliteit bewogen van 
zeer ‘links’ naar zeer ‘liberaal’, maar is wél consequent gebleven in haar pleidooi voor 
invoering van het prijsmechanisme. Gezien haar steun voor het prijsmechanisme en de 
stranding van de kilometerheffing is D66 verliezer te noemen; dat geldt ook voor GroenLinks.  
   De kleine partijen die al vele jaren meestrijden in het discours, de ChristenUnie (RPF/GPV) 
en de SGP, hebben een consequente agenda aangehouden maar komen in 2010 ook met lege 
handen uit de politieke strijd. ’Hun’ kilometerheffing is er niet gekomen. 
 
Meta-ontwikkelingen in het discours 
Alles overziende is er over de periode 1965-2010 een drietal ‘meta-ontwikkelingen’ te 
signaleren.  
   Ten eerste is er sprake van een ‘krimpend’ discours, een discours dat zich toespitst. Het gaat 
niet meer over spreekwoordelijk ‘alles’ rond de auto. Naarmate de auto ook in politieke zin 
meer en meer geaccepteerd wordt als vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven raakt 
het bestrijden van de auto ‘uit’. Dit betekent, dat de ‘rechtse’ of ‘liberale’ benadering van de 
auto meer gemeengoed wordt. Dat heeft tot gevolg, dat het politiek discours primair gericht 
raakt op uitvoeringsaspecten. Dit is waar te nemen in de jaren 2000-2010, nadat (in eerste 
instantie) een kamerbrede instemming is gebleken met invoering van het instrument van de 
kilometerheffing. Het discours gaat dan vooral om drie zaken: wel of geen gedifferentieerd 
tarief, de privacy-aspecten en de fraudegevoeligheid. Deze inhoudelijke ‘krimp’ van het 
politiek discours over het prijsmechanisme is de reflectie van de hegemonie van het 
‘autosysteem’ in de samenleving. De autoafhankelijkheid in de samenleving en de majeure 
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gevolgen daarvan in sociaal, economisch en milieu opzicht zijn na 2000 geen belangrijke 
issues meer in het discours.  
   Ten tweede is er sprake van een geleidelijke politieke lock-in. Het liberale denken – met 
daarin de verantwoordelijke burger/consument die op de vrije markt betaalt voor de prijs van 
mobiliteit – is politiek dominant geworden. Dat het nog niet is vertaald naar de 
kilometerheffing doet aan die dominantie niets af. Het politieke pad dat mobiliteit en 
infrastructuur primair beschouwt als collectief goed is grotendeels verlaten. Deze liberale 
lock-in is in belangrijke mate historisch geworteld in het rapport Ruim baan uit 1967 (van het 
wetenschappelijk bureau van de VVD) en bekrachtigd door de keuze van de Nederlandse 
burgers voor de auto als het belangrijkste vervoermiddel; het heeft andere zienswijzen ten 
aanzien van mobiliteit ‘overbodig’ gemaakt.  
   Ten derde is in het politiek discours over het prijsmechanisme in de jaren 1965-2010 de 
(maatschappelijke) ontwikkeling waar te nemen van een samenleving met een ‘wij-cultuur’ 
naar een samenleving met een ‘ik-cultuur’.16 Waardepatronen waarin hiërarchie en vooral 
egalitarisme de boventoon voeren zijn ingewisseld voor waardepatronen met een hoog 
individualistisch gehalte. Het vrije gaan en staan met de auto heeft het ook daarom 
‘gewonnen’ van een door de overheid afgedwongen selectief autogebruik met ‘goedkoop’ 
openbaar vervoer. Die verandering van waardepatronen komt ook helder tot uitdrukking in de 
teksten van de ‘beleidsproductie’ van regering en parlement. Nederland heeft in dit discours 
een sprong gemaakt van een beleidscultureel en politiek regime dat in belangrijke mate werd 
gedomineerd door de afremmers naar een regime, dat wordt gedomineerd door de 
doorduwers. 
 
 
3.5  Wat de analyse van het discours verder laat zien 
 
Waar het discours niet over gaat: non-discours   
De geschiedenis van het discours in de politiek en in het parlement laat zien, dat een aantal 
zaken die óók verband houden met de invoering van het prijsmechanisme niet aan de orde 
komen. Zo is de verhouding tussen de staat en de burger een punt dat politiek niet ‘leeft’ in dit 
dossier. Dat de kilometerheffing een inbreuk kan betekenen op de privacy van de automobilist 
is weliswaar een belangrijk punt in het parlementair discours, maar dat de burger in de positie 
wordt gebracht van de consument die een transactie aan moet gaan met de overheid om te 
betalen voor het gebruik van de weg is een aspect dat geen politiek punt is geworden. 
   Het idee om de Nederlandse infrastructuur te ‘vermarkten’ teneinde eerlijker te gaan betalen 
voor automobiliteit, is opvallend snel door een groot deel van het politieke spectrum van het 
Nederlandse parlement geaccepteerd. Overigens is het vermarkten van infrastructuur wél te 
beschouwen als een logisch sluitstuk van de omvorming van de rol van de burger naar de rol 
van consument. Dat het prijsmechanisme de facto óók een transactie inhoudt – men betaalt 
immers voor een definieerbaar product of dienst – is een element dat in het discours 
onderbelicht is gebleven.17 Waarom deze staatsrechtelijke aspecten van de invoering van het 
prijsmechanisme bij automobiliteit niet aan bod zijn gekomen kan op basis van dit onderzoek 
niet verder verklaard worden. 
 
Box 3.5  De politiek heeft het niet meer zo voor het zeggen 
Misschien ligt een verklaring voor het gemak waarmee de rol van consument wordt ‘opgedrongen’ aan 
de burger wel in het feit, dat de politiek het niet meer zo voor het zeggen heeft in de huidige 
maatschappij. “Belangrijke maatschappelijke veranderingen zijn niet het gevolg van bewuste politieke 
                                                 
16 Dit onderscheid is ontleend aan Hendriks, 2006. Hendriks bouwt hierbij voort op werk van Mary Douglas. 
17 Zie over het de conceptuele uitvinding van het prijsmechanisme als transactie: Jones, 2001: 22. 
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keuzes, maar een uitvloeisel van de activiteiten van internationale bedrijven, onderzoekscentra, 
laboratoria of ziekenhuizen. (….) Complexe organisaties van private en (semi-)publieke aard 
beschikken, bedoeld of onbedoeld, over de inrichting van belangrijke delen van de samenleving en 
niet de politici, laat staan burgers”, zo stelt Bovens.18 Deze uitspraak is van toepassing op de 
ontwikkeling van de massale automobiliteit. Het verklaart (ten dele)  het feit dat sommige aspecten 
niet ‘politiek’ meer zijn. 
  
 
Categorieën van alledaagse discursieve praktijken in de politiek   
Het politiek discours rond automobiliteit en het prijsmechanisme laat vele vormen van 
praktijken zien. Een aantal discursieve praktijken wordt met enige regelmaat door politici 
gebruikt: 

� afstand nemen van het verkiezingsprogramma en het regeerakkoord. Deze praktijk is 
schering en inslag in het parlement. Fracties van regeringscoalities zijn genoodzaakt – en 
veroorloven zich vaak – afstand te nemen van hun verkiezingsprogramma en het 
regeerakkoord. Vooral het eerste is een noodgedwongen praktijk in een coalitie-
democratie. Om parlementaire meerderheden te smeden moet men vaak water in de wijn 
doen, dat geldt met name voor de grote partijen. Vooral bij het CDA en de VVD is vaak 
een groot verschil waar te nemen tussen de tekst van het verkiezingsprogramma en de 
opstelling van de fractie in de Tweede Kamer. Het gezegde ‘het leven is sterker dan de 
leer’ lijkt hier een wetmatigheid te zijn. Niet alle politieke wensen kunnen immers 
gerealiseerd worden. Daarbij laat het optreden van de grote fracties in de Tweede Kamer 
ook een groot verschil zien in standpunten binnen één kabinetsperiode. Dat verschil is niet 
altijd terug te voeren op een wisseling van woordvoerders. Er zit niet alleen ‘ruimte’ tussen 
het verkiezingprogramma en de ‘agenda’ van de fractie, ook de fractie zelf kent die 
‘ruimte’. In feite eigenen de grote fracties zich een  politieke speelruimte toe, die altijd een 
uitweg biedt om ‘nee’ te kunnen zeggen; 
� de slag om de arm houden. Deze praktijk wordt vaak gehanteerd, vooral in het discours 
over het rekeningrijden en de kilometerheffing door het stellen van voorwaarden ten 
aanzien van de invoering. Die voorwaarden worden veelal zo geformuleerd, dat het bijna 
ondoenlijk is om daar volledig aan te voldoen. Een andere variant van ‘een slag om de 
arm’ houden is het zich beroepen op de procedure.  Daarbij is een veel gebruikte vorm het 
uitstellen van een eindoordeel over een voorstel tot het moment van finale beraadslaging. 
Dat komt logisch over, men kan immers niet het recht ontzeggen om een eindoordeel te 
vellen over een definitieve tekst. Ook een pleidooi voor (nader) onderzoek is vaak ingezet 
om politieke ruimte te creëren in het discours; 
� de dubbele agenda. Dit is een herkenbare praktijk in deze parlementaire geschiedenis. 
Soms duikt in het discours een element op dat inzicht geeft in wat een politieke partij 
wérkelijk wil of belangrijk vindt en dat eerder niet met zoveel woorden als standpunt is 
neergelegd. Eén van die punten betreft het ‘goedkoper’ maken van het autorijden of het 
‘geld teruggeven aan de burger’. Dat blijkt een belangrijk punt voor de VVD te zijn om 
steun te geven aan de platte kilometerheffing: het verdwijnen van de mrb en de bpm. En 
het CDA zet in 1997 met een eigen “selectsysteem” als variant op het rekeningrijden in op 
de aanleg van privaat gefinancierde betaalstroken. Onder de conditie van die aanleg (van in 
feite tolwegen) wil het CDA meedoen met rekeningrijden; 
� een karikatuur maken van een voorstel. Deze praktijk is in de afgelopen vijftien jaar 
populair geworden voor het framen van een politiek thema. Een voorstel wordt in het 
extreme getrokken door het overbelichten van één of enkele aspecten, waardoor het op 
voorhand als onzinnig te boek staat. Op die manier wordt een ongewenst voorstel 

                                                 
18 Bovens, 1996: 3. 
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‘onschadelijk’ gemaakt. Voorbeelden: de uitspraak “rekeningrijden is betaald in de file 
staan”; het kastje voor de kilometerheffing in de auto typeren als “spionagekastje”; de 
administratie en handhaving van de kilometerheffing etiketteren als “kilometerpolitie”; en 
het idee van een betaalstrook kenschetsen als “yuppenbaan”.  
Soms overschrijdt de praktijk van de karikatuur de grenzen van het parlementair discours. 
De belangrijkste voorbeelden in dit verband zijn twee acties die met veel publiciteit, 
stickers etc. zijn gevoerd. De eerste is de actie Stop rekeningrijden, waarin de ANWB een 
hoofdrol heeft vervuld. De tweede is de actie kilometerheffing- no way, die is gevoerd door 
de VVD. Beide acties zijn van grote invloed geweest op het verloop van het parlementair 
discours. Dergelijke acties zijn een soort ‘overtreffende trap’ in discourspraktijken en 
tonen in de praktijk wat (in de context van het moment) ‘politieke macht’ genoemd kan 
worden. 
Ook personen zijn in dit parlementair discours soms ‘onderwerp’ van karikatuur, met name 
ministers. Twee voorbeelden zijn: het omschrijven van het Tweede Structuurschema 
Verkeer en Vervoer als “het sprookjesboek van Maij-Weggen” en het typeren van 
financiële afspraken tussen minister Netelenbos en de grote steden als “prostitutie met 
overheidsgeld”19;  
� drogredenen en voorwendsels. Als er geen inhoudelijke ‘munitie’ voorhanden is om 
tegen een voorstel te zijn kan men in het discours argumenten construeren. Deze 
geschiedenis toont daarvan een aantal. Voorbeelden: alléén in internationaal verband het 
prijsmechanisme gestalte willen geven (kan ook een ‘echte’ voorwaarde zijn); een voorstel 
afdoen als niet rechtvaardig ten opzichte van het platteland, omdat daar geen openbaar 
vervoer is; het besluit over (dan wel de invoering van) het prijsmechanisme willen 
overlaten aan een volgend kabinet.  

 
In aanvulling op bovenstaande praktijken is nog vermeldenswaard, dat het vooral de kleine 
fracties in de Tweede Kamer zijn die de platgetreden paden verlaten, door afwijkende en 
vernieuwende voorstellen te presenteren. Zo wil GroenLinks een verbod op autoreclame, 
presenteert de RPF het idee van een “kilometerquotum” en brengen de SGP en de RPF het 
voorstel van de kilometerheffing in het discours.20 
    
Men kan stellen dat het parlement in de afgelopen 45 jaar wellicht alle voor dit discours te 
gebruiken praktijken heeft benut. Maakt een Kamer vol met professionele ‘debaters’ ook een 
professioneel parlement? Door selectie van kandidaat-kamerleden voor de kieslijsten en door 
mediatraining kan worden gezorgd voor verbaal sterke politici. Het ‘veredelen’ van retorische 
gaven en mediageniek optreden lijkt echter geen aanwijsbare, doorslaggevende betekenis te 
hebben in het langdurig discours over automobiliteit.21 De ‘mechanismen’ en ‘praktijken’ die 
het handelen van de fracties van de politieke partijen in de Tweede Kamer bepalen wijzigen 
immers niet. 
   Als er een probleem is met de geloofwaardigheid van de politiek, dan ligt bij een aantal van 
deze praktijken een mogelijke verklaring. Hetgeen in de periode 1965-2010 aan informatie 
over het prijsmechanisme in de media is verschenen - met name in de jaren 1987-2010 - is 
wat betreft de opstelling van het parlement dermate wisselend van inhoud (‘wel of niet’ 
invoeren van rekeningrijden etc.) dat vele burgers bij dit onderwerp zullen zijn afgehaakt. 

                                                 
19 Beide uitspraken zijn gedaan door woordvoerders van de VVD. Overigens heeft ook de pers er een handje van 
om karikaturen te schetsen, zoals over minister Netelenbos “Tineke Tolpoort”. 
20 Overigens wordt de kilometerheffing al in 1989 genoemd in de “1e Voortgangsrapportage Project 
Rekeningrijden” van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
21 Hierbij moet worden opgemerkt, dat in het onderzoek niet het ‘live’-optreden van de kamerleden in het 
parlement in de analyse is betrokken. De uitspraak is alleen gebaseerd op de tekst van de Handelingen. 
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3.6  Nabeschouwing 
 
Wat nu is het resultaat van het ‘fileren’ van de inhoud van het parlementair discours? Wat 
draagt het bij aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag? Enkele algemene observaties 
zijn hier van belang.  
   De uitsluiting en selectie van discoursonderwerpen maakt – in samenhang met de 
opeenvolgende verhalen over automobiliteit – zichtbaar, hoe het parlement heeft koersgezet 
naar een zodanige acceptatie van automobiliteit, dat het discours over het prijsmechanisme is 
‘geminimaliseerd’ tot niet meer dan een andere vorm van betalen. Op den duur werd het 
politiek not done om nog kritisch te zijn over de auto en automobiliteit.  
   Wat over meerdere decennia een zwaarwegende, politieke problematiek was die alleen door 
het terugdringen van de auto kon worden opgelost, is door economische vooruitgang en 
dankzij technologische ontwikkeling van de auto ‘verdampt’ tot een ogenschijnlijk a-politiek 
vraagstuk van eerlijk betalen voor de auto en herziening van het fiscale stelsel.  
   Tot slot is de volgende kanttekening op zijn plaats. In het vorige hoofdstuk is in de 
discoursprofielen duidelijk naar voren gekomen, dat een aantal politieke partijen (zie onder 
meer de verkiezingsprogramma’s van 2010 en van 2012) nog steeds wil inzetten op 
‘gedifferentieerd’ betalen voor het gebuik van de auto. De politieke vraag blijft, wat onder het 
alom beleden eerlijk betalen moet worden verstaan. De conclusie kan worden getrokken, dat 
de confrontatie van de twee stromingen van de afremmers en de doorduwers is verplaatst naar 
een kleiner speelveld: het bepalen van de ‘eerlijke’ tarieven voor het gebruik van de auto. 
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4   
 
 
De analyse van het verloop van het parlementair discours: 
politiek als proces 
 
 
4.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt het politiek discours vanuit een ander perspectief beschouwd. De 
invalshoek van de inhoud van het parlementair discours wordt gewisseld voor de invalshoek 
van het (politieke) verloop van het discours. Het doel is, vanuit een  theoretische kijk op het 
politieke proces te begrijpen, hoe dat discours over meer dan vier decennia is gevoerd en 
waarom. Deze reflectie op het complexe, politieke proces is nodig om de onderzoeksvraag te 
kunnen beantwoorden.  
   Het viertal theorieën dat hier gebruikt wordt is uiteengezet in hoofdstuk 5 van deel I. Deze 
zijn de basis voor het onderstaande analysekader:  
 
 
Schema 6. Analysekader voor het proces van besluitvorming over het prijsmechanisme 
                  en het fiscale stelsel rond automobiliteit 
 
Theorie 
 

Centrale begrippen Centrale vragen 

1. Punctuated equilibrium 
 

� status-quo 
� feedback 

 

� wat heeft de status-quo ten 
aanzien van het fiscale stelsel 
in stand gehouden? 

2. Multiple-streams � policy window 
� policy entrepeneur 
 

� is op enig moment  
verandering van de status-
quo haalbaar geweest (ofwel 
was er een beleidsraam)? 
 

3. Nondecision-making � nondecision 
� key issue 
� blokkering 

� wanneer wordt het  
prijsmechanisme een centraal 
strijdpunt en hoe – en hoe 
vaak – is het ‘geblokkeerd’? 

4. Democracy in action � rationaliteit 
� macht 

� in welke mate heeft macht 
de  rationaliteit van de 
besluitvorming bepaald? 

 
Opvallende feiten 
Voor het begrijpen van het verloop van het politiek discours vanuit de mechanismen of 
eigenschappen van het politieke proces is het van belang, een aantal opvallende feiten van dit 
specifieke discours in het oog te houden, feiten die de kern raken van hetgeen te verklaren is: 
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� inmiddels staat al meer dan vier decennia het idee van het prijsmechanisme op de 
politieke én op de parlementaire agenda, maar er is nog geen besluit genomen om het in te 
voeren;1 
� het merendeel van de politieke partijen maakt decennialang in verkiezingsprogramma’s 
melding van het streven naar de introductie van (een vorm van) het prijsmechanisme voor 
het autogebruik; 
� in de afgelopen 14 jaar zijn vier wetsontwerpen inzake een vorm van een 
prijsmechanisme bij de Tweede Kamer ingediend, maar geen van de vier is tot uitvoering 
gebracht; 
� het politiek discours over het prijsmechanisme is gedurende zeer uiteenlopende perioden 
in de Nederlandse geschiedenis gevoerd, dus ongeacht de wisseling van perioden van 
economische recessie en opleving, de wisseling van de politieke kleur van kabinetten én 
van ministers; 
� het prijsmechanisme is voor een diversiteit aan doelen op de politieke en parlementaire 
agenda geplaatst (van het afremmen van de groei van het autogebruik tot aan eerlijk 
betalen); 
� verschillende partijen in de Tweede Kamer wisselen regelmatig van standpunt en 
voorkeur wat betreft de concrete uitwerking van het prijsmechanisme; 
� de Tweede Kamer heeft nooit het besluit genomen tot een proefneming met het 
prijsmechanisme; 
� in een tweetal regeerakkoorden is de invoering van het prijsmechanisme opgenomen; 
� het draagvlak in de samenleving voor invoering van het prijsmechanisme is door de 
jaren heen voortdurend problematisch; 
� de ‘autolobby’ is zich vanaf medio jaren ’60 actief gaan richten op het ‘autobeleid’ van 
regering en parlement; 
� vanuit de wetenschappelijke wereld zijn de economen zich in de loop van de jaren ’60 
actief gaan richten op de schaarstevraagstukken in de mobiliteit en beprijzing van het 
autogebruik; 
� via de media zijn grote acties gericht op automobilisten, om maatschappelijke 
tegenstand te organiseren dan wel  stelling te nemen tegen het beleid van de overheid 
inzake het betalen voor de auto, met name in de periode 1999-2010; 
� van overheidswege is nooit het besluit genomen om  de automobilist  een directe stem te 
geven bij de keuze voor toepassing van het prijsmechanisme; 
� wel hebben enkele politieke partijen een internetpeiling gehouden over de 
kilometerheffing (SP, GroenLinks, VVD, PVV); 
� de groei van de automobiliteit is na 1945 niet wezenlijk beïnvloed door het beleid van de 
overheid2; 
� de Tweede Kamer heeft nooit een besluit genomen tot een evaluatie van het falende 
beleid ten aanzien van de groei van automobiliteit;3 
� de technische ontwikkeling van de auto heeft een aantal maatschappelijke problemen in 
belangrijke mate ‘opgelost’, met name de luchtverontreiniging en de verkeersonveiligheid. 

 
Het beeld dringt zich op, dat er de afgelopen vijfenveertig jaar sprake is van een nagenoeg 

                                                 
1 Als startpunt geldt hierbij het jaar 1972, waarin minister Udink zijn 12-puntenplan aan de Tweede Kamer 
voorlegt waarin het onderzoek naar het prijsmechanisme is opgenomen. 
2 Economische recessie heeft wel invloed op de ontwikkeling van automobiliteit, maar hooguit als een tijdelijke 
vertraging van de groei. Van der Vinne (2006) geeft een beeld van de beïnvloeding van de overheid op 
automobiliteit in de beginjaren, tot 1939. 
3 Hoewel GroenLinks leider Halsema tijdens het kabinet-Balkenende 4 wel naar buiten is gekomen met het 
voornemen een parlementaire enquête te entameren. 
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ononderbroken ontwikkeling naar méér automobiliteit, die mogelijk is gemaakt door een 
‘welwillend’ parlement. Van een fundamentele verandering in het beleid, die uitmondt in een 
andere ontwikkelingsrichting van de automobiliteit, is geen sprake geweest. Politieke doelen 
ten aanzien van het beheersen en sturen van automobiliteit (waaronder de inzet van het 
prijsmechanisme), die veelvuldig zijn verwoord in verkiezingsprogramma’s en regeer-
akkoorden, zijn amper vertaald in concrete maatregelen. Natuurlijk is de automobiliteit door 
overheidsbeleid beïnvloedt maar van enige grip op de snelle ontwikkeling en de omvang 
ervan is amper sprake.  
   De maatschappij is aangepast aan automobiliteit, niet andersom. Het openbaar bestuur heeft 
dat bevorderd en daarmee is automobiliteit een goed voorbeeld van de begrenzing van de 
politieke ‘maakbaarheid’ van de samenleving. Automobiliteit is te ‘machtig’ gebleken om 
politiek gestuurd te kunnen worden. Het stranden van meerdere wetsontwerpen voor 
introductie van een prijsmechanisme voor het betalen voor het gebruik van de auto kan 
daarvoor als een bewijs gelden.4  
 
Hierna wordt met de vier genoemde theorieën en zienswijzen ten aanzien van politieke 
besluitvormingsprocessen, het parlementair discours over het prijsmechanisme geanalyseerd. 
Eerst wordt de geschiedenis van het discours in termen van de betreffende theorie kort 
gepresenteerd. Daarna volgt de analyse met beantwoording van de onderzoeksvraag vanuit 
die theorie. 
 
 
4.2  Een onderbroken evenwicht of toch de status-quo? 
 
Theorie 
 

Centrale begrippen Centrale vraag 

1. Punctuated equilibrium 
 

� status-quo 
� feedback 

� wat heeft de status-quo in 
stand gehouden? 

 
De casus vanuit dit perspectief   
Bezien over de gehele periode van ruim honderd jaar wordt de ontwikkeling van 
automobiliteit in Nederland gekenmerkt door een gestage groei van het aantal auto’s en van 
de intensiteit van het autogebruik.5 Economische recessies en oliecrises hebben natuurlijk 
invloed gehad en in bepaalde perioden ook voor korte duur enige vertraging in de 
ontwikkeling van automobiliteit veroorzaakt. Op de lange termijn echter heeft dat niet geleid 
tot een stagnatie in de almaar groeiende betekenis van automobiliteit. De omvangrijke en 
indringende milieuproblematiek als gevolg van de uitstoot van het toenemende autoverkeer 
zou een belemmering kúnnen hebben opgeleverd, maar deze problematiek is in relatief korte 
tijd bedwongen door technische vooruitgang van de auto en vormt al geruimte tijd geen 
belangrijk argument meer tegen toename van het autoverkeer.6 
   In lijn met het op- en neergaande economisch tij hebben achtereenvolgende kabinetten 
beleid gevoerd ten aanzien van automobiliteit. Investeringen in het wegennet krimpen en 
groeien met regelmaat en de kosten van automobiliteit zijn in het politiek discours steevast in 
het licht van de actuele lastendruk voor de burger beoordeeld.  
                                                 
4 Een aanvullende vraag is, of een ander verloop van de ontwikkeling van automobiliteit – in het bijzonder wat 
betreft de toepassing van het prijsmechanisme – mogelijk zou zijn geweest. Die vraag komt in de Epiloog aan de 
orde. 
5 Met intensiteit wordt bedoeld: de mate waarin het autogebruik onderdeel uitmaakt van verschillende dagelijkse 
activiteiten (boodschappen doen, kinderen naar school brengen, vervoer naar het werk etc.) 
6 En uitzondering vormen met name de grote steden, waar de intensiteit van het verkeer nog steeds een 
aantasting vormt van een gezonde leefomgeving, met name door de actuele fijnstofproblematiek. 



Deel VI – Hoofdstuk 4 

810 

   Over de lange termijn bezien kan worden geconstateerd dat de auto ruim baan is gegeven, 
ondanks de vele voornemens tot beperking van het autogebruik die zijn verwoord in meerdere 
beleidsplannen welke door de Tweede Kamer zijn geaccordeerd (met name het SVV-2). Wat 
het openbaar bestuur in werkelijkheid doet is in belangrijke mate in tegenspraak met beleid 
waar het parlement zich achter heeft geschaard; dat geldt vooral de jaren ’80 en ’90. Er is in 
de praktijk dus sprake van een bijzondere status-quo ten aanzien van de auto waarvan de kern 
is: zoveel als mogelijk is autogebruik accepteren en faciliteren. Deze status-quo is 
onlosmakelijk verbonden met een lock-in op fiscaal gebied. 
   Nederland heeft al in een vroeg stadium (1909) het bezit van de auto belast door het heffen 
van een “personeele belasting” op motorvoertuigen. In het kader van de noodzakelijke 
financiering van de uitbreiding van het wegennet komt daar in 1926 de wegenbelasting bij. En 
tenslotte wordt sinds 1931 accijns op autobrandstof geheven, de enige heffing naar rato van 
het gebruik.7 Tolheffing daarentegen wordt aan het begin van de 20e eeuw afgeschaft. Deze 
vorm van betalen voor het gebruik van de weg heeft in de 19e eeuw geleid tot grote irritatie en 
verdraagt zich niet met de toenemende mobiliteit in de samenleving.8 Dat de Wet 
bereikbaarheid en mobiliteit, die de aanleg van tolwegen mogelijk maakt, nooit is toegepast 
heeft hier waarschijnlijk mee te maken. 
   De conclusie van dit verhaal is, dat vóór WO II in Nederland een structuur van het 
belastingstelsel voor de auto is vormgegeven die tot heden nog steeds bestaat. In de loop der 
jaren is het belastingstelsel verfijnd maar in essentie is de structuur niet gewijzigd.9 Over de 
lange termijn gezien is het fiscale stelsel rond het bezit en gebruik van de auto dus te 
beschouwen als een zeer stabiel systeem. Een ‘status-quo’ van meer dan 80 jaar, terwijl in de 
jaren ’60 van de vorige eeuw een discours op gang is gekomen om daar fundamenteel 
verandering in aan te brengen. Welke politieke mechanismen en processen zijn werkzaam die 
deze status quo mogelijk maken? 
 
Wat heeft de status-quo in stand gehouden?  
De omstandigheden die hebben bijgedragen tot het in stand houden van de status-quo zijn: 
 
� voortdurende twijfel over uitkomsten van onderzoek naar de effecten van het  
prijsmechanisme. In meer dan een halve eeuw is er veel onderzoek verricht (nationaal en 
internationaal) naar de effecten van prijsbeleid voor het autoverkeer. De algemene conclusie 
van dat onderzoek is, dat een vorm van prijsbeleid waarbij rekening wordt gehouden met de 
omstandigheden naar tijd en plaats tot een substantiële afname zal leiden van het autoverkeer. 
Al die onderzoeksresultaten hebben echter niet veel indruk gemaakt op de Tweede Kamer. De 
berekeningen en resultaten zijn vaak door meerdere partijen in twijfel getrokken.  
   Conclusie: hier is sprake van een situatie van negatieve feedback, zoals Baumgartner en 
Jones (2002) dit begrip hanteren. De meerderheid in het parlement geeft tegenwicht aan al dat 
onderzoek, door het niet als een betekenisvol uitgangspunt voor beleid te nemen. Het 
parlement is daarmee amper ontvankelijk geweest voor wetenschappelijke informatie die pleit 
voor een fundamentele verandering in de benadering van het beleidsvraagstuk van de 
automobiliteit. Het parlement bekrachtigt het bestaande fiscale stelsel door het voortdurend en 
incrementeel aan te passen aan nieuwe omstandigheden en stond niet open voor informatie 
die uitzicht bood op een samenleving met minder files en congestie; 

                                                 
7 Aangezien het tarief van  de vroegere wegenbelasting en de huidige motorrijtuigenbelasting gebaseerd zijn op 
het gewicht van de auto, zit daar wel een soort gebruikscomponent in. 
8 Wat blijft is een negatief beeld van tolheffing in het collectief geheugen van de burgers. Uitzondering op de 
regel dat geen tol wordt geheven is specifieke tolheffing voor bepaalde infrastructuur, zoals bruggen of tunnels.  
9 Verfijningen zijn onder meer de belastingregels rond leaseauto’s en auto’s tot en met bouwjaar 1986 en de 
vrijstelling van bpm en motorrijtuigenbelasting voor zeer ‘schone’ auto’s. 
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� wantrouwen bij de burger/automobilist ten aanzien van de overheid. Sinds de jaren ’30 van 
de vorige eeuw is er sprake van groeiend wantrouwen bij de burger/automobilist als het gaat 
om het beleid van de rijksoverheid ten aanzien van het betalen voor de auto (zie deel I). Vanaf 
de jaren ’50 is dat wantrouwen versterkt door de stijgende accijns op brandstof en de 
invoering van de bpm (‘luxebelasting’) op auto’s en motorrijwielen. In de volksmond is de 
auto ‘melkkoe’ geworden en de overheid doet aan ‘autootje pesten’. Er zijn enkele feiten die 
dat beeld ondersteunen. Zo kost een nieuwe auto in Nederland beduidend méér dan in onze 
buurlanden10,  heeft Nederland één van de hoogste accijnzen op brandstof in Europa én is de 
automobilist geworden tot een zogenoemde nettobetaler, want hij draagt meer bij aan de 
schatkist dan zijn autogebruik kost. Dat heeft geleid tot een sentiment in de samenleving dat 
nadelig uitwerkt bij voorstellen als het rekeningrijden en de kilometerheffing. Men vertrouwt 
het gewoon niet. Mede vanwege dát sentiment is de kilometerheffing door meerdere politieke 
partijen en door minister Eurlings aangeprezen als een systeem, waarbij Nederland eerlijk 
gaat betalen voor automobiliteit. Maar één zo’n slogan kan niet decennia van gegroeid 
wantrouwen wegnemen. Daarbij kent de invoering van de ‘eerlijke’ kilometerheffing een 
aantal ‘oneerlijke’ elementen.11 Kort gezegd was ‘het verhaal’ van het eerlijk gaan betalen 
voor automobiliteit niet overtuigend genoeg om tot een radicale verandering te besluiten. 
   Conclusie: de kilometerheffing is niet los gekomen van een negatief beeld dat kleeft aan het 
fiscaal beleid ten aanzien van de auto in het algemeen en aan het  rekeningrijden in het 
bijzonder; 
 
� angst voor electoraal verlies, gekoppeld aan een ‘politiek taboe’. Niemand wil in het 
belangrijke politieke dossier rond het betalen voor de auto de politieke verliezer zijn. Met de 
hypotheekrenteaftrek behoort het ingrijpen in de kosten van automobiliteit al decennia tot de 
categorie politiek taboe.12 Door de politisering van het onderwerp ‘anders betalen voor 
mobiliteit’ en de excessieve media-aandacht vanaf 1999, is het electorale aspect steeds 
belangrijker geworden. Geen partij kan het zich bij acht miljoen automobilisten veroorloven 
om het etiket van ‘autootje pesten’ opgeplakt te krijgen. Dat leidt vooral bij de ‘oude’ grote 
partijen – de  VVD en vooral het CDA die al vele jaren aan het discours deelnemen – tot zeer 
omzichtig en behoedzaam opereren13.  
   Conclusie: de ontwikkeling in de maatschappelijke stemming rond automobiliteit is door 
politici opgepakt; de auto wordt amper nog beschouwd als een grote vervuiler maar vooral als 
een onmisbaar onderdeel van het moderne bestaan. Dat leidt voor sommige politieke partijen 
tot standpuntwijziging; daarmee kan gezegd worden dat de politiek naar de burger heeft 
geluisterd. Het gaat hier om een vorm van positieve feedback; politici bekrachtigen een 
groeiende, positieve stemming onder het electoraat ten aanzien van automobiliteit.  Dat leidt 
echter wel tot een voortzetting van de status-quo rond het fiscale stelsel; 
 
� tot een proef met rekeningrijden is het nooit gekomen. Eén van de saillante feiten in de 
geschiedenis van het discours over het prijsmechanisme is, dat het nooit is gekomen tot een 
proef met rekeningrijden. Al in de jaren ’70 wil minister Westerterp een proef met 
“prijsmechanisch rijden”. Ook de ministers Jorritsma en Netelenbos hebben in de Kamer 
                                                 
10 Met als uitzondering de ‘schone auto’, die per 1-1-2010 is vrijgesteld van bpm en mrb. 
11 Met name het verhogen van de motorrijtuigenbelasting om een buffer te vormen voor de afbouw van de bpm 
is een ‘misser’ in het verhaal van eerlijker betalen. 
12 In januari 2012 lijkt dit taboe doorbroken met uitspraken van onder meer de president-directeur van De 
Nederlandse bank en van de vereniging van Nederlandse banken. 
13 Een vraag die in dit verband gesteld kan worden is, in welke mate het electorale verlies van het CDA in 2010 
verband houdt met de pleidooien van minister Eurlings en de CDA-kamerfractie vóór de kilometerheffing 
respectievelijk of electorale winst van de VVD en de PVV in verband kan worden gebracht met de pleidooien 
van beide tégen de kilometerheffing. 
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gesproken over proefneming. Met name laatstgenoemde minister heeft zich ingezet om een 
proef gerealiseerd te krijgen. Door een aantal fracties in de Tweede Kamer is de eis gesteld, 
dat op basis van de evaluatie van een gehouden proef een besluit zou worden genomen over 
de invoering van rekeningrijden. Grote gemeenten, met name Amsterdam en Rotterdam, 
hebben zich bereid getoond tot én zelfs aangedrongen op het regionaal invoeren van een vorm 
van rekeningrijden. Maar een proef is uitgebleven. Het is een feit, dat de Tweede Kamer nooit 
heeft kunnen beraadslagen aan de hand van gegevens op basis van de praktijk van het 
‘beprijzen’, waardoor de eerder genoemde twijfel is blijven bestaan. Daardoor heeft het 
parlement zichzelf een leerproces ‘onthouden’. Wolfson heeft hiervoor een verklaring, 
namelijk dat het zoeken naar de optimale oplossing - hetgeen in het bedrijfsleven gemeengoed 
is en “ondernemen” wordt  genoemd -  de overheid niet wordt toegestaan. Zoeken mag niet, 
het moet in één keer raak zijn anders deugt de minister niet, aldus Wolfson.14 (Een tweede 
verklaring van het niet houden van een proef heeft te maken met een centralistische tendens in 
het mobiliteitsbeleid. Dit punt komt aan de orde in par. 4.4.)  
   Conclusie: ook hier gaat het om een geval van negatieve feedback. Het parlement heeft 
slechts passief het idee van een proef gesteund: kamerbreed is de wens uitgesproken tot het 
houden van een proef, maar om een verscheidenheid aan ‘argumenten’ heeft de Tweede 
Kamer dat idee uiteindelijk laten varen. Er is nooit draagvlak geweest voor een 
daadwerkelijke invoering. Er is nooit een opening geboden om iets te leren van een 
proefneming, omdat het rekeningrijden geen kans mocht hebben; 
 
� het heeft veel te lang geduurd. De Kamer heeft veel te lang het discours over het idee van 
een ‘prijsmechanisme’ laten voortslepen. Het verschijnsel automobiliteit heeft zich in die 
halve eeuw in Nederland ontwikkeld van ca. één miljoen tot acht miljoen personenauto’s Dat 
heeft de samenleving opnieuw geconfigureerd, zoals de socioloog Urry (2000) dat noemt. 
Daarmee is het invoeren van een prijsmechanisme zoals de kilometerheffing een zeer 
complex en ‘high-tech’ project geworden met grote onzekerheden.  
   Conclusie: de concrete uitwerking van het idee van het prijsmechanisme in de vorm van een 
kilometerheffing – in feite een nieuw fiscaal stelsel – is zo complex, dat het alleen al in 
termen van politieke beraadslaging bijna onbeheersbaar is geworden. Het behoud van de 
‘veilige’ status-quo is dan uiteindelijk te verkiezen boven een ‘risicovolle’ toekomst. 
 
Box 4.2 De fiscale status-quo in de Nederlandse automobiliteit 
Het geleidelijk aan opgebouwde en verfijnde belastingstelsel rond de auto is een bepalend element 
geworden voor de overheid, voor het bedrijfsleven én voor de automobilist. Het is een deep 
equilibrium (Pierson: 2004). De auto is inmiddels al vele jaren een zogenoemde nettobetaler voor de 
overheid. De schatkist wordt jaarlijks met vele miljarden gevuld die worden opgebracht door de 
automobilist.15 Het ministerie van Financiën (de Staat der Nederlanden) heeft er groot belang bij, dat 
deze inkomstenbron niet zomaar verdwijnt. Hetzelfde geldt voor de provincies. Zij hebben een eigen 
belastinggebied in de vorm van opcenten op de mrb van ca. 1,1 mrd. en willen dat bedrag natuurlijk 
niet kwijt. 
De waardebepaling van vooral jonge auto’s op de tweedehands markt is in belangrijke mate bepaald 
door de afgedragen bpm. Afschaffen van de bpm heeft dus grote consequenties en vereist een 
complexe overgangsregelgeving. Het bedrijfsleven heeft er belang bij, dat auto’s niet zomaar ineens 
waarde verliezen. Hetzelfde geldt voor de automobilist, die daarnaast wellicht meer voor de auto 
betaalt dan hem lief is, maar met het huidige belastingstelsel weet hij nu ten minste waar hij aan toe is. 
Bij het invoeren van een vorm van betalen per kilometer is het maar de vraag, hoe de tarieven per 

                                                 
14 Wolfson, 2001: 161. 
15 De Rijksinkomsten aan brandstofaccijns, bpm en mrb bedraagt voor 2010 (naar schatting) bijna 17 miljard 
(inclusief btw); de Rijksuitgaven voor verkeersvoorzieningen zijn voor 2010 geraamd op 6,2 miljard. (Bron: 
“Mobiliteit in cijfers. Auto’s 2010-2011”, BOVAG-RAI.) 
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kilometer zich zullen ontwikkelen als zo’n systeem eenmaal is ingevoerd. Alle betrokkenen hebben 
dus grote belangen bij een handhaving van de status-quo. Die belangen hebben onmiskenbaar een rol 
gespeeld in het politiek discours. 
 
 
4.3  Het stromenmodel  
 
Theorie 
 

Centrale begrippen Centrale vraag 

2. Multiple-streams � policy window 
� policy entrepreneur 
 

� is op enig moment 
verandering van de status-
quo haalbaar geweest (ofwel: 
was er een policy window)? 

 
De casus vanuit dit perspectief 
Het verkeer- en vervoerbeleid is in het kielzog van de ruimtelijke ordening ontstaan. Medio 
jaren ’60 gaat de rijksoverheid zich richten op het inventariseren van de dan actuele 
vraagstukken rond verkeer en vervoer. Een aantal omvangrijke onderzoeken wordt gestart; de 
‘stroom van problemen’ wordt zo gevoed en krijgt tevens op een gestructureerde wijze 
gestalte. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1971 blijkt dat het thema verkeer en vervoer 
inmiddels een belangrijk punt is geworden in de verkiezingsprogramma’s. De vraagstukken 
rond automobiliteit komen in  die programma’s uitgebreid aan de orde. De ‘politieke stroom’ 
is tot leven gekomen. De ‘stroom van oplossingen’ kent in het begin van de  jaren ’60 nog 
weinig variëteit. Het kabinet en het parlement koersen voor een deel nog op het gedachtegoed 
dat dateert van vóór 1940.  
   Tien jaar later is dat beeld ingrijpend veranderd. Het prijsmechanisme is onderdeel 
geworden van het discours en ook het idee van het beheersen en sturen van het autogebruik. 
Het kabinet-Den Uyl komt de eer toe, in de jaren ’70 structuur te hebben gegeven aan de 
‘stroom van oplossingen’, met de start van een beleidscyclus van korte en lange 
termijnplannen specifiek voor verkeer en vervoer. Het eerste Meerjarenplan Personenvervoer 
komt tot stand én het eerste lange termijn Structuurschema Verkeer en Vervoer. De drie 
stromen ontwikkelen zich geleidelijk aan, parallel aan de groei van de automobiliteit.  
   Na de jaren ’70 neemt de omvang van de vraagstukken van automobiliteit fors toe. Het 
beleidsonderzoek volgt de aanzwellende stroom van problemen op de voet. De politiek gaat 
daar in mee, zo valt af te lezen aan de inhoud van de verkiezingsprogramma’s en aan het 
discours in het parlement. Opeenvolgende kabinetten presenteren een toenemende stroom van 
oplossingen neergelegd in brieven, nota’s, beleidsplannen en wetgeving. Er volgen meerdere 
momenten waarop policy entrepeneurs zich sterk maken voor het prijsmechanisme en een 
policy window ontstaat om dat prijsmechanisme ook gestalte te geven. Er is kans geweest op 
hervorming van het vigerende belastingsysteem rond de auto en invoering van het 
prijsmechanisme.  
  
Wanneer was sprake van een policy window? 
De momenten waarop de drie stromen samenkomen zijn concreet te duiden. Met name de 
volgende drie16 zijn exemplarisch als policy window.  
   In 1975, ten tijde van het kabinet-Den Uyl, is er een eerste moment met de presentatie van 
het Meerjarenplan Personenvervoer (MPP). Door de toenemende milieuproblematiek en de 

                                                 
16 Een tweetal andere momenten dat genoemd kan worden is het jaar 1986 (de verkiezingsprogramma’s laten een 
draagvlak zien voor variabilisatie van autokosten) en het jaar 2000 (bíjna een realisatie van een proef met 
rekeningrijden).  
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recente oliecrises is er medio jaren ’70 een zeer kritische houding in de samenleving ten 
aanzien van automobiliteit. (Dat leidt tot het starten van de tegenactie “Blij dat ik rij” in 1976, 
door RAI en BOVAG.) Het idee van prijsmechanisch rijden wordt in het MPP opgenomen.17 
Het idee is in die jaren, dat op mechanische wijze bepaald kan worden welk aantal kilometers 
wordt afgelegd. Op basis van registratie kan die afstand in rekening gebracht worden. In 1968 
is tijdens een congres van de Stichting Weg te Tilburg al een meetinstrument gepresenteerd 
door een deskundige uit Groot-Brittannië. Minister Westerterp keert echter op zijn schreden 
terug en het idee van het prijsmechanisch rijden komt niet meer terug in het Structuurschema 
Verkeer en Vervoer dat eind 1977 verschijnt. Het fragiele policy window wordt niet benut.  
   De tweede gelegenheid voor succes is waar te nemen bij het vaststellen van het Tweede 
Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-2) in 1990. Dan is er een ogenschijnlijk beter 
moment om het samenkomen van drie stromen te benutten. De Tweede Kamer stemt in met 
het ontwikkelen van een prijsbeleid en minister Maij-Weggen kondigt aan, dat in 1995 
rekeningrijden zal worden ingevoerd in de Randstad. Bij het SVV-2 lijkt de koppeling van 
problemen, oplossingen én politieke steun voor het prijsmechanisme sterker dan ooit. Al snel 
blijkt echter,  dat de steun van een aantal politieke partijen afneemt naarmate de uitvoering 
concreet gestalte gaat krijgen. Zodra het rekeningrijden als vorm van het prijsmechanisch 
rijden van regeringswege als ‘serieus’ voorstel bij het parlement beland, gaat het mis. 
Ondanks het feit dat eind 1997 de Wet op het rekeningrijden bij de Tweede Kamer wordt 
ingediend, komt het zelfs niet tot één proefneming. Het rekeningrijden is dan al ingehaald 
door het (in feite oudere idee) om de automobilist per kilometer te laten betalen. 
   Het derde moment van een policy window is de presentatie van de Wet kilometerprijs in 
2009. Dit lijkt het ‘beste’ moment in de gehele geschiedenis en wel om drie redenen. Ten 
eerste is er een niet eerder vertoond draagvlak vanuit de invloedrijke belangenorganisaties van 
consumenten en bedrijfsleven; ook de Stichting Natuur en Milieu presenteert een onderzoek 
naar de voordelen van een kilometerheffing. Ten tweede is er voor het eerst een ver 
ontwikkelde techniek voor registratie van gereden kilometers, die invoering van het 
prijsmechanisme mogelijk maakt. Ten derde is in het regeerakkoord van 2006 een niet eerder 
vertoonde, concrete doelstelling over de invoering van een kilometerheffing opgenomen. Die 
doelstelling wordt door de minister van Verkeer en Waterstaat met verve verdedigd. Maar 
juist de partij van de minister – het CDA – haalt vijf voor twaalf bakzeil en de 
kilometerheffing sneuvelt. 
   Het is de vraag of er een vierde policy window is geweest, tijdens het kabinet-Kok 2. 
Minister Netelenbos kan voortbouwen op de tekst in het regeerakkoord over rekeningrijden. 
Echter, de felle tegenstand van de ANWB met de actie “Stop rekeningrijden“ en de vele 
voorwaarden die vanuit de Tweede Kamer zijn gesteld aan de introductie van het 
rekeningrijden doen vermoeden, dat er maatschappelijk én politiek geen substantieel 
draagvlak is geweest. Het zijn vooral de regio’s met grote verkeersproblemen (o.a. 
Amsterdam en Rotterdam) die bereid waren om tot invoering over te gaan, maar de Tweede 
Kamer heeft zelfs een lokale proefneming tot een onmogelijke zaak gemaakt.18  
 
Er is een aantal omstandigheden dat de kans op een policy window sterk heeft beïnvloed: 
� onderschatting van de problematiek. Tot in de jaren ’60 is de personenauto voor veel 
politici nog een ‘luxe-auto’. De toenemende congestie in de steden is geen hot issue voor de 
politieke partijen. In 1971 stelt het toenmalige kabinet nog, dat het autoverkeer op afzienbare 

                                                 
17 Overigens zou in een concepttekst van het plan een verdergaande maatregel zijn opgenomen, doch minister 
Westerterp durfde dat kennelijk niet aan. Van der Ham, 1999: 334. 
18 De Kamer geeft er regelmatig blijk van, niets te zien in decentrale vormen van het prijsmechanisme (zie onder 
meer de bespreking van de Tolwet van GroenLinks in Deel V). 
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termijn een “verzadigingspunt” zal bereiken. Vele politici kunnen zich ook dan nog niet 
voorstellen, dat het aantal auto’s na de 2,5 mln. van 1970  sterk zal blijven  doorgroeien. De 
prognoses voor het autobezit zijn in de jaren ‘60 voortdurend te laag.  
   Conclusie: er is in de beginjaren van de massamotorisering sprake van een bijzondere 
politieke situatie ten aanzien van het autoverkeer, dat wordt gezien als een vraagstuk van en 
voor de steden. Het parlement onderkent na verloop van tijd dat het een landelijk vraagstuk is 
en vraagt de minister van Verkeer en Waterstaat daar een rol in te nemen en het als nationaal 
probleem te zien: 
 
� de hoop vestigen op amper te beïnvloeden ontwikkelingen (‘symboolpolitiek’). Meerdere 
malen heeft de Kamer voor realisatie van het prijsmechanisme zijn hoop gevestigd op de 
(komst van) nieuwe technologie óf op samenwerking met buurlanden. De eenvoudige 
‘kilometerteller’ voor het prijsmechanisch rijden van minister Westerterp en de ‘mobi-meter’ 
van Roel Pieper voor de kilometerheffing van minister Netelenbos zijn twee voorbeelden van 
het eerste punt. Wat betreft het tweede punt: sinds de jaren ’80 geldt samenwerking met 
buurlanden als voorwaarde voor het eventueel beprijzen van automobiliteit via de accijns op 
brandstof. Tot heden is geen enkel kabinet er in geslaagd om met België en Duitsland (laat 
staan met Europa) enige vorm van samenwerking tot stand te brengen.  
   Conclusie: er is een herkenbaar patroon van politiek gedrag om uit de stroom oplossingen 
díe varianten te selecteren, die schijnbaar een oplossing representeren voor de problemen van 
de automobiliteit. Er is geen resultaat te boeken, omdat de politiek die oplossingen geen 
handen en voeten kan geven. In die zin is er sprake van symboolpolitiek; 
 
� ontbreken van ‘diepe’ historische kennis. De gemiddelde zittingsduur van kamerleden is de 
afgelopen decennia afgenomen. Dat vergroot de kans, dat een politieke partij in de Kamer 
opnieuw ‘het wiel gaat uitvinden’ in een debat dat inmiddels meer dan vier  decennia oud is. 
Het zogenoemde borgen van kennis in organisaties is óók een relevant doch gemankeerd punt 
voor de fracties in de Tweede Kamer. Als in een kamerdebat wordt teruggegrepen op eerdere 
standpunten van politieke tegenstanders, gaat dat veelal niet verder dan ca. acht jaar terug. 
   Conclusie: de stroom oplossingen die al vele jaren door de politieke arena vloeit biedt een 
rijkdom aan alternatieven. Het is voor nieuwe generaties politici een soort grabbelton waar 
men vrijelijk uit kan putten, maar die biedt in de praktijk onvoldoende basis voor effectieve 
besluitvorming. Dat is goed waar te nemen bij het recente politieke discours over de Wet 
kilometerprijs: bijna iedere fractie in de Kamer doet een ‘duit in het zakje’ en haakt met een 
eigen idee aan bij de kilometerheffing. Daardoor wordt het proces van besluitvorming 
onbeheersbaar. De politieke stroom is over het algemeen vluchtig19 te noemen; 
 
� de kilometerheffing als ‘megalomaan’ project. Tot slot een factor die besloten ligt in het 
idee van de kilometerheffing. Opgestuwd door enerzijds de mogelijkheden van de ICT en 
anderzijds door de drang om in Nederland iets tot stand te brengen dat uniek is in de wereld 
(‘het gidsland’ willen zijn), krijgt de kilometerheffing een megalomaan karakter. Het laatste 
resultaat van het discours, namelijk de Wet kilometerprijs, omvat een vijftal fundamentele 
hervormingen en vernieuwingen. Dat zijn in willekeurige volgorde: hervorming van het 
belastingstelsel; ‘uitrol’ van het computersysteem met kastjes in circa acht miljoen auto’s en 
het onderhoud daarvan; het opzetten van een geheel nieuwe, van de overheid onafhankelijke 
administratie voor inning en handhaving; ‘omscholing’ van de automobilist naar een ander 
keuzegedrag bij het gebruik van zijn auto; en het op den duur creëren van een 
mobiliteitsmarkt. Kortom, dit project zou zo groot zijn geworden dat het vanzelf de angst 

                                                 
19 Vluchtig in de betekenissen van vergankelijk en ongrijpbaar. 
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oproept voor een mislukking, gelet op de gang van zaken bij andere grote projecten van het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat, met name de HSL, de Betuweroute en de invoering van 
de OV-chipkaart. Een stapsgewijze aanpak van ‘anders betalen voor automobiliteit’ zou 
wellicht kans hebben gemaakt op succes.  
   Conclusie: de kilometerheffing is te beschouwen als een voorbeeld van een ‘oplossing’ die 
zich op enig moment in de stroom oplossingen manifesteert door de ontwikkeling van ICT.  
Door een aantal belanghebbenden en politieke ondernemers is gezocht naar een probleem 
waarvoor de ICT-oplossing bruikbaar is. Door de complexiteit van de kilometerheffing blijkt 
het echter een mismatch. In het beleidsraam dat zich slechts voor korte tijd voor minister 
Eurlings aandient wordt dat duidelijk, en het raam gaat dicht. 
 
 
4.4   Nondecision-making 
 
Het meest opvallende aspect van het politiek discours over invoering van het prijsmechanisme 
bij automobiliteit in de periode 1965-2010 is de ogenschijnlijke besluiteloosheid. Reden om 
het verloop van dat discours te toetsen aan de theorie over het fenomeen “nondecision-
making” . 
 
Theorie 
 

Centrale begrippen Centrale vraag 

3. Nondecision-making � nondecision 
� key issue 
� blokkering 

� wanneer wordt het prijs-
mechanisme een centraal 
strijdpunt; hoe – en hoe vaak 
– is het ‘geblokkeerd’? 

 
Casus vanuit dit perspectief 
Na een aanloop die enkele decennia in beslag neemt komt met het eerste paarse kabinet in 
1997 de eerste ontwerp-wet tot stand ter invoering van een prijsmechanisme voor 
automobiliteit, de Wet op het rekeningrijden. Het is de ‘bekroning’ van een voortdurend 
pogen van een aantal politieke partijen om over het prijsmechanisme een besluit te laten 
nemen. De voorgeschiedenis van dat wetsontwerp laat zich als volgt beschrijven. 
   In de periode 1965-1988 wordt het prijsmechanisme in een groot aantal stappen tot een 
centraal strijdpunt in de politiek. De belangrijkste stappen zijn in chronologische volgorde: 
� in 1972 komt minister Udink met een 12-punten programma voor de ontwikkeling van het 
verkeer- en vervoerbeleid, waarin een onderzoek naar het prijsmechanisme is opgenomen; 
� in 1975 neemt minister Westerterp het idee van prijsmechanisch rijden op in het (eerste)  
Meerjarenplan Personenvervoer. Hij ziet het als een mogelijkheid om selectief autogebruik te 
bevorderen. (Overigens zou in een concepttekst van het plan een verdergaande maatregel zijn 
opgenomen, doch minister Westerterp durfde dat kennelijk niet aan)20;  
� in de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 21 mei 1986 wordt 
het idee van invoering van het prijsmechanisme door vele partijen genoemd. Het wordt vooral 
onder woorden gebracht als “variabilisering” van autokosten, wat betekent dat het bezit van 
de auto minder moet worden belast en het autogebruik méér. Na de verkiezingsuitslag blijkt 
dat er een virtuele kamermeerderheid is vóór invoering van een vorm van prijsmechanisme; 
� op 2 juli 1986 leidt de publicatie van het advies Afrekenen met files (door het adviesbureau 
McKinsey en Co. uitgebracht aan minister Smit-Kroes) ertoe dat het prijsmechanisme een 
belangrijk punt wordt in het discours over het beleid inzake automobiliteit; 

                                                 
20 Van der Ham, 1999: 334. 
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� op 23 december 1987 wordt door de ministers Smit-Kroes en Nijpels (VROM) de Notitie 
Verkeer en Milieu aan de Tweede Kamer aangeboden. In die notitie wordt aangekondigd dat 
een systeem van roadpricing op een zo kort mogelijke termijn operationeel zal worden 
gemaakt; het kan binnen vier jaar beschikbaar zijn. Dat systeem moet de groei van het 
autoverkeer beperken; 
� op 30 november 1988 presenteren beide ministers het Tweede Structuurschema Verkeer en 
Vervoer (SVV-2), waarin wordt gesteld dat de ervaring leert “dat alleen de prijs die per 
kilometer betaald moet worden het gebruik van de auto beïnvloedt”. Het “rekeningrijden” 
wordt ingezet als instrument om het autogebruik te beïnvloeden. 
 
Vanaf 1988 woedt er een bij vlagen intens politiek discours over het rekeningrijden, de 
mogelijke varianten daarop en de wijze waarop betaling moet plaatsvinden. Kenmerkend in 
dat politiek discours is de voortdurende inbreng van nieuwe ideeën, het voortdurend ter 
discussie stellen van voorstellen van de zijde van de regering en het aandragen van steeds 
weer nieuwe of aanvullende voorwaarden ten aanzien van de invoering van een bepaalde 
vorm van prijsmechanisme. Dat heeft tot gevolg, dat het lastig is een parlementaire 
meerderheid voor een bepaald voorstel te vinden. Het discours kent als het ware een 
‘ingebouwd’ mechanisme van blokkering: dat mechanisme is twijfel. Het is voor een aantal 
politieke partijen in de Tweede Kamer voortdurend de vraag, of het prijsmechanisme wel in 
de juiste vorm wordt gegoten. Toch wordt er een viertal wetsvoorstellen ingediend in de jaren 
1997-2009, zoals weergegeven in het volgende schema: 
 
Schema 10.  Wetsvoorstellen met betrekking tot het prijsmechanisme 

 
Wetsvoorstel: Datum van indiening  

bij de Tweede Kamer: 
 

Status van de parlementaire 
behandeling: 

1. Wet op het rekeningrijden 16 december 1997 ingetrokken vanwege indiening 
Wet bereikbaarheid en 
mobiliteit 

2. a. Wet bereikbaarheid en  
    mobiliteit; 
    b. wet tot wijziging van  
    deze wet  
 

12 december 2000 
 
27 juni 2006 

a. is aanvaard door de Tweede 
en de Eerste Kamer, maar nooit 
ten uitvoer gebracht 
b. geen besluit over genomen 

3. Tolwet (Ingediend door  
    GroenLinks) 

27 april 2004 niet voldoende gesteund in de 
Tweede Kamer, niet verder in 
behandeling genomen 

4. Wet kilometerprijs 13 november 2009 niet aanvaard door de Tweede 
Kamer; verdere behandeling 
stopgezet 

 
Van deze vier wetten biedt de als enige door het parlement aangenomen Wet bereikbaarheid 
en mobiliteit geen prijsmechanisme voor het gebruik van het bestaande wegennet. Deze wet 
gaat over nieuw aan te leggen expresbanen en tolwegen. 
   Deze casus levert het beeld op van ‘besluiteloze besluitvorming’. Symbool van dit proces is 
het feit, dat de Tweede Kamer nimmer heeft kunnen instemmen met zelfs een proef met 
rekeningrijden; ondanks alle voorstellen tot wetgeving is het niet mogelijk geweest om het 
prijsmechanisme te testen. 
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Wanneer is het prijsmechanisme ‘geblokkeerd’? 
In de geschiedenis van dit parlementair discours kan een drietal fasen onderscheiden worden: 
de fase van ‘het idee’, de fase van het wetsvoorstel en de fase van de uitvoering van een wet.  
   De Tweede Kamer staat in meerderheid eind jaren ’60 nog niet ‘open’ voor het idee van het 
prijsmechanisme. Alleen de VVD ziet het prijsmechanisme als middel om de schaarste aan 
capaciteit voor autorijden en parkeren op te lossen. Ook blijkt dat er in de samenleving huiver 
bestaat om over te gaan tot het betalen naar rato van gebruik van de auto. (Het is een tijd 
waarin zelfs de introductie van betaald parkeren bezwaren oproept bij de ANWB.21) Naarmate 
de congestie, de files én de milieuproblematiek door de groei van automobiliteit toenemen, 
groeit binnen twee decennia de acceptatie van het idee. Het wordt geaccepteerd als onderwerp 
van politiek discours. Daarmee wordt de eerste blokkade gepasseerd. 
   Het overgaan tot daadwerkelijke maatregelen, ofwel de fase van wetgeving, heeft veel 
voeten in de aarde. Het duurt na de introductie van het rekeningrijden door de regering – in 
1987 – nog 10 jaar voordat het komt tot een voorstel voor wetgeving. Gelet op de urgentie 
van de problemen met de  bereikbaarheid en het milieu is dat een lange periode. Het is een 
indicatie voor de  blokkade die door politieke partijen rond het prijsmechanisme kan worden 
opgetrokken zodra het ‘menens’ wordt. Het is een zaak die het parlement niet zomaar regelt. 
Automobiliteit heeft zoveel implicaties, dat voorstellen om concreet in te grijpen in het fiscale 
regime op voorhand vele bezwaren oproepen. Van ‘we moeten het eerst in Europees verband 
bespreken’ tot ‘we moeten eerst meer wegen aanleggen’. Er is een herkenbare, brede politieke 
weerstand tegen het hervormen van het fiscale stelsel rond de auto omdat een aantal gevolgen 
daarvan niet welgevallig is 
   De fase van de uitvoering van eenmaal vastgesteld prijsbeleid is de laatste horde die moet 
worden genomen. De eerste en enige wet die de gehele parlementaire behandeling met goed 
gevolg heeft doorlopen is de Wet bereikbaarheid en mobiliteit. Deze wet is op 2 juli 2002 
unaniem door de Eerste Kamer aanvaard doch nimmer in werking getreden. Daar zijn redenen 
voor aan te geven. Een eerste reden is, dat de Wet bereikbaarheid en mobiliteit twee vormen 
van een prijsmechanisme kent voor nieuw aan te leggen wegen – een expresbaantarief en een 
toltarief – die bij vaststelling door het parlement al zijn achterhaald door het ogenschijnlijk 
‘betere’ idee van de kilometerprijs (waarvan de opbrengst zal worden besteed aan de aanleg 
en onderhoud van infrastructuur). Een tweede reden is dat de regering de kilometerprijs zo 
spoedig mogelijk wil introduceren. Het gezegde is hier van toepassing, dat ‘het betere de 
vijand van het goede is’. Juist door de spectaculaire ontwikkeling van de ICT ná 2000 is de 
verleiding groot om ‘het nieuwste van het nieuwste’ te gebruiken voor de realisatie van het in 
te voeren prijsmechanisme. Als het kabinet-Rutte in 2010 de invoering van de kilometerprijs 
schrapt is het discours als het ware ‘terug bij af’. Zo lijkt het parlementaire werk aan de 
invoering van het prijsmechanisme op het spel Mens erger je niet! Men is er nooit zeker van, 
of men de eindstreep haalt. 
 
Hóe de blokkering van het prijsmechanisme precies in zijn werk gaat onttrekt zich 
grotendeels aan de mogelijkheid van  waarneming in dit onderzoek. (Het is ook niet de kern 
van de onderzoeksvraag.) Wel is er voldoende materiaal beschikbaar voor een verkenning van 
factoren die hierbij een rol spelen.      
   Invoering van het prijsmechanisme bij automobiliteit is altijd een onderwerp geweest waar 
invloedrijke belangenorganisaties zich doen gelden. Vanaf de beginjaren van het 
automobilisme is in Nederland een herkenbare autolobby actief. Vóór WO II is al sprake van 
enkele coalities van belanghebbenden annex pleitbezorgers. Dat zijn de Vereeniging het 
Nederlandsche Wegencongres en de Algemeene Nederlandsche Verkeersfederatie.  

                                                 
21 Zie Deel I, hoofdstuk 2. 
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   Met de komst van het discours over rekeningrijden hebben ook de media zich geworpen op 
het onderwerp. Zo is met de institutionalisering van de auto, de automobiliteit gaan steunen 
op een ‘eigen’ systeem van belangenbehartiging. De massamotorisering bevordert vanaf het 
midden van de jaren ’60 de ontwikkeling van nieuwe coalities van belanghebbenden en 
pleitbezorgers.  Het bedrijfsleven heeft natuurlijk een belangrijk voortouw. De oprichting van 
de Stichting Weg in 1965 (met name om de uitbreiding van het rijkswegennet te bevorderen) 
is daarvan een voorbeeld, evenals de gezamenlijke actie “Blij dat ik rij” die start in 1976. De 
ANWB neemt het initiatief tot de gecoördineerde actie “Stop Rekeningrijden” in 1999.  De 
lobby van het bedrijfsleven kent ook minder op de publiciteit gerichte gedaanten, deels met 
een informeel karakter, zoals het Noordzeeberaad, de Club van Maarssen of het door minister 
Peijs ingestelde Platform-Nouwen22.  
   Pleidooien van de autolobby (met de RAI en de BOVAG als belangrijke spelers) vinden 
vaak steun bij enkele politieke partijen (met name VVD en CDA) en bij de media, vooral de 
schrijvende pers (met name De Telegraaf en Elsevier).  Dat leidt tot een soort coalitievorming 
tussen de organisaties welke de autolobby vormen en de andere actoren. De 
belangenorganisaties voor de automobilisten (de ANWB en de KNAC) kunnen doorgaans 
worden gerekend tot de autolobby.23  
   De genoemde actoren vormen een coalitie van ‘gelijkgestemden’ die een structureel 
onderdeel is van wat het politiek subsysteem rond automobiliteit genoemd kan worden. Deze 
(sterke) coalitie is erop gericht dat de ontwikkeling van een ‘contra-coalitie’ die een kritische 
benadering van automobiliteit verwoord (met het accent op duurzaam en beperkt autogebruik) 
beperkt blijft. Er is wel een zekere organisatiegraad van actoren die een kritische houding 
aannemen ten aanzien van automobiliteit; hier kunnen de Stichting Natuur en Milieu, de 
Vereniging Milieudefensie en ook Greenpeace worden genoemd.24 Voorbeelden van andere 
actoren die in verschillende mate een tegengeluid laten horen: politieke partijen (vooral 
GroenLinks en de ChristenUnie), wetenschappers (met name economen en milieu-
deskundigen) en media (de Volkskrant, Trouw en De Groene Amsterdammer).  
   De pleitbezorgers in het politieke subsysteem van de automobiliteit hebben zeer stabiele 
overtuigingen ten aanzien van het nut van de auto. De waarden van individuele vrijheid en 
verantwoordelijkheid staan hoog in het vaandel. Het tegengeluid raakt geleidelijk aan 
verstomd, naarmate de autoafhankelijkheid in de samenleving toeneemt en de auto steeds 
‘schoner’ wordt. Zo voltrekt zich geleidelijk aan een kanteling in de beeldvorming over en de 
positie van automobiliteit. De auto is van een ‘probleemveroorzaker’ geworden tot een 
‘onmisbaar onderdeel van het moderne leven’. En de overheid – vooral de rijksoverheid – 
gaat daarin mee. Van een “anti-automobiliteitsbeleid”25 kantelt het beleid naar het 
“accommoderen” van automobiliteit. Die kanteling is van grote invloed op de houding in het 
parlement ten aanzien van het prijsmechanisme, omdat het doel van het gebruik van dat 
mechanisme verschuift.  
 
Omstandigheden die ten grondslag liggen aan het verschijnsel van ‘nondecision-making’ in 
dit politiek discours zijn: 
 
�  politisering van prijsbeleid. Belangenorganisaties, deskundigen en politieke partijen in de 
                                                 
22 Dit platform is op een belangrijk punt informeel, namelijk het feit dat de leden zonder de mogelijkheid van 
terugkoppeling naar hun achterban hebben moeten deelnemen. Dat geldt bijvoorbeeld voor bestuurders van IPO 
en de VNG. Een toch bijzondere afscherming in een democratie. 
23 Beide organisaties hebben een ‘hybride’ karakter. Ze zijn geen belangenbehartiger van het bedrijfsleven, maar 
trekken daar wel vaak samen mee op. Maar het zijn strikt genomen organisaties van en voor de automobilist als 
consument. 
24Greenpeace fabriceert in de jaren ’90 zelfs een eigen ‘zuinige auto’ op basis van de Renault Twingo. 
25 Zo omschrijft minister Netelenbos in de Eerste Kamer op 2 juli 2002 het beleid van haar voorgangers. 
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Kamer zijn zeer creatief geweest in het bedenken van steeds weer nieuwe voorstellen, in 
aanvulling op of ter amendering van voorstellen van opeenvolgende kabinetten. Politieke 
partijen zijn zich in hoge mate gaan onderscheiden op het thema ‘betalen voor mobiliteit’. Dat 
heeft het discours langdradig, breedvoerig én resultaatloos gemaakt.  
    Conclusie: een hechte en gecoördineerde coalitie, als vóórstander van een of ander vorm 
van prijsmechanisme is er daardoor niet gekomen. Het gebrek aan politieke samenwerking is 
een verklaring voor het echec van de kilometerheffing; 
 
� de Tweede Kamer heeft zichzelf ‘buiten spel gezet’. Belangenbehartigers als de ANWB en 
BOVAG/RAI hebben de afgelopen 10 jaar voor het kabinet een belangrijke rol gespeeld in 
het zoeken naar draagvlak voor prijsbeleid. Regelmatig vraagt de Kamer aan de minister om 
ook aandacht te besteden aan noodzakelijke communicatie met de miljoenen automobilisten. 
Maar het zijn nota bene de belangenvereniging ANWB en een ‘tegenpartij’ als De Telegraaf 
die via enquêtes de automobilist consulteren. Juist deze twee spelers hebben eraan 
bijgedragen dat het voorstel inzake rekeningrijden ‘besmet’ is geraakt met het beeld, dat 
automobilisten ‘betaald in de file staan’. Dat beeld is blijven bestaan en daar is door 
tegenstanders van prijsbeleid in de Kamer dankbaar gebruik van gemaakt; (ook) de 
kilometerheffing is daar nooit van losgekomen. Het feit dat noch door de rijksoverheid noch 
door de Kamer de automobilist is geraadpleegd26, is een manco gebleken. (Wel heeft een 
aantal politieke partijen met een eigen enquête via een speciale website de mening van 
automobilisten gepeild.)  
   De wijze waarop de communicatie naar de burger/automobilist in de afgelopen tien jaar is 
verlopen heeft ertoe ‘bijgedragen’, dat een breed maatschappelijk draagvlak voor het invoeren 
van een kilometerheffing in 2010 in belangrijke mate ontbrak. De Tweede Kamer heeft zijn 
beurt voorbij laten gaan. Dit feit ligt in het verlengde van hetgeen de Raad voor het Openbaar 
Bestuur signaleert als het functieverlies van politieke partijen. Volgens de raad slagen 
politieke partijen er kennelijk niet meer voldoende in om een intermediair te zijn tussen 
burgers en overheid én een platform voor meningsvorming over politieke vraagstukken: 
“Politieke partijen en politici zijn vaak meer managers van het overheidsbedrijf, de makelaars 
van het overigens ook noodzakelijke compromis, dan het kader voor en de uitdrukking van 
geprofileerde visies op de publieke zaak.”27  
   Conclusie: binnen het krachtenveld rond automobiliteit is de Kamer er niet in geslaagd om 
de dominante politieke actor te worden, die nodig is voor introductie van het prijsmechanisme 
en hervorming van het fiscale stelsel rond de auto. Gesteld kan worden, dat een aantal 
dynamische maatschappelijke factoren grote invloed heeft gehad op het gedrag van de fracties 
in de Kamer. Sociaal-culturele en sociaal-economische factoren, zoals de voortschrijdende 
individualisering, de opkomst van de tweeverdieners en de flexibilisering van de 
arbeidsmarkt, hebben de betekenis van automobiliteit sterk veranderd en aan belang  doen 
toenemen. Mede daardoor is een eenduidige definitie van het beleidsvraagstuk van de 
automobiliteit gaan ontbreken; daarmee mist het parlement een belangrijke factor voor 
effectief handelen. Dat is van grote invloed geweest op de mogelijkheid tot politieke 
eensgezindheid over het prijsmechanisme; 
 
�  de beperkte invloed van de Tweede Kamer op de maatschappij. In de lange geschiedenis 
van het politiek discours over het prijsmechanisme lijkt de grip van het parlement op de 
ontwikkeling in automobiliteit geleidelijk aan af te nemen. De toenemende betekenis van 
automobiliteit voor individu én samenleving lijkt zelfs omgekeerd evenredig met de 
                                                 
26 Nota bene een partij als D66 vindt zelfs (zie de uitspraak van Van der Ham van april 2009) dat het draagvlak 
voor de kilometerheffing niet doorslaggevend is om het systeem toch in te voeren. 
27 Raad voor het Openbaar bestuur, 2005: 27. 
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effectiviteit van de plannenmakerij. Dat is een opvallende paradox. Hoe méér plannen, hoe 
minder grip. Hét voorbeeld in dit verband is het SVV-2. Een groots opgezet plan om het 
autoverkeer ‘in toom’ te krijgen en te houden, maar jammerlijk mislukt op dat punt. Daar 
staat de grote ‘winst’ voor de belangenorganisaties tegenover. Vooral de ANWB en de 
vertegenwoordigers van de autobranche (met name BOVAG en RAI) hebben successen 
geboekt. Zij spelen een belangrijke rol in het verloop van het politiek discours. Adviezen, 
standpunten en ledenonderzoek van deze organisaties vinden hun weg naar de politieke arena, 
vaak in de vorm van een gezamenlijke actie met andere vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven. Er is in Nederland een zeer actieve autolobby, die met succes in het politiek 
discours over het prijsmechanisme heeft ‘geïntervenieerd’.  
   Conclusie: de overtuigingen binnen het parlement ten aanzien van automobiliteit zijn niet 
eensluidend én stabiel genoeg geweest om daadkrachtig te handelen rond automobiliteit. Op 
meerdere momenten is er, mede gezien de teksten van verkiezingsprogramma’s, op papier 
sprake van een parlementaire meerderheid die ook steun vindt in de samenleving. Maar in de 
politieke arena wordt dat niet verzilverd;  
 
� het centralisme in het mobiliteitsbeleid. Er is in Nederland voor lokale en regionale 
overheden geen bestuurlijke ruimte voor het voeren van een prijsbeleid ten aanzien van het 
autogebruik28. Regering en parlement hebben dat stelselmatig geblokkeerd. Een recent 
voorbeeld daarvan is het gestrande initiatief-wetsontwerp van GroenLinks dat in 2005 is 
ingediend. Dat wetsontwerp verschaft lokale en regionale overheden de bevoegdheid om tol 
te heffen maar het kon niet rekenen op een kamermeerderheid. Daarna heeft minister Eurlings 
nog initiatieven van Amersfoort en enkele andere gemeenten om doorgaand autoverkeer te 
belasten geblokkeerd.  
   Conclusie: in Nederland is sprake van een bijzondere én structurele ‘alles of niets’ situatie 
rond het prijsmechanisme en automobiliteit: lokaal en regionaal mag het niet, nationaal kan 
het niet. 
 
 
4.5  Democratie in de praktijk van alle dag 
 
 Theorie 
 

Centrale begrippen Centrale vragen 

4. Democracy in practice � rationaliteit 
� macht 

� in welke mate heeft macht 
de rationaliteit bepaald? 

 
De casus vanuit dit perspectief 
In het Nederlandse politiek discours over automobiliteit en het prijsmechanisme lijkt 
inhoudelijke rationaliteit29 – in de zin van belangen afwegen en besluiten nemen op basis van 
feiten, logica en weloverwogen argumenten – vaak ver te zoeken. Het tegenovergestelde voert 
frequent de boventoon, dat wil zeggen dat het handelen van sommige politieke partijen in de 
Tweede Kamer niet op grond van de beraadslaging en de uitgewisselde argumenten verklaard 
kan worden.  De  partijpolitieke rationaliteit30 is vaak dominant.  

                                                 
28 Uitgezonderd het betaald parkeren, waarvoor gemeenten in de jaren ’70 de bevoegdheid hebben gekregen. Zie 
de Nota inzake het Parkeerbeleid, TK zitting 1975-1976, 13600 hoofdstuk XII, nr.6. Overigens geldt het gebrek 
aan bestuurlijke ruimte óók voor de bestuurlijke vernieuwing. Deze zaken hebben verband met elkaar. 
29 Ook aan te duiden als technisch-wetenschappelijke rationaliteit. 
30 Partijpolitiek heeft hier de betekenis van het centraal stellen van de partijbelangen, zoals electorale effecten en 
mogelijkheden voor coalitievorming. 
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   Het scheppen van een bepaald beeld van de werkelijkheid neemt een belangrijke plaats in, 
met name de praktijk van het framen is in dit discours sterk aanwezig. Daarbij worden 
‘volkswijsheden’ en emoties rond de auto regelmatig gebruikt om politieke posities ten 
aanzien van het prijsmechanisme te staven, zoals: de auto is een melkkoe voor de overheid; de 
overheid doet aan ‘autootje pesten’; meer asfalt leidt tot meer autoverkeer; de kleine man is de 
dupe van het prijsbeleid; de accijns op brandstof is al een soort kilometerheffing.  
   Debat in de Tweede Kamer over automobiliteit is niet gespeend van de diverse emoties die 
verbonden zijn met het verschijnsel ‘auto’. De emotionele lading van het thema automobiliteit 
is in ruime mate terug te vinden in de verslaglegging van wat de fracties in de Tweede Kamer 
inbrengen. Dat gaat verder dan het uiten van ongenoegen over het beleid van de minister. 
Argumenten worden geuit waarin het ‘onderbuikgevoel’ in de samenleving doorklinkt. 
Voorbeelden zijn de woorden “yuppenbaan” (PvdA: om betaalstroken aan te duiden), 
“kilometerpolitie” (PVV: om het handhaven van de kilometerheffing aan te duiden) en 
“elitetaks” en “filebelasting (SP: om de strekking van de kilometerheffing te kwalificeren).  
   Als de argumenten die de afgelopen 20 jaar zijn gebruikt in het discours over het 
prijsmechanisme nader worden beschouwd, dan overheerst het beeld van een vooral 
‘negatieve lading’. Het morrelen aan de status-quo van het fiscale stelsel rond automobiliteit 
is eigenlijk spelen met vuur (ook in electorale zin), omdat altijd het risico aanwezig is dat het 
op een of andere manier verkeerd uitpakt voor een bepaalde groep. Het zijn vooral de kleine 
fracties die het aandurven een kritische houding ten aanzien van automobiliteit te tonen. 
Ongenoegen over de kwalijke gevolgen voor het milieu en de leefbaarheid van het 
onbelemmerde autoverkeer en ongenoegen over de traagheid bij de invoering van het 
prijsmechanisme zijn bij uitstek zaken voor fracties als GroenLinks en de ChristenUnie.   
   Daarentegen is ongenoegen over het gebrek aan investeringen in wegen en over de 
lastendruk voor de automobilist hét punt voor grote fracties als de VVD en het CDA. Aan de 
in het discours gebruikte argumenten en het omgaan met onderzoeksgegevens is af te lezen, 
dat in de politieke strijd om de automobiliteit een technisch-wetenschappelijke rationaliteit in 
de belangenafweging een ondergeschikte rol speelt en het aflegt tegen de rationaliteit van 
partijpolitiek, mede omdat de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek ter discussie 
kunnen én worden gesteld.31  Vele jaren onderzoek van sociaal-psychologen en 
vervoerseconomen heeft de Kamer niet kunnen verleiden tot een concreet ‘prijsbeleid’. 
Ondertussen is de automobiliteit gestaag blijven doorgroeien. 
 
Box 4.5  Waarom besteedt de politiek geen aandacht aan de adviezen van economen? 
Deze vraag wordt in augustus 2000 gesteld door een functionaris van het Ministerie van Economische 
Zaken, De Ruyter van Steveninck. De aanleiding tot zijn vraag is het Bereikbaarheidsoffensief 
Randstad van minister Netelenbos, waar (nog slechts) 11 tolpoorten voor het rekeningrijden in zijn 
opgenomen in plaats van de oorspronkelijke 70. Hij constateert dat de economen tijdens de discussie 
over het rekeningrijden niet aan bod zijn gekomen en komt met een aantal verklaringen. Eén daarvan 
is, dat door het hoog oplopen van de emoties een discussie op basis van argumenten niet meer 
mogelijk was. Een andere is, dat de tegenstanders van rekeningrijden te weinig kennis van zaken 
bezitten om over een in feite inherent economisch vraagstuk van vraag en aanbod van 
snelwegcapaciteit een afgewogen oordeel te kunnen vellen. En ook de economen zelf hebben een 
probleem. Zij lijken hun standpunten niet goed aan het grote publiek duidelijk te kunnen maken. “Ten 
dele ligt dit aan de lage economische status van de economische wetenschap in het maatschappelijk 
debat”, aldus De Ruyter van Steveninck.32 
 
 
                                                 
31 Een actueel voorbeeld is het klimaatonderzoek. De wetenschappelijke stelling dat de aarde opwarmt wordt ook 
wetenschappelijk betwist. 
32 M.A. de Ruyter van Steveninck, “Rekeningrijden en de wet van Murphy”, tijdschrift ESB, 28 augustus 2000. 
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In welke mate heeft (technisch-wetenschappelijke) rationaliteit een rol gespeeld? 
Het discours over automobiliteit wordt in hoge mate gekenmerkt door politieke rationaliteit 
en niet door technisch-wetenschappelijke rationaliteit. Onderzoek naar de te verwachten 
effecten van de invoering van het prijsmechanisme op het autogebruik wijst uit, dat files 
daardoor substantieel kunnen verminderen. Dit economische verhaal heeft het parlement nooit 
voldoende kunnen overtuigen. De Tweede Kamer heeft ook niet de moeite willen nemen om 
de proef op de som te nemen. Terugkijkend op het discours is het beeld waar te nemen, dat 
door een aantal politieke partijen (én door een kamermeerderheid) structureel rekening is 
gehouden met – dan wel is aangestuurd op – het niet invoeren van een prijsmechanisme.  
   In de jaren dat het menens wordt (dat is vanaf het kabinet-Kok 2) laten de VVD en het CDA 
zich op papier kennen als voorstander van het betalen voor het gebruik van de auto (in plaats 
van betalen voor het bezit). In het politiek discours laten zij echter standpunten horen die 
meervoudig kunnen worden uitgelegd. Er is altijd een uitweg gelaten voor een ander 
standpunt. Deze partijen gebruiken daarbij een strategie die gericht is op het geleidelijk 
ondermijnen van de onderbouwing van voorstellen van de minister. Enerzijds is de poging om 
beleid te ‘falsifiëren’ te beschouwen als wetenschappelijke rationaliteit, anderzijds is hier de 
‘politieke rationaliteit van de weerstand’ aan de orde; het voorgestelde beleid is ongewenst en 
dat wordt gemaskeerd met rationele argumenten. Kortom, het is een strategie van 
rationalisatie33, die heel nuttig kan zijn voor de partij(en) in  kwestie, maar die vaak geen 
bijdrage levert aan de oplossing van het betreffende politieke vraagstuk.  
   Omstandigheden die in het politiek discours zijn waargenomen en gekoppeld kunnen 
worden aan de theorie van democracy in action zijn: 
 
� het creëren van eisen en voorwaarden. Vanuit de Kamer zijn voortdurend eisen en 
voorwaarden gesteld aan het invoeren van een prijsbeleid. Zoals: lastenneutraliteit (de 
‘gemiddelde’ automobilist mag niet meer gaan betalen); eerlijkheid (wie veel rijdt betaalt 
veel, wie weinig rijdt betaalt weinig); een maximum aan exploitatiekosten (max. 5% van de 
opbrengst); het gebruik van de opbrengst (wel of niet geheel loskoppelen van de schatkist); 
bijdrage aan milieudoelen (het al dan niet koppelen aan klimaatdoelstellingen); bijdrage aan 
de bestrijding van files (met een proef zou dat ‘getest’ kunnen worden); géén nieuwe 
belasting ter compensatie van de provinciale opcenten. Het stellen van eisen en voorwaarden 
behoort tot de rol van de Kamer, maar deze rol kan voor de oplossing van een probleem 
disfunctioneel worden ingevuld. Een aantal van de in dit discours gestelde eisen en 
voorwaarden maakt én de uitvoering van een systeem van prijsbeleid complexer én geeft 
partijen een uitweg om het standpunt over prijsbeleid te wijzigen.  
   Conclusie: de kern van de casus is, dat een aantal fracties de invoering van de 
kilometerheffing geheel naar eigen hand heeft willen zetten. Het is in feite het afdwingen van 
een gewenste realiteit rond het fiscale stelsel voor de auto. Een parlementaire meerderheid 
was van mening, dat de automobilist gevrijwaard móest worden van het idee dat hij meer zou 
moeten gaan betalen. In deze politieke rationaliteit is bepaalde informatie over de voordelen 
van de kilometerheffing niet welkom; 
 
� de Tweede Kamer als ‘beleidsmedewerker’. De staatsrechtelijke rollen van de Kamer – 
volksvertegenwoordiger, medewetgever en controleur van de regering – zijn in deze 
geschiedenis van anders betalen voor automobiliteit aangevuld met de rol van 
‘beleidsmedewerker’. Het is in feite een extreme vorm van de rol van medewetgever. Vele 
fracties in de Tweede Kamer kennen geen beperking als het gaat om het blijven ‘voeden’ van 
                                                 
33 De Van Dale (Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14e uitgave, 2005) geeft de volgende, hier zeer 
passende, beschrijving van een rationalisatie: “geconstrueerde redelijke verklaring, met de bijgedachte dat die 
fictief is en in feite bedoeld om twijfelachtige motieven te verbloemen”. 
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het wetgevingsproces met nieuwe ideeën, voorstellen en eisen. De Raad voor het Openbaar 
Bestuur (ROB) maakt in een advies uit 2005 hierover de volgende opmerking:   

 
“Volksvertegenwoordigers raken in de ban van de ‘systeemwereld’ van het 
overheidsmanagement en gedragen zich als ambtenaar of medebestuurder. Zij verwijderen 
zich in hun doen en laten van de ‘leefwereld’ van (groepen van) burgers. Ze gaan op de stoel 
van de regering zitten, richten zich op bijzaken en verzaken de controle op hoofdlijnen.” 34   

 
Dit gedrag van politici leidt tot een grote aandacht van kamerfracties voor ‘beleid maken’ en 
is gevoed vanuit de in Nederland ver doorgeschoten ‘notacultuur’. De Kamer wordt als het 
ware, door de uitvoerige beleidsteksten die de regering aan de Kamer worden voorlegt, 
verleid tot gedetailleerd ‘meeconstrueren’ van beleid.35  
   Conclusie: door in het politiek discours een sterk inhoudelijke rol op te pakken (tot op 
detailniveau), verwerft de Kamer een zo groot mogelijke invloed op de te realiseren fiscale 
toekomst voor automobiliteit. Die insteek biedt ook ruime mogelijkheden om zonodig deze 
fundamentele verandering af te blazen. Gedetailleerd ‘mede-wetgeven’ geeft dus macht en is 
een politiek zeer rationele strategie; 
 
� politiek opportunisme. Meerdere partijen hebben in het politiek discours met hun standpunt 
over het prijsbeleid ‘gezwabberd’. Dat is het meest herkenbaar bij het CDA en – in een 
verhulde vorm – bij de VVD. Deze partijen hebben van oudsher de auto en de automobilist 
een warm hart toegedragen, maar hebben ook oog voor de negatieve effecten van 
automobiliteit. Beide partijen hebben over het geheel genomen een zwak profiel als het gaat 
om hun standpunt over het toepassen van prijsbeleid bij het autoverkeer. Hun standpunt gaat 
soms spreekwoordelijk alle kanten op. Het feit dat politieke partijen in Nederland altijd met 
meerdere partijen coalities moeten sluiten om een regering te vormen, zal hiermee te maken 
hebben. Zo moest het CDA wel afhaken bij de kilometerheffing, gelet op de standpunten van 
de VVD en de PVV vóórafgaand aan de verkiezingen van 2010.  
   Conclusie: het moeten werken met politieke coalities om meerderheden te vormen creëert 
een bepaalde politieke rationaliteit. Zaken die ‘gevoelig’ liggen en electoraal lastig kunnen 
zijn, krijgen niet snel een duidelijk ‘commitment‘. Het is doorgaans niet rationeel en ook 
onnodig om macht te verliezen voor zaken die in de maatschappij een wankel draagvlak 
hebben. Zeker als het gaat om een beleidsvraagstuk waarbij de zaken met de bestaande 
wetgeving en uitvoering ( administratie, handhaving etc.) gewoon goed geregeld zijn. 
                                                 
34 Raad voor het Openbaar Bestuur, 2005: 37 
35 Frank Ankersmit en Leo Klinkers geven in maart 2009 een analyse van problemen bij het Nederlandse 
parlement, naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer over het eigen functioneren. Kernprobleem is 
volgens Ankersmit en Klinkers de ‘beleidsnota’. Het parlement heeft zijn staatsrechtelijke functies van 
volksvertegenwoordiger, controleur van de regering en medewetgever overschaduwd door zich te werpen op het 
behandelen en amenderen van beleidsnota’s. Dit fenomeen is ontstaan in de jaren ’70 onder aanvoering van de 
PvdA-er Van Thijn. Het behandelen van beleidsnota’s leidde tot het creëren van nieuwe vormen van 
commissiebesprekingen, met name de OCV en de UCV. En met het uitvinden van de ‘amenderingsmotie’ ging 
de kamer in feite meedoen met het schrijven van nota’s.  Het nieuwe commissiestelsel leidde tot de noodzaak 
van het werven van specialisten voor het werk van de Tweede Kamer. En dat had weer tot gevolg, dat politiek-
ideologische debatten van generalisten plaats maakten voor ambtelijk-instrumentele discussies tussen 
specialisten. Tot zover Ankersmit en Klinkers. Het ‘slagveld’ van het prijsbeleid overziende, is de bovenstaande 
analyse zeer herkenbaar in het functioneren van de kamer. (Saillant detail is, dat Van Thijn voor wat betreft dit 
onderzoek kan worden aangemerkt als de eerste PvdA-woordvoerder voor verkeer en vervoer.) De 
totstandkoming van met name het SVV-2 is bij uitstek een voorbeeld van amenderingen door de Kamer. En het 
politiek discours van de afgelopen 30 jaar wordt – zowel in commissieverband als plenair – in belangrijke mate 
gedomineerd door ambtelijk-instrumentele discussies. Het heeft geleid tot één opvallende uitkomst: er is nog 
steeds geen prijsbeleid voor het gebruik van de auto. (Frank Ankersmit & Leo Klinkers, “Red het parlement!”, 
Trouw, 21 maart 2009). 
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4.6  Nabeschouwing: een eigen politiek geluid en ‘machtsmechanismen’  
 
Het eigen politieke geluid bij gebrek aan politieke ideologie 
Het overheersende beeld van het parlementair discours over het prijsmechanisme is, dat ‘de 
politiek’ niet in staat is gebleken tot een voldoende gedeeld en gedragen verhaal te komen. Er 
is (te) veel strijd geweest over de precieze vormgeving van het prijsmechanisme. 
Kamerfracties willen graag een eigen ‘draai’ geven aan een oplossing, waarin de 
doelstellingen die vanuit de eigen kring zijn aangedragen herkenbaar zijn. Het betere is dan 
stelselmatig de vijand van het goede.  
   Het Nederlandse meerpartijenstelsel blijkt hier zijn tol te eisen. In discours over complexe 
politieke zaken is er bij politieke partijen op hoofdlijnen vaak een gemeenschappelijk idee, 
ook in deze casus. De verschillende gerepresenteerde belangen waaraan dat idee dienstbaar 
moet zijn impliceren echter verschillen in de te stellen eisen en voorwaarden; deze zijn vaak 
niet ‘compatibel’. Daarmee verwordt de steun aan bijvoorbeeld het rekeningrijden tot een 
‘mooi weer spelen’ omdat men vaak kan weten dat het er toch niet van komt. Wellicht speelt 
bij deze als ‘vrijblijvend’ aan te duiden opstelling van politieke partijen mee, dat zij in de 
huidige samenleving en politieke cultuur slechts een beperkte rol spelen in het openbaar debat 
over de inrichting van de samenleving en de wenselijke oplossing van tal van 
maatschappelijke vraagstukken.36  
   Met name de VVD is een partij waarvan kan worden gezegd dat zij een vrijblijvende 
opstelling tot strategie heeft verheven. Toen het er in 2009 op leek dat de kilometerheffing er 
écht zou kunnen komen, trok de VVD haar steun voor dit prijsmechanisme in. Een 
meerpartijenstelsel creëert een dynamiek waarin het vaak rationeel is om een ‘gedetailleerd’ 
eigen geluid te laten horen. Dan is er altijd een uitweg om te komen tot een ander, soms 
tegengesteld  standpunt als dat electoraal gunstiger is.  
   Het beeld dat de kiezer van een politieke partij heeft – althans het beeld waarvan de partij 
dénkt dat de kiezer dat heeft – is voor een politieke partij een eigenstandige afweging bij het 
bepalen van haar standpunten. De strategie om politiek herkenbaar te zijn ondermijnt in dit 
‘dossier’ echter het oplossen van problemen. Hier is sprake van het conflict tussen de twee 
‘basis’ doelstellingen die een politieke partij altijd heeft, namelijk een inhoudelijk doel, zoals 
het oplossen van een maatschappelijk probleem, en een partijpolitiek doel, dat is het 
behouden of versterken van de politieke machtspositie.37 Het zich politiek profileren in 
oplossingen heeft ook nog te maken met de volgende twee zaken.  
   Ten eerste, dat politieke partijen in inhoudelijk opzicht steeds meer op elkaar zijn gaan 
lijken. Niet alleen de PvdA heeft ‘ideologische veren’ afgeschud, dat geldt ook een groot 
aantal andere partijen. Voor belangrijke onderwerpen is (in de 21e eeuw) niet of nauwelijks 
meer aan te geven waar en hoe de ideologische verankering van de standpunten van de 
verschillende politieke partijen zichtbaar is, aldus In’t Veld.38 Er is geen enkele politieke 
partij die zich nog in kritische zin onderscheidt op het thema automobiliteit.  
   Ten tweede zijn politieke partijen, zoals de Raad voor het Openbaar Bestuur omschrijft, 
“het alleenrecht op de representatie van het volk kwijtgeraakt en delen de representatiefunctie 
met nieuwe vertegenwoordigende organisaties”.39 Dat is pregnant naar voren gekomen met de 
enquête van de ANWB over de kilometerheffing in 2010. Een belangenvereniging met vier 
miljoen leden legt een gewicht in de schaal waar regering en parlement rekening mee moeten 
houden. Al met al zijn politieke partijen economische actoren geworden. Zij presenteren 
verkiezingsprogramma’s waarvan zij vermoeden dat die kunnen rekenen op de gunst van de 
                                                 
36 Raad voor het Openbaar Bestuur, 2005: 23. 
37 Dit onderscheid is ontleend aan  Stone, 2001: 2. 
38 In’t Veld, 2001: 166. 
39 Raad voor het Openbaar Bestuur, 2005: 41. 
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kiezer.40 Dat geldt ook voor het tussentijds presenteren van ideeën en voorstellen, zoals het 
verlagen van de minimumleeftijd voor het behalen van het autorijbewijs. De score in 
opiniepeilingen en maximalisatie van stemmen bij verkiezingen zijn belangrijke politieke 
drijfveren. Kortom, er is een democratie ontstaan waarin niet zozeer de maatschappelijke 
noodzaak (die in politiek onderhandelen wordt bepaald) het criterium is dat de doorslag geeft 
bij parlementaire beslissingen, maar wat de kiezers ervan (zullen) vinden. Nederland heeft op 
het gebied van de automobiliteit de consensusdemocratie, waarin de belangenbehartigers 
overeenkomen wat goed is voor de burgers, ingewisseld voor een kiezersdemocratie, zo lijkt 
het.41 Er is daarmee sprake van nieuwe machtsverhoudingen.  
 
Automobiliteit en ‘mechanismen’ van machtsuitoefening 
De geschiedenis van het discours over de prijs van automobiliteit geeft aanleiding tot een 
beschouwing over de werking van ‘macht’. Het is een spreekwoordelijke zijweg van dit 
onderzoek, maar niettemin het presenteren waard. 
   Alles bijeengenomen – dat wil zeggen met de blik op zowel de inhoud als op het verloop 
van het parlementair discours – is in deze geschiedenis een gecompliceerd ‘machtsspel’ te 
onderkennen. Het is een machtsspel dat geïllustreerd kan worden met een viertal te 
onderscheiden relaties of ‘interacties’, die waargenomen kunnen worden tussen op elkaar 
betrokken actoren in het discours. Daarbij is voor de onderscheiden actoren een aantal 
(wederzijdse) ‘beïnvloedingssmechanismen’ te onderkennen die een rol spelen bij de 
onderscheiden interacties.  
   Het navolgende schema brengt een en ander in beeld. Het schema is slechts een hulpmiddel; 
het dient om enig inzicht te bieden in de processen die bij automobiliteit aan de orde zijn, 
processen die de realiteit van het parlementair discours mede bepalen.  
 
Schema 11. Interacties en beïnvloeding tussen actoren bij automobiliteit 
 
Interactie: 
 

Beïnvloedingsmechanismen: 

1. autobranche42 - automobilist � reclamecampagnes 
� aantrekkelijke financiering 
� koopgedrag van de automobilist 

2. coalitie van ‘doorduwers’ versus coalitie 
van ‘afremmers’43 

� discourspraktijken 

3. overheid - automobilist � prijsmechanisme 
� reclamecampagnes 
� mobiliteitskeuze van de automobilist 

4. politiek - automobilist � politieke ‘verhalen’ 
� stemgedrag van de automobilist 

 
Over deze vier interacties kan het volgende worden gezegd. De inzet van het machtsspel is het 
sturen van de ontwikkeling van automobiliteit in een bepaalde richting; het spel draait om de 
auto en de automobilist (als burger en als consument). De auto (b)lijkt een universele 
aantrekkingkracht uit te oefenen op de mens. Waar ook ter wereld, zodra er sprake is van 
substantiële welvaartsontwikkeling staat de auto hoog op de verlanglijst.44  
                                                 
40 In’t Veld, 2001: 166. 
41 De democratiebegrippen zijn ontleend aan Hendriks: 2006. 
42 Voor zover het de belangen van de automobilist betreft kunnen de ANWB en de KNAC in dit schema worden 
gerekend tot de autobranche, waarvan BOVAG en RAI-Vereniging het ‘gezicht’ zijn.  
43 Zie voor het onderscheid tussen deze coalities de schema’s  9 en 10. 
44 De afgelopen jaren zijn China en India de nieuwe voorbeelden van spectaculaire massamotorisering. 
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   De algemene wens, behoefte of wellicht zelfs begeerte van burgers/consumenten om een 
auto te bezitten geeft macht aan de producenten ervan. Galbraith noemt reclame dan ook een 
van de meest expliciete vormen van macht in de moderne, industriële maatschappij. Door 
reclame worden mensen verleid om te geloven in de geadverteerde eigenschappen en de 
waarden die een bepaald product vertegenwoordigt.45 De aantrekkingkracht van de auto op de 
burger/consument betekent dat er bij de ontwikkeling van automobiliteit maar twee politieke 
opties zijn, die hiervoor zijn beschreven: de ontwikkeling afremmen of ‘ zijn gang laten gaan’. 
Beide opties zijn in Nederland (in verschillende mate) in praktijk gebracht, maar de 
laatstgenoemde optie heeft in het parlementair discours het pleit gewonnen. De medaille van 
deze ‘overwinning’ heeft wel een keerzijde. De auto is in Nederland enerzijds veel ruimte 
gegeven, anderzijds is er een verfijnde beheersing van automobiliteit tot stand gekomen die 
nog niet ten einde is. Dit proces kan als volgt worden geduid.  
 
De automobiliteit is in Nederland, mede dankzij het parlement, na de Tweede Wereldoorlog 
bevorderd en tot wasdom gebracht. In de jaren ’60 komt een geleidelijke politieke acceptatie 
van de auto op gang die correspondeert met de spectaculaire massamotorisering.46 Het bezit 
van de auto is amper een punt van politiek meningsverschil, wel het gebruik.47 De manier 
waarop dat gebruik kan worden beïnvloed en beheerst is dan de cruciale politieke vraag. De 
auto en het openbaar vervoer worden in die politieke strijd lange tijd beschouwd als 
‘communicerende vaten’ en daarom ook als concurrenten; de praktijk van alle dag maakt 
duidelijk hoe de keuze van de ‘mobilist’ tot stand komt. Mensen kiezen voor de auto vanwege 
de specifieke eigenschappen van deze vervoerwijze en zijn bereid daarvoor diep in de 
geldbuidel te tasten. Het door sommige partijen bepleite goedkoper maken van het openbaar 
vervoer trekt vooral groepen reizigers aan die zich (nog) geen auto kunnen veroorloven.  
   Naarmate autobezit en autogebruik blijven toenemen komt het idee van het 
prijsmechanisme sterk in de politieke belangstelling als instrument om de toename van het 
autogebruik te reguleren en af te remmen. In feite kan hier worden gesproken van het zoeken 
naar een vorm van machtsuitoefening. Als in de loop van de jaren ’90 steeds meer 
wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om de automobilist te 
bewegen om zijn auto selectiever of minder te gebruiken, komt de politieke aandacht steeds 
meer te liggen op het keuzegedrag van de automobilist. De overheid wil dat keuzegedrag 
beïnvloeden maar ziet zich geconfronteerd met een situatie die scherp onder woorden is 
gebracht door Wolfson (1999). Hij ziet als de crux van het probleem van het mobiliteitsbeleid, 
“dat de bestaande institutionalisering van verkeer en vervoer er tot dusver onvoldoende in 
slaagt het individuele gedrag op één lijn te brengen met het maatschappelijk belang”. De 
oplossing is het hanteren van het prijsmechanisme, waardoor “ongeprijsde schaarste” zijn 
prijs krijgt, want: “Wie, door het ontbreken van prijsvorming, de verkeerde schaarstesignalen 
krijgt, zal beslissingen nemen die het eigenbelang en het maatschappelijk belang doen 
divergeren.”48 
   Beheersing van automobiliteit wordt zo inspelen op en beheersen van de psyche van de 
automobilist. Naast het ‘bestraffen’ van autogebruik met prijsmaatregelen komt er ook 
aandacht voor het ‘belonen’ van selectief autogebruik, zoals in de projecten met de naam 
“Spitsmijden”. Ook de vergroening van het fiscale stelsel rond de auto kan worden 
beschouwd als vooral een belonen van de milieubewuste automobilist, die immers geen bpm 

                                                 
45 Galbraith, 1983: 30, 31.  
46 Dat was vóór 1940 wel anders. Van der Vinne heeft over de vooroorlogse jaren aangetoond, dat de overheid 
toen de verbreiding van de auto heeft vertraagd. Van der Vinne, 2006. 
47 Enkele uitzonderingen op deze uitspraak zijn er wel, als sommige leden van de Tweede Kamer ideeën opperen 
over het beperken van het autobezit door het verhogen van de leeftijd waarop het rijbewijs kan worden behaald. 
48 Wolfson, 1999: 84, 85. 
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en mrb hoeft te betalen. De overheid probeert via een prijsbeleid, dat is gericht op belonen,  
macht uit te oefenen over de automobilist: hem en haar tot keuzen te brengen die passen in het 
mobiliteitsbeleid dat de overheid voorstaat. Prijsmaatregelen zijn niet het enige machtsmiddel 
van de overheid. Naarmate de tijd voortschrijdt komt een stelsel van ‘machtsmechanismen’ 
ten aanzien van automobiliteit tot stand, dat tot uiting komt in gedetailleerde regelgeving. In 
de 21e eeuw zijn in Nederland de volgende vormen van machtsuitoefening door de overheid te 
onderscheiden: 
 

� fysieke sturing:  door een fysieke inrichting van de infrastructuur wordt het gewenste 
gedrag van de automobilist gereguleerd en ‘afgedwongen’ (verkeersdrempels, inrichting 
van 30 km-gebieden);  
� technische sturing: door technische ingrepen in het voertuig, zoals het alcoholslot en de 
toeren- of snelheidsbegrenzer, wordt het gedrag van de automobilist gereguleerd; 
� normatieve / juridische sturing: door het stellen van vele, afdwingbare gedragsregels 
voor het verkeer wordt het gedrag van de automobilist gereguleerd; 
� psychologische sturing: het voeren van een zodanig prijsbeleid, dat de automobilist zo 
direct en volledig mogelijk wordt geconfronteerd met de kosten van het autogebruik en 
zich daardoor laat leiden bij de keuze om de auto wel of niet te gebruiken. 
 

De oorspronkelijke ‘belofte’ van automobiliteit, namelijk vrije, zelfstandige en onafhankelijke 
mobiliteit (die nog steeds in beeld wordt gebracht in vele reclame-uitingen van 
autofabrikanten)  is dus geworden tot een in hoge mate gereguleerde vorm van mobiliteit met 
een aantal geïnternaliseerde vormen van regulering, die evenzoveel belemmeringen inhouden 
voor ongewenst gedrag. De psychologische sturing via het prijsbeleid is tot heden echter niet 
verder gekomen dan het laten variëren van bestaande belastingtarieven (waarvan de 
vergroening van het fiscale stelsel de meest recente ontwikkeling is). Aan het begin van het 
tweede decennium van de 21e eeuw is het vooroorlogse fiscale stelsel nog steeds de basis 
waarop de automobilist betaalt voor het gebruik van zijn of haar auto.  
   Binnen die gereguleerde vorm van automobiliteit heeft de automobilist ook macht. De auto 
heeft mensen niet alleen ‘bevrijd’ van de kleine actieradius waarbinnen dagelijkse activiteiten 
moesten worden gedaan, maar heeft ook bijgedragen aan een gevoel van onafhankelijkheid en 
autonomie bij de burger/automobilist. Zoals Dunn stelt is een belangrijk politiek-
psychologisch aspect van het succes van de auto, dat deze zorgt voor “empowerment” van de 
automobilist.49 Het is de macht van het zelf kunnen kiezen van reistijden, bestemmingen, 
reisgenoten etc. Die macht laat een automobilist zich niet meer afnemen. Alleen al het idee 
dat de overheid met introductie van het prijsmechanisme een inbreuk zou plegen op die 
onafhankelijkheid van de automobilist is aanleiding tot felle protesten. Zie de publieke steun 
voor acties als “rekeningrijden is betaald in de file staan” (ANWB) en “kilometerheffing- no 
way” (VVD). De automobilist weet zich gesteund door een aantal actieve en machtige 
belangenbehartigers voor de auto. 
 
In de denkbeeldige wedstrijd ‘parlement en overheid versus de institutie automobiliteit’ is in 
dit onderzoek de automobiliteit duidelijk als ‘winnaar’ aan te wijzen. Automobiliteit heeft in 
een aantal wetgevingsronden getoond het vermogen te hebben, om ingrijpende verandering of 
hervorming te kunnen weerstaan. Dankzij organisaties en politieke partijen die de belangen 
van de automobilist hoog in het vaandel hebben staan, zijn pogingen tot hervorming 
afgeslagen of zelfs in het voordeel van automobiliteit omgebogen (zoals de vergroening van 
het belastingstelsel en de voortgaande investeringen in het wegennet laten zien). Inmiddels is 

                                                 
49 Dunn, 1998: 2. 
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de macht van automobiliteit zó groot, dat verdediging – zoals met de jaren ’70-actie “Blij dat 
ik rij!” – niet meer nodig is. Dat is af te lezen aan het ontbreken van herkenbare politieke 
meningsverschillen over automobiliteit en de auto. Wat rest zijn politieke meningsverschillen 
over bijvoorbeeld het verhogen van de maximum snelheid van 120 naar 130 km/u. 
   Dit alles sluit niet uit, dat er belangen zijn die wellicht niet meer ‘gehoord’ worden. Een 
voorbeeld is de volksgezondheid. Er bestaat (nog) geen massale automobiliteit zonder 
schadelijke uitstoot van gassen en fijnstof. De gemiddelde gezondheid en levensverwachting 
in wijken welke direct gelegen zijn langs snelwegen in de Randstad verschilt met die in 
wijken welke gunstiger gelegen zijn ten opzichte van het verkeer.50 En ook kinderen zijn nog 
niet beter af. Er zijn kamerleden geweest die het pleidooi hielden om de straat weer terug te 
geven aan de kinderen, maar daar is weinig van terecht gekomen.51 Hier is sprake van een 
situatie, waarin een politiek systeem voorkomt dat zaken een punt van de politieke agenda 
worden of zelfs worden gehoord.52 In het tweede decennium van de 21e eeuw lijkt alle kritiek 
op de automobiliteit verstomd. Veel aandacht gaat uit naar vergroening en duurzaamheid van 
het autopark. Autorijden is een positieve zaak geworden, met de belofte van schone en 
duurzame auto’s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 Gegevens van GGD-onderzoek met betrekking tot de situatie rond de snelwegen in Rotterdam laten dat 
verband zien .(Deze gegevens zijn naar voren gekomen in het kader van het Transumo A 15- project). 
51 Zoals het pleidooi van het Tweede Kamerlid Van Gijzel (PvdA). 
52 Lukes benoemt deze situatie in zijn analyse van  de vormen waarin macht zich manifesteert. Lukes, 1974: 36 
e.v. 
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5   
 
 
De beantwoording van de onderzoeksvraag: slotconclusie 
en nabeschouwing 
 
 
“Laten we nou oppassen dat we niet in een soort klem komen waarin we nooit iets beslissen.” 
 
Minister Netelenbos 1 
 
“Politiek is betrekkelijk ordinaire verleidingskunst.” 
 
Arnon Grunberg 2 
 
 
 
5.1  Inleiding 
 
Dit hoofdstuk is gewijd aan de ‘finale’ beantwoording van de onderzoeksvraag. Het is een 
afsluitende analyse die de hoofdlijnen presenteert uit dit onderzoek. De analyse is met name 
gericht op drie onderwerpen: het prijsmechanisme, automobiliteit en het parlement. 
   Ter introductie van dit hoofdstuk is het nuttig om een tweetal algemene punten te 
presenteren, die uit het onderzoek van het parlementair discours over het prijsmechanisme en 
het betalen voor automobiliteit naar voren zijn gekomen. Het eerste punt betreft de 
geleidelijke en incrementele ‘correctie’ binnen het fiscale stelsel rond de auto, het tweede 
punt betreft de belangrijke rol van het parlementair discours in het tot stand komen van de 
autoafhankelijke samenleving.  
   Beetje bij beetje heeft het parlement – vanuit een verscheidenheid aan  beleidsdoelstellingen 
inzake automobiliteit, staatsfinanciën, milieu en duurzaamheid – de prijs van automobiliteit 
gestuurd. Zo is sprake van een geleidelijke verhoging van de brandstofaccijns, met als 
‘hoogtepunt’ in de jaren ‘90 het zogenoemde kwartje van Kok. Daarnaast is er de omzetting 
van de “personeele belasting” (uit 1909) naar een weeldebelasting, welke weer terugkeert in 
de bpm. Ook de invoering van de provinciale opcenten op de mrb is een belangrijke 
aanpassing.  
   Het voorlopig sluitstuk van die geleidelijke correctie van het fiscale stelsel rond de auto is 
de vergroening ervan. De bpm wordt geleidelijk omgezet naar een CO2-heffing. Daarmee 
wordt het fiscale stelsel rond de auto verfijnd op basis van de uitstoot van automotoren. Om 
de aanschaf van zeer schone, zuinige auto’s te stimuleren zijn deze sinds 1 januari 2010 
vrijgesteld van bpm en mrb.3 Die vergroening kan worden beschouwd als een rudimentair en 
ad hoc prijsmechanisme om het bezit en gebruik van kleine, energiezuinige en schone auto’s 
te bevorderen. 
   Van al deze maatregelen is het aanpassen van de brandstofaccijns de eenvoudigste en 
                                                 
1 Een uitspraak in een interview, NRC Handelsblad 19 april 1999. 
2 Column in de Volkskrant, 18 februari 2012. 
3 Zoals eerder is aangegeven, is deze vrijstelling van belasting in het kader van het Belastingplan 2012 gewijzigd 
en ingeperkt. 
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daarom veelvuldig gehanteerd. Die accijns is in de loop van decennia gebruikt voor een 
variëteit aan doeleinden. Genoemd kunnen worden: vermindering van begrotingstekorten, 
energiebesparing, afstemming tussen de kosten van het openbaar vervoer en van de auto, en 
variabilisatie van autokosten.  
   Al met al zou men kunnen stellen, dat het parlement via twee wegen aan de slag is geweest 
met de prijs van automobiliteit. Naast het doorvoeren van geleidelijke veranderingen binnen 
het fiscale stelsel gaat het parlementair discours ook over een eventuele hervorming van dat 
stelsel. Een hervorming die tot heden niet tot stand is gebracht.  
 
Uit het onderzoek komt de belangrijke, stimulerende rol van het parlementair discours in de 
maatschappelijke ontwikkeling naar autoafhankelijkheid naar voren. Het parlement heeft, 
ondanks alle politieke en maatschappelijke ‘tegenverhalen’ die in de afgelopen decennia in 
discours zijn gebracht, automobiliteit véél ruimte gegeven. Als gevolg van de toenemende 
autoafhankelijkheid, door de druk van de autolobby en door enkele invloedrijke media is de 
kritische houding in het parlement ten aanzien van de auto grotendeels ‘verdampt’. De 
doorduwers hebben het pleit gewonnen, niet de afremmers. Het parlement heeft de 
ontwikkeling van de automobiliteit ‘gemodelleerd’4. Daarbij is er ondanks vele goede 
bedoelingen amper ‘bijgestuurd’, eerder ‘aangestuurd’ op méér automobiliteit.  
   Voor zover er sprake van is, vindt bijsturen plaats met regelgeving omtrent het fiscale 
stelsel, door het definiëren van de gebruiksmogelijkheden (van ruimtelijke ordening tot 
verkeersregels) en door een ‘psychologisering’ van de automobilist (met name het idee van 
het verleiden tot een andere mobiliteitskeuze).  
   Waar het parlement (de facto) op aanstuurt, wordt zichtbaar in de voortdurende aanpassing 
en uitbreiding van het wegennet en - waar dat mogelijk is - in het verruimen van 
automobiliteit door recente maatregelen als de verhoging van de maximumsnelheid op 
rijkswegen, het verlagen van de leeftijd voor het behalen van het rijbewijs en de diverse 
vormen van ‘belastingvrij’ autorijden.5 
    
 
5.2 Het antwoord op de onderzoeksvraag 
 
De verklaring voor het niet introduceren van het prijsmechanisme  
Voor het feit dat het Nederlandse parlement herhaaldelijk niet kiest voor de introductie van 
het prijsmechanisme kan de volgende, meervoudige verklaring worden gegeven. Die 
verklaring is gebaseerd op de theoretische kijk op automobiliteit, op de geschiedschrijving én 
op de analyse van de inhoud en het verloop van het discours. De verklaring omvat zes punten: 
 

� Introductie van het prijsmechanisme bij automobiliteit  �  met name  in de vorm van de 
kilometerheffing � genereert een ingrijpende hervorming van automobiliteit met majeure 
onzekerheden en risico’s. Het betekent met name een (verondersteld) ander gedrag van de 
automobilist, een grootschalige aanpassing van het fiscale stelsel (voor rijk en provincies) 
en een ‘mega’ ICT-project met complexe vraagstukken rond privacy en fraude. 
� Automobiliteit is een institutie, die mensen afhankelijk maakt. Miljoenen automobilisten 
kunnen – gevoelsmatig en in het leven van alledag – eigenlijk niet zonder ‘hun’ 

                                                 
4 In de betekenis van “boetseren” of  “vormen”. 
5 Ondanks de financiële crisis die Europa en Nederland treft blijven (voorshands) fiscale voordelen voor de 
zuinige, schone auto gehandhaafd. Dat geldt ook voor belastingvrijstelling voor de zogenaamde oldtimers, 
waarvoor de begrenzing tot en met bouwjaar 1986 door het kabinet-Rutte (via een overgangsregeling) is 
verruimd tot auto’s van dertig jaar en ouder. Duizenden automobilisten kiezen er voor om zo ‘belastingvrij’ te 
gaan rijden in een oude auto. 
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automobiliteit. Dat vertaalt zich in actieve behartiging van de belangen die verbonden zijn 
met automobiliteit,  in de samenleving en in het parlement.  
� Automobiliteit  is een institutie, die als zodanig is gericht op continuïteit. In het decennia 
durende politiek discours – dat een zekere bedreiging betekende voor de ‘institutie 
automobiliteit’ – is voor die institutie het behoud van de status-quo een centrale 
doelstelling geworden. Dat heeft zich politiek vertaald in het streven naar een – zo veel als 
mogelijk is – ‘onbelemmerd’ gebruik van de auto. Invoering van het prijsmechanisme en 
schaarse wegcapaciteit bedreigen die status-quo. 
� Het parlement is verdeeld en voert gedurende een lange periode een hevige strijd over 
de prijs van automobiliteit. Het parlement is in die strijd onmachtig om in te grijpen in 
automobiliteit en is daardoor niet in staat een besluit te nemen over invoering van het 
prijsmechanisme. Het parlement heeft die onmacht verhuld met verschillende verhalen; 
met het ‘auto-accomoderen-verhaal’ heeft het parlement de strijd om de prijs van 
automobiliteit in feite opgegeven.  
� Het parlement heeft (als gevolg van politieke verdeeldheid) minder macht6 over de 
automobiliteit dan de automobiliteit macht heeft over het parlement. Plannen in de 20e 
eeuw om automobiliteit te beheersen zijn mislukt; het parlement stuurt in de praktijk de 
automobiliteit hooguit bij met (gedetailleerde) regelgeving. In het eerste decennium van de 
21e eeuw buigt het parlement voor de automobiliteit en stuurt in de praktijk aan op méér 
automobiliteit, door schaarste aan wegcapaciteit op te heffen en zo mogelijk de kosten van 
het autogebruik te verlagen.  
� Het parlement is niet (meer) ‘in control’ bij de ontwikkelingen in de automobiliteit. De 
belangen van de automobiliteit zijn in de 21e eeuw in Nederland, in de politieke en 
parlementaire belangenafweging, zwaarwegender dan ooit. 

 
Deze meervoudige verklaring kan als volgt worden toegelicht. 
 
Het prijsmechanisme als project 
Na vijfenveertig jaar parlementair discours is Nederland wellicht een ‘prijsmechanische ramp’ 
bespaard gebleven. Met de financiële crisis die sinds 2008 de wereld in zijn greep heeft is 
Nederland nu beter af zonder de uitvoering van een risicovol ICT-project als de 
kilometerheffing. Economische modellen, die uitwijzen welke effecten rekeningrijden of een 
kilometerheffing zouden hebben, blijven nu eenmaal een abstractie van de werkelijkheid. 
   Eén aspect van automobiliteit speelt hier een cruciale rol, namelijk de toenemende 
complexiteit van de vraagstukken rond automobiliteit die samenhangt met de toenemende 
institutionalisering van de auto in het dagelijks leven. Jeekel (2011) geeft een helder beeld 
van de autoafhankelijke samenleving die zich in de loop van ruim een eeuw heeft ontwikkeld. 
Die autoafhankelijkheid neemt nog steeds toe. Het is daardoor steeds moeilijker geworden om 
het huidige fiscale stelsel rond automobiliteit in te wisselen voor een prijsmechanisme, want 
het is een verandering met grote risico’s.  
   Bij een dergelijk megaproject dat acht miljoen automobilisten raakt is nu eenmaal een aantal 
gevolgen onbekend of onzeker. In de studie van Flyvbjerg ea. over infrastructurele 
megaprojecten formuleren zij een performance paradox: 
 

“At the same time as many more and much larger infrastructure projects are being proposed 
and built around the world, it is becoming clear that many such projects have strikingly poor 
performance records in terms of economy, environment and public support.” 7 

                                                 
6 Het woord “macht” heeft hier de betekenis van heerschappij over personen of zaken (zoals genoemd in de 14e 
uitgave van de het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, de Van Dale, 2005). 
7 Flyvbjerg ea., 2003: 3. 
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Hoewel de studie is gewijd aan ‘fysieke’ infrastructuur kan deze paradox ook gelden voor 
megaprojecten in de ICT. Er is in Nederland bij de overheid veel ervaring met problematische 
projecten op dat gebied.8 Het afblazen van de invoering van de kilometerheffing kan ook 
daarom wellicht worden beschouwd als een goede beslissing. De schatkist is waarschijnlijk 
een financieel ‘lek’ bespaard gebleven, omdat het bedrag aan belastinginkomsten in 
belangrijke mate afhankelijk zou worden van het gedrag van automobilisten. 
 
Gebrekkige ‘beleidstheorieën’ 
De ‘beleidstheorieën’9 waar opeenvolgende kabinetten en ministers mee gewerkt hebben zijn 
niet effectief gebleken. Er zijn in de afgelopen vijfenveertig jaar twee algemene theorieën in 
het rijksbeleid te signaleren, die een ‘staalkaart’ aan mogelijke prijsmaatregelen hebben 
opgeleverd. De eerste beschouwt het autogebruik als een slechte gewoonte die door de 
overheid bestreden dan wel gecorrigeerd moet worden. Het daarop gebaseerde beleid heeft 
een moraliserend karakter: de overheid weer wat goed is voor de automobilist, die best een 
dagje zonder de auto kan. Zeker het beleid in de jaren ’80 en ’90 is vergelijkbaar met een 
indringende anti-roken campagne.  
   De tweede theorie markeert een omslag in het denken over automobiliteit en doet rond het 
jaar 2000 zijn intrede. De automobilist heeft een eigen verantwoordelijkheid en moet zelf 
weten in welke mate hij of zij de auto gebruikt, als men dan ook maar de consequenties van 
het eigen gedrag accepteert. Dat kan betekenen dat de automobilist zich ‘klem rijdt’ in files, 
dat men extra moet betalen in de spits of dat men meer moet betalen voor automobiliteit als 
men niet ‘schoon’ rijdt. Dat laatste punt heeft in de afgelopen jaren concreet inhoud gekregen 
met de vergroening van het fiscale stelsel rond de auto.    
   Deze twee zeer verschillende beleidstheorieën waarvan de overheid zich heeft bediend 
leiden echter niet zonder meer tot het oplossen van de problematiek van congestie, slechte 
bereikbaarheid en files. Ook de kilometerheffing zou zich op dat punt nog moeten bewijzen. 
Wat nodig is, is een geheel nieuwe ‘beleidstheorie’ die persoonlijke mobiliteit en met name 
het autogebruik beschouwt als vast onderdeel van het dagelijks leven. Het autogebruik is dan 
niet primair een vraagstuk van ‘mobiliteitsmanagement’, maar meer een vraagstuk voor 
‘maatschappijmanagement’. Een beleid dat vanuit een breed maatschappelijk perspectief de 
vraagstukken van automobiliteit benadert geeft waarschijnlijk meer kans op succes. Anno 
2012 zijn de vraagstukken van automobiliteit niet op te lossen vanuit het problematische 
mobiliteitssysteem. Of, zoals Einstein ooit formuleerde: “Je kunt een probleem niet oplossen 
met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”.10 
 
Gecreëerde besluiteloosheid en politieke monocultuur 
Slechts enkele politieke partijen hebben een eenduidig en consistent verhaal (gehad) over 
toepassing van het prijsmechanisme bij automobiliteit. Dat geldt niet het parlement, dat een 
vooral ‘welwillende’ opstelling naar automobiliteit heeft gekozen. Dat blijkt uit de 
parlementaire afweging van de problematiek, die invoering van het prijsmechanisme creëert. 
   De eenvoud van het ‘wetenschappelijk-rationele’ idee van het prijsmechanisme is in de loop 
van het parlementair discours steeds meer onder druk komen te staan van ‘politieke’ 
rationaliteit. Naarmate het aantal automobilisten groeit, worden de mogelijke electorale 
gevolgen van invoering van het prijsmechanisme voor een aantal politieke partijen 

                                                 
8 Voorbeelden zijn problemen bij de Belastingdienst aan het begin van de 21e eeuw,  bij de ICT-systemen van de 
politie voor aangifte en bij de fraudegevoelige OV-chipkaart in 2010/2011. 
9 Onder beleidstheorie wordt hier verstaan: de gehanteerde zienswijze en uitgangspunten van het te voeren 
beleid. Een beleidstheorie geeft daarmee een oplossingsrichting aan. 
10 Bron: www.citaten.net.  
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belangrijker. Deze partijen ‘koersen’ op standpunten die de meeste kiezers gunstig stemmen. 
Acht miljoen automobilisten zijn immers evenzoveel kiezers.  
   De grote variëteit aan oplossingen – men kan inmiddels spreken van een Nederlandse 
‘staalkaart’ van mogelijke prijsmaatregelen – is het gevolg van parlementaire besluiteloosheid 
én heeft tevens als ‘functie’ die besluiteloosheid te maskeren. Géén van de maatregelen kan 
bogen op een brede maatschappelijke acceptatie. Opeenvolgende generaties politici zijn er 
niet in geslaagd een breed draagvlak voor een van de prijsmaatregelen in de samenleving te 
creëren. Deze zijn door velen van de miljoenen automobilisten niet als reëel of 
vanzelfsprekend ervaren. De hele ontwikkelde staalkaart aan prijsmaatregelen doet in 
retrospectief meer denken aan een verzameling ‘proefballonnen’ dan aan een strategische 
aanpak van een maatschappelijk vraagstuk. 
   In de Nederlandse parlementaire democratie met de vele politieke partijen is de introductie 
van het prijsmechanisme ingezet voor meerdere, vaak niet verenigbare politieke doelen. Zo is 
het de speelbal geworden in een ‘verhalenstrijd’. Verschillende politieke verhalen over het 
prijsmechanisme volgen elkaar op in meer dan vier decennia parlementair discours, maar 
nimmer heeft één verhaal voldoende overtuigd. Al doende creëert het parlement zijn eigen 
besluiteloosheid. Uiteindelijk loopt het idee van het prijsmechanisme in de 21e eeuw vast in 
een technologische en financiële complexiteit die politiek niet meer hanteerbaar is.  
 
De institutie automobiliteit wordt in de 21e  eeuw gedragen door een machtig ‘politiek-
cultureel regime’11 dat ten aanzien van automobiliteit  een primair liberaal karakter heeft. Er is 
sprake van een politieke monocultuur rond de auto, die mede vanuit de institutie van 
automobiliteit is voortgebracht. Wetenschappelijke inzichten hebben in die politieke 
monocultuur slechts ondergeschikte betekenis. Ze hebben onvoldoende zeggingskracht om 
een hervorming van de institutie automobiliteit – ofwel het gedifferentieerd betalen per 
kilometer – te genereren.  
   Tot slot is hier nog een kenmerk van de Nederlandse parlementaire democratie te 
benoemen, namelijk dat de vele politieke partijen ook het effect genereren van checks and 
balances. Bij majeure zaken (zoals grootschalige hervormingen) zijn er vaak voldoende 
partijen ‘beschikbaar’ om bij een verstrekkend beleidsvoorstel op een of andere manier 
effectief tegenwicht te bieden. Het vereist een zeer sterk verhaal om in die politieke context 
een politieke meerderheid te realiseren voor een ingrijpend beleid. Onverwachte 
ontwikkelingen waar het parlement geen greep op heeft maar die wel om actie vragen, kunnen 
in zo’n situatie zorgen voor een context waarin een politieke meerderheid ontstaat voor 
verstrekkende maatregelen. 
 
Zegevierend auto-liberalisme en een ‘gemiste kans’ 
Discours en institutie zijn twee met elkaar verbonden of � beter gezegd � met elkaar 
verstrengelde verschijnselen. Automobiliteit als institutie heeft zijn eigen discours én bepaalt 
dat discours. Wellicht is dat de achterliggende ‘kracht’ achter de ogenschijnlijke 
onveranderbaarheid van automobiliteit.    
   Het parlement zou in de jaren ’90 op grond van het Tweede Structuurschema Verkeer en 
Vervoer een institutionele verandering (hervorming) van automobiliteit teweeg hebben 
moeten brengen, maar dat is niet gebeurd. Deze uitkomst bevreemdt niet als men bedenkt, dat 
aan de automobiliteit geen (politiek) plan ten grondslag heeft gelegen. Het is een fenomeen 
dat als het ware ‘zijn eigen weg gaat’. Dat het politiek discours vanaf eind jaren ’90 wordt 
gekenmerkt door het willen pleasen van de automobilist kan worden afgeleid uit een aantal 
maatregelen (waaronder het verhogen van de maximumsnelheid op autosnelwegen, het 

                                                 
11 Deze term is geïnspireerd door het begrip “beleidscultureel regime” van Hendriks, 1996. 
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verlagen van de leeftijd voor autorijles en het  rijexamen, het introduceren van ‘belastingvrije 
auto’s’ etc.). 
   Automobiliteit kan worden gekarakteriseerd als een geleidelijk, adhoc geconstrueerde 
institutie die het ‘vermogen’ heeft laten zien om ingrijpende verandering of hervorming te 
weerstaan. De centrale politieke basis daarvoor is het unaniem door het parlement gedragen 
uitgangspunt, dat autobezit niet ter discussie staat. In de afgelopen vijfenveertig jaar zijn alle 
politieke stromingen – van liberalen tot communisten – het autobezit als een onaantastbaar 
recht van iedere burger gaan beschouwen. Daardoor is de auto bijna onaantastbaar geworden. 
In die zin kan worden gesteld dat automobiliteit ‘macht’ heeft verkregen. Naarmate de tijd 
voortschrijdt is die macht door het  groeiende, massale autobezit voortdurend toegenomen en 
is ingrijpen in automobiliteit steeds moeilijker geworden.  
   De afgelopen twee decennia is een geleidelijk gegroeid verband of ‘fusie’ waar te nemen 
tussen de opkomst van de liberale politieke ideologie en automobiliteit. Die band is onder 
woorden gebracht door Chella Rajan: 
 

“the car and its accoutrements have collectively become a principal ‘technology’ of 
contemporary liberalism, ie, not only has automobility been able to draw sustenance from it, 
but liberalism itself has become ‘locked in’ by an enterprise that helps to institute a powerful  
and far-reaching normalizing ethic through the reproduction of its specific corporeal practices. 
The impacts of the automobility-liberalism combine, I contend, are important beyond the 
boundaries of the cultural and economic relations between cars and lifestyles; the fusion exerts 
an influence on even larger arenas of political ideology.”12 

 
Ook Jeekel noemt dit verband als hij stelt: “Het steeds meer autoafhankelijk worden van de 
samenleving heeft onbedoeld de contouren van een extreem liberaal project.”13 
 
Ver voordat die fusie van liberale-ideologie en automobiliteit in Nederland vorm krijgt is er 
gelegenheid geweest om een prijsmechanisme in te voeren. Die gelegenheid doet zich voor in 
de jaren ’60. Dan zijn er uitgewerkte ideeën, is er (mechanische) techniek beschikbaar en 
heeft het wagenpark een omvang van ca. twee miljoen personenauto’s (een kwart van het 
aantal anno 2012). Invoering is in die jaren nog niet zo complex en kostbaar als in de ‘high 
tech’ cultuur van de 21e eeuw. Die kans is niet benut door de politiek. Al in de jaren ’60 heeft 
automobiliteit veel macht. Opvallend is dat in die jaren de ANWB niets ziet in wat toen 
prijsmechanisch rijden wordt genoemd. Het idee heerst, dat het autoverkeer bepaalde 
congestieproblemen zelf wel kan oplossen.  
   Sindsdien is het vermogen van automobiliteit om hervorming te weerstaan alleen maar 
gegroeid. De grote belangenbehartigers als de ANWB, de BOVAG, de RAI-Vereniging en De 
Telegraaf  hebben hun rol vervuld om het discours in het voordeel van automobiliteit te 
sturen. De ‘hardware’ van de institutie die automobiliteit is, is door de belangenbehartigers 
van de auto stelselmatig voorzien van de nodige ‘software’: het pro-auto discours van de 
doorduwers. Mede daardoor ligt in de ontwikkeling naar een autoafhankelijke samenleving 
een stevige ‘weerstand’ besloten tegen ingrepen in de institutie automobiliteit. De 
Nederlandse samenleving kan niet meer zonder de auto.  
 
Automobiliteit is niet meer ‘in control’ 
Het functioneren van de institutie automobiliteit onttrekt zich in hoge mate aan politieke 
sturing. Dat is dé les van het SVV-2 en het beleid in de jaren ’90, inclusief het kwartje van 
Kok. Het invoeren van een prijsstelsel voor automobiliteit, om zo het keuzegedrag van de 

                                                 
12 Chella Rajan, 2006: 114. 
13 Jeekel, 2011: 225. 
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automobilist te sturen, komt in de tweede decennium van de 21e eeuw moralistisch en 
gekunsteld over. Met het ‘najagen’ van het idee van het prijsmechanisme leek de politiek op 
den duur bezig met het oplossen van problemen op basis van verouderde denkbeelden. Een 
herstructurering van automobiliteit, door ingrijpen van de overheid in de prijs van 
automobiliteit, is in ieder geval niet gelukt.  
   Onbedoeld is het formele doel van het afremmen van automobiliteit (en de ban op de groei 
van automobiliteit) ontkracht door de VROM-raad in 1999, die in feite de conclusie trekt dat 
het bestrijden van de auto geen zin heeft. Het is de onvermijdbare uitkomst van een soort 
politieke bewustwording. Er was politiek een andere benadering en een ander verhaal nodig 
om weer geloofwaardig beleid te kunnen maken. Via de Perspectievennota van 1999 is dat 
nieuwe verhaal “geconstrueerd”. Deze nota markeert de omslag van het auto-terugdringen-
verhaal naar het auto-accomoderen-verhaal (zie hoofdstuk 3). Dat nieuwe verhaal beperkt in 
de 21e eeuw de politieke speelruimte om het prijsmechanisme in te voeren.  
   Een aantal politieke doelen wordt, mede door internationale politieke druk en Europese 
regelgeving, door de institutie automobiliteit ‘zelf’ opgepakt. Autoproducenten creëren (met 
name door Europese regelgeving) de afgelopen decennia zelf een herstructurering via 
technologische vooruitgang. De katalysator, het roetfilter en computergestuurde verbranding 
hebben in grote mate de milieuproblematiek opgelost. Door de Spoedwet wegverbreding14 
draagt uitbreiding (mét ‘slimme’ benutting) van wegcapaciteit inmiddels voor een belangrijk 
deel bij aan de aanpak van het fileprobleem. 
   Het is tot slot ironisch te noemen, dat de massale, ‘liberale’ automobiliteit waarin de keuze 
van de individuele burger/consument centraal staat heeft bijgedragen aan een intens 
gereguleerde samenleving. Of, in de woorden van Paterson: “mass automobility, premised on 
autonomous mobility, has resulted in a society far more heavily planned than previously and 
far more regulated than can be regarded as consistent with the libertarian impulses of 
automobility’s defenders”.15 
 
De betekenis van de parlementaire democratie 
De afgelopen jaren hebben de automobilisten zich via het internet in diverse ‘consultaties’ 
van politieke partijen, media en belangenorganisaties kunnen uitspreken over het 
prijsmechanisme, met name over de kilometerheffing. In 2010 houdt de ANWB een enquête 
waar enkele honderdduizenden leden en niet-leden aan deelnemen. Zo krijgt de grote groep 
van miljoenen automobilisten een stem en een gelegenheid om aan het discours deel te 
nemen. Dat blijkt van grote invloed op het standpunt van een aantal politieke partijen. Het 
zijn dan niet meer alleen de gebruikelijke besturen van belangenorganisaties die, samen mét 
het parlement, weten wat goed is voor de burger, maar de burger zelf. Zodoende is het 
ontbreken van het referendum als elementair onderdeel in de Nederlandse democratie (dat is 
niet onze ‘praktijk’) enigszins gecompenseerd.16 
   De wijze waarop het parlement in dit ‘dossier’ de rol van vertegenwoordiger van het volk 
invult, draagt niet bij aan de geloofwaardigheid van de rol van het parlement als mede-
wetgever. Eerder kan in dit onderzoek worden gesproken van een ‘dolend’ parlement17, een 

                                                 
14 Kamerstuknummer: 28679. 
15 Paterson, 2007: 59. 
16 Overigens lijkt ook sprake te zijn van een soort ‘slijtageproces’ in de Nederlandse democratie. Vanaf medio 
jaren ’60 zijn belangrijke delen van de politieke macht en politieke strijd verplaatst van het parlement (en de 
regering) naar andere plaatsen binnen de Nederlandse samenleving en daarbuiten, onder meer Europa. Zie over 
deze ‘verplaatsing’: M.A.P. Bovens, “De centrumloze democratie en het primaat van de politiek”, Openbaar 
bestuur 1996, nr.1: 2-7. 
17 Overigens geldt dat ‘dolen’ ook voor het wegenbeleid. Geels constateert dat “de politiek weifelachtig en 
wispelturig is geweest bij de formulering van het wegenbeleid. Op het niveau van fundamentele debatten over 
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parlement dat forse ingrepen in de institutie automobiliteit schuwt. Dat houdt verband met de 
potentiële electorale gevolgen van het doorzetten van de invoering van het prijsmechanisme 
(dat geldt met name de houding van het CDA en de VVD). Wat betreft de beoogde invoering 
van de kilometerprijs zijn de onzekerheid over de risico’s en onvoorziene effecten van de 
kilometerheffing doorslaggevend geweest voor de keuzen van het parlement. Al met al doet 
dat de betekenis van de parlementaire democratie slinken. 
 
Parlementair discours op ‘de verkeerde plek’ 
Het recente discours in de 21e eeuw over anders betalen voor mobiliteit kan ook worden 
beschouwd als een discours dat in een ander beleidsdomein zou moeten worden gevoerd. 
Voor een aantal politieke partijen � met name het CDA en de VVD � is het discours al begin 
jaren ’90 ontdaan van de doelstelling om de omvang van automobiliteit te sturen. Het gaat 
voor die politieke partijen dan primair om zaken als lastenneutraliteit (en met name voor de 
VVD ook om lastenvermindering) én om voldoende financiële middelen voor de 
infrastructuur ten behoeve van de automobiliteit. Daarmee is het geen probleem meer van 
automobiliteitsbeleid, maar vooral van fiscaal en financieel beleid.  
   Deze beschouwing leidt tot de conclusie, dat in de loop van het langdurend politiek discours 
over de invoering van het prijsmechanisme een deel van de politieke partijen de 
oorspronkelijke doelstelling van de inzet van dat instrument heeft verlaten. Het is voor deze 
partijen geworden tot ‘slechts’ een andere manier van betalen. Onvrede met de opbouw van 
het belastingstelsel rond de auto – een onvrede die in de jaren ’80 leidde tot de wens om te 
komen tot een andere manier van betalen � heeft uiteindelijk in de 21e eeuw de doorslag 
gegeven om in te zetten op het idee van een kilometerprijs (ofwel de kilometerheffing). Met 
name de door de VVD verfoeide “luxebelasting” ofwel de bpm,  die de Nederlandse auto’s zo 
duur maakt vergeleken met andere Europese landen, is een belangrijke factor geweest om de 
kilometerheffing te bepleiten.  
   Kortom, het idee van het prijsmechanisme is naar inhoud vooral een zaak geworden voor 
het ministerie van Financiën en de Vaste Commissie voor Financiën zou hierin een voortouw 
hebben kunnen nemen. De zogenoemde ‘platte’ kilometerprijs, die in 2010 in het parlement 
aan de orde is,  heeft namelijk weinig meer van doen met de ‘oude’ doelstellingen omtrent het 
reguleren van automobiliteit. 
 
Slotopmerkingen  
Er is aan deze verklaringen voor het handelen van het parlement nog een drietal punten toe te 
voegen.  
   Ten eerste het feit, dat ná het vermarkten van energie- en telecombedrijven en het openbaar 
vervoer de weg vrij leek te komen voor het vermarkten van de infrastructuur voor de auto. Bij 
vele, tot voor kort als nutsvoorziening geleverde diensten wordt de burger immers geacht als 
consument te kiezen op basis van zijn gebruik en behoeften. Dus waarom niet voor het 
gebruik van de weg? Het betalen per kilometer lijkt zo geheel in lijn met de heersende 
tijdgeest in een op consumptie gerichte cultuur. Vanuit dat oogpunt bezien heeft het parlement 
met het laten stranden van de Wet kilometerprijs  ‘een daad gesteld’ die als effect heeft, dat de 
toenemende marktwerking  bij automobiliteit wordt geblokkeerd. 
   Ten tweede is de beperkte of ogenschijnlijk geringe betekenis van (de adviezen van) 
deskundigen over de afgelopen decennia opvallend. Er wordt in de afgelopen 45 jaar op 
meerdere momenten door verkeersdeskundigen, economen en sociaal-psychologen een 
pleidooi gehouden vóór rekeningrijden of een kilometerheffing. Het heeft allemaal niet 
mogen baten. Als er al een afstand is tussen burgers en politici, er is zeker een afstand tussen 
                                                                                                                                                         
doelen en visies is sprake van weifelachtigheid. Er worden geen echte keuzes gemaakt en doelen worden niet 
gekoppeld aan beleid”. Geels, 2004. 
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politici en wetenschap. Een afstand in de zin, dat vele wetenschappelijke adviezen in dit 
discours door het parlement met de spreekwoordelijke korrel zout worden genomen.  
   Ten derde kan worden vastgesteld, dat de auto in hoge mate gedepolitiseerd is geraakt. 
Kritiek op de auto, die in de jaren ’60 – ’80 vaak ideologisch getint was, is verstomd. Het 
discours over het anders betalen voor automobiliteit is vastgelopen in ‘gesteggel’ over 
uitvoeringsaspecten. Het idee van het prijsmechanisme gaat ten zo onder bij gebrek aan een 
inhoudelijk heldere doelstelling. Met alleen de kreet eerlijk betalen is die leemte niet 
opgevuld. Deze ontwikkeling in het politiek discours heeft veel gemeen met de uitspraak die 
Frissen doet over de kern van een postmoderne besturingsconceptie die luidt: inhoud is elders. 
Hij geeft daarop de volgende toelichting: 
 

“Waar het om gaat is het vinden van arrangementen, architecturen, grammatica’s voor 
besluitvorming, onderhandeling en deliberatie. Daarbij is stroperigheid een groot goed, omdat 
die op pluraliteit en meervoudigheid wijst. Ook als besluiten niet tot stand komen is dat nog 
altijd beter dan besluiten die uitsluiten en enkelvoudige waardencomplexen doordrukken.”18  
 

Vertaald naar de vraagstelling van dit onderzoek zou het prijsmechanisme kunnen worden 
beschouwd als een ‘enkelvoudig waardencomplex’, dat een aantal politieke partijen niet heeft 
kunnen doordrukken. Daarbij moet echter ook worden vastgesteld, dat het discours over 
automobiliteit fors heeft ingeboet aan pluriformiteit. Terugkijkend op de sfeer rond de auto in 
de jaren ’70 en ’80 is er een wereld van verschil. Een verbod op autoreclame zoals 
voorgesteld door GroenLinks in de jaren ‘8019, of eventuele beperking van autobezit zoals 
ooit D66 aan de orde stelde en later de RPF, zouden nu ondenkbaar zijn. De auto en zijn 
effecten op de samenleving zijn geen bron meer voor politieke tegenstellingen. Er is amper 
nog sprake van pluriformiteit, eerder van een ‘politieke monocultuur’ rond de auto. De 
politiek heeft andere thema’s gevonden om zich te profileren. 
 
 
5.3  Terugblik op het onderzoek en beschouwing van de resultaten 
 
Nu het onderzoek en de resultaten daarvan zijn gepresenteerd is het moment gekomen voor 
een terugblik op het onderzoek en een beschouwing van de bereikte resultaten. Onderzoek is 
een kwestie van keuzes maken.20 Over de gemaakte keuzes is nu een aantal vragen te stellen: 
 

� in welke mate zijn de vier onderzoeksdoelen bereikt ? 
� is het tot een duidelijk antwoord op de onderzoeksvraag gekomen?  
� zijn de onderzoeksaanpak en het gebruikte onderzoeksinstrumentarium voldoende 
   effectief gebleken voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag ?  
� welke zijn de gebleken beperkingen van de gekozen aanpak van het onderzoek ? 

 
Deze vragen worden hierna beantwoord. 
 
De realisatie van de onderzoeksdoelen en het antwoord op de onderzoeksvraag  
Voor dit onderzoek zijn vier doelen gesteld:  

� geschiedschrijving van het politiek discours omtrent het idee om het prijsmechanisme 
toe te passen bij automobiliteit;  

                                                 
18 Frissen, 2002: 137. 
19 Dat verbod is opgenomen in het verkiezingsprogramma van 1989 van GroenLinks. 
20 Zoals P.J.M. Verschuren opmerkt, 1994: 32. 
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� een theoretische reflectie op automobiliteit als instituut, om de werking daarvan ‘bloot te 
leggen’;  
� analyse van de inhoud van het parlementair discours aan de hand van instrumenten uit de 
discoursanalyse; 
� verklaring van het verloop van het parlementair discours als politiek proces, vanuit een 
aantal theoretische inzichten met betrekking tot besluitvorming. 

    
Eén doorslaggevende verklaring voor de herhaaldelijke keuze van het parlement om toch niet 
te besluiten tot invoering van het prijsmechanisme kan op basis van de analyse van het 
politiek discours (naar inhoud en naar het proces van besluitvorming) niet worden 
geformuleerd. Is dat verrassend? Het antwoord op deze vraag luidt: ja en nee. Een onderzoek 
dat ten doel heeft het ‘volledige’ na-oorlogse parlementair discours over het prijsmechanisme 
en automobiliteit tot 2010 in kaart te brengen creëert misschien de verwachting, dat een 
heldere en doorslaggevende verklaring voor het niet-beslissen wel boven water komt.    
   Anderzijds moet worden vastgesteld, dat het parlementair discours laat zien dat de 
(politieke) materie rond het invoeren van een prijsmechanisme bij automobiliteit zodanig 
complex is (het gaat met name om aspecten van verkeer en vervoer, milieu, fiscaliteit en 
financiën, ICT, fraude, privacy en handhaving) dat dientengevolge het proces van 
besluitvorming een complexe zaak is waar vele factoren en belangen een rol spelen. 
   Het beeld dat dit onderzoek laat zien is, dat er meerdere zwaarwegende factoren in het  
langlopende discours over anders betalen voor automobiliteit in het geding zijn. Die factoren 
zijn samengevat in de gegeven meervoudige verklaring (zie par. 5.2). De onderzoeksvraag 
kan  (achteraf) worden beschouwd als een puzzel, waarvan nu – met de gegeven meervoudige 
verklaring – een aantal grote stukken in kaart is gebracht en in elkaar gevoegd. Men kan 
daarmee begrijpen, waarom het niet tot een besluit over invoering van het prijsmechanisme is 
gekomen. Het biedt (nog) geen causale verklaring voor het niet tot stand komen van het 
prijsmechanisme bij automobiliteit. 
   Interviews met ‘sleutelpersonen’ (ministers, kamerleden, topambtenaren) zou verder licht 
kunnen werpen op achtergronden van de ‘gelopen’ parlementaire besluitvorming en 
ontbrekende stukken hebben kunnen toevoegen. Om nader aangegeven redenen is niet de 
keuze gemaakt ook interviews toe te voegen aan het onderzoeksinstrumentarium (zie par. 1.7 
van deel I). 
 
De onderzoeksaanpak  
De ambitie van de onderzoeker om de geschiedschrijving van het parlementair discours over 
het beprijzen van automobiliteit nauwgezet uit te voeren, teneinde de (politieke) 
ontwikkelingen in dat discours gedetailleerd voor het voetlicht te brengen heeft een 
omvangrijk proefschrift opgeleverd. Dat was niet zozeer beoogd, het is een consequentie van 
gemaakte keuzen. De geschiedschrijving is de noodzakelijke basis voor het samenstellen van 
het langjarig discoursprofiel van de verschillende politieke partijen,  het in kaart brengen van 
de parlementaire ‘discourspraktijken’ en het achterhalen van de dominante story-lines.  
   Na de ‘ban’ van het kabinet-Balkenende 1 op de discussie over de kilometerheffing is in de 
loop van de uitvoering van dit onderzoek – ten tijde van het kabinet-Balkenende 4 – de Wet 
kilometerprijs door de Tweede Kamer in behandeling genomen. Dat leidde tot een nieuwe 
fase in het ogenschijnlijk stilgevallen parlementair discours over het prijsmechanisme én tot 
een forse uitbreiding van het te onderzoeken materiaal. Daarmee is een niet voorzien, 
omvangrijk ‘aanvullend’ deel V ontstaan.  
   Door de keuze voor het gebruik van alleen schriftelijke bronnen is de werkelijkheid van het 
parlementair discours vooral in ‘formele’ zin in beeld gebracht. Weliswaar biedt hetgeen de 
media publiceren enige kijk op het verloop van zaken ‘achter de schermen’ (zoals is 
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aangegeven in een aantal box’en), de politieke processen die zich binnenskamers afspelen 
blijven grotendeels buiten beeld.21  
   Wat in dit onderzoek ook buiten beeld blijft is de rol van ‘de ambtelijke organisatie’. Dit 
betreft de wijze waarop opeenvolgende kabinetten, betrokken bewindslieden en het parlement 
‘bediend’ zijn door de verschillende betrokken departementen. Daarbij gaat het niet alleen om 
de kwaliteit van uitgebrachte beleidsnota’s en -adviezen, maar ook om de departementale 
samenwerking bij en procedurele begeleiding van de complexe besluitvorming. Ongetwijfeld 
heeft het functioneren van de ambtelijke organisatie een grote betekenis voor het parlementair 
discours.22 De overheidsorganisatie is geen ‘monolithisch blok’. Het is een verzameling 
actoren met ‘eigen’ belangen en doelstellingen die zich doen gelden in het politieke proces. 
Een voorbeeld is de spanning tussen belangen van het ministerie van Financiën (zekerheid 
omtrent de instroom van belastingen voor de schatkist) en het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat (files bestrijden door vermindering van automobiliteit). Ad hoc is er wel 
gerefereerd aan de betekenis van ‘ambtelijke factoren’, aan de hand van enkele publicaties 
van ambtenaren die zijn opgenomen in een aantal box’en (onder meer over de totstandkoming 
van het SVV-2), maar het was geen domein waarop dit onderzoek was gericht. 
 
Het onderzoeksinstrumentarium 
Het instrumentarium dat op het brede terrein van discoursanalyse beschikbaar is en waaruit de 
onderzoeker een analysekader heeft samengesteld, is van waarde gebleken bij het ‘ontleden’ 
van inhoudelijke ontwikkelingen in langlopende politieke ‘dossiers’. Het gekozen analyse-
kader schept orde in de opeenvolgende reeksen van parlementaire debatten – of, beter gezegd, 
brengt de orde in beeld die niet direct zichtbaar is. Het zijn debatten waarin meerdere 
politieke partijen met regelmaat hun (inhoudelijke) positie in het discours aanpassen of 
actualiseren. 
   De gebruikte vier theorieën en zienswijzen met betrekking tot de politieke besluitvorming 
bieden inzicht in het verloop van dit parlementair discours en in de belangrijke wijzigingen in 
standpunten van regering en parlement. Daarbij gaat het vooral om de momenten waarop het 
parlement toch niet besluit tot invoering van het prijsmechanisme bij automobiliteit. De 
‘logica’ van het politiek handelen is hier in beeld gekomen. Het is de ‘mix’ van de vier 
gekozen theorieën en zienswijzen – ofwel de pluralistische aanpak in de analyse – die in dit 
onderzoek een meerwaarde geeft. Het parlementaire proces van besluitvorming is dermate 
complex dat een meervoudig, samengesteld analysekader nodig is voor het duiden van 
politieke patronen, samenhangen en praktijken. 
 
Er is niet één doorslaggevende, verklarende theorie voor het onderzochte parlementair 
discours. Dat heeft onder meer te maken met een belangrijk kenmerk van de Nederlandse 
parlementaire democratie, namelijk de vele politieke partijen die in de afgelopen decennia in 
het parlement zijn vertegenwoordigd. Het is dan vaak niet eenvoudig om tot meerderheden te 
geraken bij het nemen van ingrijpende beslissingen. Dat maakt het politieke proces complex, 
waarbij voor de grote(re) politieke partijen ook nog geldt, dat sprake is van politieke 
‘vleugels’ die elkaar kunnen bestrijden. 
   Op sommige momenten in het parlementair discours biedt de ene theorie een duidelijke, 
zwaarwegende verklaring, op andere momenten in deze lange geschiedenis is het een van de 

                                                 
21 Soms komt die werkelijkheid tot uiting in het parlementair debat. Een voorbeeld is het verwijt van het Tweede 
Kamerlid Van Gijzel (PvdA) aan het CDA , dat deze partij de afspraak die hij met CDA-woordvoerder Leers had 
gemaakt niet nakomt. Die afspraak was, om zowel rekeningrijden in te voeren (prioriteit voor de PvdA) als 
betaalstroken aan te leggen (prioriteit voor het CDA). Zie het vergaderjaar 2000-2001, bij het debat over de 
begroting 2001. 
22 Zie bijvoorbeeld de publicatie van Hendriks en Tops (2001) over het NVVP. 
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andere theorieën of zienswijzen. Wel is er in deze casus één kenmerkende uitkomst van het 
parlementair discours, die is dat over een zeer lange periode een zekere status-quo van het 
fiscale stelsel rond automobiliteit gehandhaafd blijft. Die status-quo is nog steeds niet 
doorbroken Hier lijkt de theorie van het punctuated equilibrium het meest van toepassing. 
Incrementele verandering is troef in deze parlementaire besluitvorming, ingrijpende 
verandering wordt gemeden. De strategische beleidskeuze die in 1966 is gemaakt in het kader 
van de Tweede nota inzake de ruimtelijke ordening voor de motorisering van Nederland heeft 
(dus) standgehouden. 
   In een case-study van belangrijke momenten in het langdurend discours – bijvoorbeeld de 
totstandkoming én het ‘verlaten’ van het SVV-2 – zou het verklarend vermogen van elk der 
vier theorieën en zienswijzen  nader kunnen worden getoetst. 
 
Over de betekenis van dit onderzoek 
Theorievorming is niet een doelstelling van dit onderzoek. Het doel is te beschrijven en te 
verklaren. Echter, deze lange ‘case-study’ van vijfenveertig jaar biedt wel een relevant 
aanknopingspunt voor theorievorming. Dat aanknopingspunt betreft de vraag naar het 
vermogen van het parlement om in te grijpen in maatschappelijk ingewikkelde zaken, met de 
ambitie daarin te ‘sturen’ met breed gedragen besluiten. Anders gezegd is de vraag: is het 
parlement in deze parlementaire geschiedenis voldoende in control ?  
   Met de afloop van het parlementair discours over de kilometerprijs lijkt sprake van het 
tegendeel. Politieke partijen ‘zwabberen’ soms zo in hun standpunten dat de op te lossen 
problematiek als het ware ‘oplost’ met het verlaten van eerder ingenomen standpunten. 
Voorheen ongewenste effecten van automobiliteit worden  reframed  tot een doelstelling van 
beleid. Zo wordt het probleem ‘gerecycled’ tot oplossing. Als voorbeeld kan het volgende 
dienen: een ongewenst effect van automobiliteit was lange tijd, dat er steeds meer asfalt nodig 
is en dat nieuwe wegen tot meer automobiliteit leiden en dus het probleem verergeren. Dat 
werd rond de eeuwwisseling omgedraaid: méér asfalt is dan de oplossing, want het geeft 
automobiliteit méér ruimte en zorgt dus voor minder files. 
   Het Nederlandse parlementaire stelsel stond een lange periode te boek als stabiel. Na WO II 
heeft een groot aantal kabinetten hun volledige periode vol kunnen maken. Die stabiliteit 
heeft (in dit parlementair discours) wel een prijs, namelijk inertie. Het leidt ertoe dat het 
stuurvermogen van het parlement beperkt blijft, namelijk beperkt tot incrementele 
verandering. Wellicht is de beperking tot incrementele verandering een noodzakelijke 
voorwaarde voor die politieke stabiliteit geweest.  
   Het waarde van het ‘mechanisme’ van incrementele verandering is nu in belangrijke mate 
uitgewerkt. Decennialang konden bepaalde noodzakelijke maatschappelijke en bestuurlijke 
hervormingen ‘genegeerd’ worden. De financieel-economische crises die in 2008 uitbreekt 
heeft die inertie in belangrijke mate doorbroken. Of dat betekent dat het parlement voldoende 
in control raakt van de te sturen maatschappelijke processen zal moeten blijken. 
 
Tot slot is de vraag te stellen, wat dit onderzoek nu bijdraagt aan de bestuurswetenschappen. 
Het in beeld brengen van langdurende politieke discoursen over beleid (> 10 jaar) maakt 
helder wat onze parlementaire democratie ‘tot stand brengt’, wat haar feitelijke betekenis is 
voor de samenleving. Zaken die op den duur in de samenleving als logisch worden 
beschouwd – bijvoorbeeld het betalen naar mate van gebruik van een product of dienst � zijn 
dat nog niet in politieke zin. Politieke partijen worstelen niet alleen met het complexe 
maatschappelijke probleem van de automobiliteit, maar ook (en soms vooral) met elkaar en 
met zichzelf.  
   Politieke strijd is dan vooral ‘ontsnappingskunst’: ontsnapping aan het eigen politieke 
verleden in het discours en ontsnapping aan de aanvallen van politieke opponenten. Met name 
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in de 21e eeuw wordt het parlementair discours gekenmerkt door vele pogingen van politieke 
partijen om ongewenste voorstellen van anderen onschadelijk te maken. Kortom, waar de 
politiek vooral met zichzelf bezig is en politiek bedrijven steeds meer een doel op zich wordt, 
worden maatschappelijke problemen doorgeschoven. Het heeft betekenis dergelijke processen 
voor het voetlicht te brengen. 
 
 
5.4  Aanbevelingen voor nader onderzoek 
 
In dit onderzoek van het parlementair discours over het prijsmechanisme en automobiliteit 
zijn thema’s naar voren gekomen die een (nader) onderzoek vanuit de bestuurswetenschappen 
waard zijn. Ten eerste is dat de rol van de ‘overheidsbureaucratie’ in het proces van 
parlementaire besluitvorming over zaken rond automobiliteit. Datzelfde geldt voor de rol van 
de andere bestuurslagen, de gemeenten en de provincies.  
   Ten tweede is de rol van de media in het functioneren van de parlementaire democratie een 
onderwerp dat veel meer aandacht dient te krijgen. Er is een aantal publicaties te noemen 
waarin die rol wordt belicht, maar verdere analyse van deze materie valt buiten het bestek van 
dit onderzoek.23 Met name vanaf 1999 is die rol in dit politiek discours onmiskenbaar en van 
betekenis. 
   Ten derde is de rol van de ANWB in dit politiek discours bijzonder te noemen en een 
onderzoek waard. Deze machtige belangenorganisatie op het gebied van mobiliteit, die in 
2012 de leeftijd van 129 jaar heeft bereikt en rond de vier miljoen leden telt24, lijkt soms de 
plaats in te nemen van het parlement. De ANWB enquêteert nota bene de automobilist over 
de kilometerheffing en de Tweede Kamer moet het doen zonder een referendum.  
   Ten vierde is de ogenschijnlijk beperkte betekenis in dit politiek discours van het vele 
onderzoek van economen en sociaal-psychologen een interessant punt voor onderzoek. Een 
vraag daarbij kan luiden, in welke mate dergelijk onderzoek heeft bijgedragen aan de 
kwaliteit van de politieke besluitvorming. 
   Tot slot een algemene aanbeveling naar aanleiding van dit onderzoek. Zoals onder meer 
Flyvbjerg (1998), Pierson (2004) en Sabatier (2007) opmerken, is het onderzoek van politieke 
processen die zich over meerdere decennia uitstrekken van grote waarde. Het legt verbanden 
bloot die anders buiten beeld zouden blijven.25 De Nederlandse politiek kent meerdere 
‘dossiers’ die een dergelijk onderzoek waard zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Zie bv. het tijdschrift Bestuurskunde, jrg. 10, oktober 2001, nummer 7, met onder meer een bijdrage van 
Hendriks en Korsten over media in de politieke democratie en Baumgartner & Jones (2009 a.) over “media 
coverage” en het politiek proces. 
24 Het aantal leden bedroeg per 1 januari 2011: 3.970.926. Bron: Jaarverslag 2010 van de ANWB. 
25 Zoals in Deel I is genoemd, zijn de onderzoeken van Geuijen (2004), Tennekes (2005), Van der Steen (2008) 
en Huijs (2011) vier recente Nederlandse voorbeelden in dit verband (hoewel hun tijdspanne korter is dan in het 
voorliggende onderzoek). 
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Epiloog 
 
 
“Er is maar één ding sterker dan alle legers van de wereld, en dat is een idee waarvoor de tijd rijp is” 
 
Victor Hugo 1 
 
“Zeker. Het CDA is voorstander van rekeningrijden. We staan volledig achter het regeerakkoord. 
Maar naar mijn mening hebben we het hier over het grootste sociologische experiment ooit in 
Nederland. We hebben eigenlijk geen idee hoe mensen zullen reageren. Zoeken ze sluipwegen op. 
Gaat er meer van huis uit gewerkt worden, veranderen de werktijden bij bedrijven? We weten het 
niet.” 
 
CDA-kamerlid Koopmans 2 
 
 
Automobiliteit als transitievraagstuk             
 
Terugblikkend op meer dan vijfenveertig jaar parlementair discours komt vanzelf de vraag op, 
onder welke omstandigheden een parlementair besluit tot invoering van het prijsmechanisme 
werkelijkheid had kunnen worden. Het is verleidelijk een beschouwing te wijden aan deze 
‘wat als’ vraag, die geheel los staat van een standpunt over de kilometerheffing of het 
rekeningrijden. 
   Uitgaande van theorieën over institutionalisering (zie deel I) kan worden gesteld, dat het 
willen beheersen en sturen van automobiliteit veel méér is dan een ‘praktische’ ingreep in het 
autogebruik. CDA-kamerlid Koopmans sloeg de spijker op de kop toen hij opmerkte, dat de 
invoering van de kilometerheffing in feite een groot sociologisch experiment is. Ingrijpen in 
de aard en omvang van onze huidige automobiliteit is te beschouwen als een systeem-
innovatie; het kan bijvoorbeeld worden gezien als een mogelijk onderdeel van de 
ontwikkeling naar een duurzame samenleving. Wil vernieuwend beleid (en wetgeving) kans 
van slagen hebben dan biedt het ‘reguliere’ politieke proces vaak onvoldoende vermogen om 
die innovatie van de grond te krijgen, zoals blijkt uit het hiervoor beschreven discours.  
 
De vraagstukken rond (auto)mobiliteit behoren tot de zogenoemde wicked problems. Voor die 
vraagstukken is de theorievorming uit de (jonge) transitiewetenschap relevant.3 De inzichten 
van de transitiewetenschap bieden de mogelijkheid voor een nieuwe kijk – ofwel een  
‘evaluatieve terugblik’ – op het gelopen politieke proces rond automobiliteit en het 
prijsmechanisme.  
   Regering en parlement hebben de afgelopen decennia op verschillende manieren de 
complexe problematiek benaderd en proberen aan te pakken. Tot een gerichte oplossing van 
de wicked problems heeft het niet geleid. Dat geldt met name voor de afgelopen twee 
decennia, waarin het autoverkeer soms letterlijk vastloopt in files waarbij de ochtendspits 
overgaat in de avondspits en de kwetsbaarheid van ons ‘autosysteem’ voor iedereen duidelijk 
wordt. De maatschappij heeft er tot op zekere hoogte mee leren leven.  

                                                 
1 Bron: www.citaten.net . 
2 Trouw, 23 oktober 2007. Overigens spreekt Koopmans over de kilometerheffing (!). 
3 De transitiewetenschap is een interdisciplinair vakgebied dat volop in ontwikkeling is en zich richt op het 
aanpakken van de zeer complexe problemen van de 21e eeuw. In Nederland is Rotmans een van de 
initiatiefnemers van deze nieuwe tak van wetenschap. Zie: Rotmans, 2003. 
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   De vraag die vanuit de transitiewetenschap gesteld kan worden is: welke aanpak is in het 
politiek discours niet aan de orde gekomen die wél een belangrijke oplossing had kunnen 
bieden voor invoering van een nieuw fiscaal stelsel voor automobiliteit? Een antwoord op 
deze vraag ligt bij de acht miljoen automobilisten die Nederland rijk is.4 Het zwakke punt in 
het ‘dossier van de kilometerheffing’ is de wijze waarop overheid en politiek de rol van de 
burgers (de automobilisten) definiëren.  Zij worden op een ‘getrapte’ manier betrokken, via 
organisaties als de ANWB en het VNO-NCW en zijn nooit direct ‘gehoord’. Zoals VVD-
kamerlid Aptroot in het discours over de Wet kilometerprijs eens opmerkte: “de organisaties 
zijn het wel met de kilometerheffing eens, maar hun leden niet”.  
   Het politieke (sub)systeem dat aan de slag is met de vraagstukken rond automobiliteit kent 
in dat opzicht blijkbaar een structureel manco. Het draagvlak in de samenleving heeft nooit 
voldoende aandacht gekregen vanuit het parlement. In vakbondsjargon: ‘de basis’ is er 
onvoldoende bij betrokken. Hoe is dat te doorbreken?  Een van de mogelijkheden die onbenut 
is gebleven is simpelweg het uitvoeren van een proef. Meerdere (grote) gemeenten en regio’s 
waren bereid om proefondervindelijk het effect van ‘prijsbeleid’ te toetsen, zoals dat later wél 
is gebeurd met het idee om tegen betaling weg te blijven uit het spitsverkeer (bekend onder de 
naam Spitsmijden). Een andere optie voor proefneming is het in praktijk brengen van de 
techniek van de kilometerheffing voor een bepaalde groep die er veel belang bij heeft.5  Feit is 
dat het parlement zich geen voorstander heeft getoond van het proefondervindelijk uittesten 
van het prijsmechanisme. 
 
Een blik in de toekomst 
 
Zoals uit de lange geschiedenis naar voren is gekomen, is het accent in het discours over het 
prijsmechanisme gaandeweg verlegd van de doelstelling van het reguleren van het 
autoverkeer (de afstemming van vraag en aanbod van wegcapaciteit) naar de doelstelling van 
het wijzigen van het fiscale stelsel rond automobiliteit (eerlijker betalen).  
   Het vijfenveertigjarig discours heeft als concrete ‘opbrengst’ in feite alleen maar een 
vergroening van het fiscale stelsel opgeleverd. Anno 2012 lijkt – na het aantreden van het 
kabinet-Rutte – de overheersende politieke doelstelling ten aanzien van automobiliteit in één 
zin te kunnen worden samengevat: ‘zoveel als (budgettair) mogelijk is onbeperkt en 
belastingvrij rijden, mits de auto schoon is’.6 Dit staat haaks op de situatie waarvoor het 
politiek discours ooit een aanvang nam in de jaren ’60: de dreiging van een ‘verkeersinfarct’ 
gekoppeld aan een vervuilde leefomgeving die werd veroorzaakt door het groeiende 
autoverkeer.  
   De auto-industrie heeft zich door zware politieke druk vanaf de jaren ’80 geworpen op de 
milieuproblemen van de auto. De auto is ‘verduurzaamd’ en daarmee zijn spectaculaire 
resultaten geboekt. Zo is de politiek van een groot probleem verlost. 
   In de 21e eeuw praat bijna niemand meer over schaarste. Dat woord is ‘uit‘, evenals het idee 
van regulering van automobiliteit door de overheid. De automobilist van 2012 is gewend aan 

                                                 
4 Nu het sinds 1 november 2011 mogelijk is dat ook 17-jarigen rijbevoegdheid krijgen, wordt het electorale 
belang van de ‘groep’ van automobilisten zo mogelijk nog groter. De verlaging van de leeftijd waarop men 
bevoegd is een auto te besturen, is een experiment met een looptijd van 6 jaar. 
5 In juni 2011 komt het bericht dat gewerkt wordt aan een proef onder automobilisten met een leaseauto. (De 
Telegraaf, 26 juni 2011). Een ‘kastje in de auto’ kan veel administratieve rompslomp voor het vastleggen en 
controleren van het (rechtmatig) gebruik van de leaseauto wegnemen. 
6 Voor de gedoogpartner van het kabinet-Rutte, de PVV, was de belastingvrijstelling  (van mrb, met opslag voor 
diesel en lpg) voor oude auto’s belangrijk. Daarom heeft het kabinet de eerder beoogde beperking van die 
regeling, tot auto’s met een ‘bouwjaar’ tot en met 1986, versoepeld. In de kern komt de nieuwe regeling erop 
neer, dat auto’s ná bouwjaar 1986 en minimaal 30 jaar oud (vanaf  2020) zijn vrijgesteld van mrb (maar niet voor 
de opslag  bij diesel en lpg). Voor de bouwjaren 1987-1989 geldt een overgangsregeling. 
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files. Ze horen bij het dagelijks leven. Liever een file dan een overheid die bepaalt wanneer en 
waar je mag rijden met de auto.  
   Het idee van het prijsmechanisme heeft nog niet afgedaan. Verzekeraars en bedrijven met 
leaseauto’s zijn nog steeds geïnteresseerd in een ‘kastje in de auto’ en de Europese Unie 
‘verordonneert’ dat dit kastje vanaf 2015 wordt ingebouwd in nieuwe auto’s.7 
   In de politiek is de kilometerheffing niet verdwenen. GroenLinks-fractievoorzitter Sap 
noemt op 1 maart 2012 in het televisieprogramma Pauw en Witteman de invoering van de 
kilometerheffing als eerste punt in antwoord op de vraag, welke maatregelen zij voorstelt om 
het begrotingstekort terug te dringen. De kilometerheffing zou volgens haar vier á vijf miljard 
euro aan besparingen kunnen opleveren (besparing op infrastructuur en minder kosten van 
congestie en files). Sap gaf daarbij aan, dat de overheid ervoor moet zorgen “dat de 
weggebruiker een reële prijs gaat betalen”. Meerdere politieke hebben ‘het betalen per 
kilometer’ (opnieuw) in hun verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 
12 september 2012 opgenomen. Andere politieke partijen blijven verklaard tegenstander van 
een kilometerheffing. De politieke ‘strijd’ gaat dus door. 
 
Door de snelle ontwikkeling van de ICT zal een kilometerheffing in de nabije toekomst 
(waarschijnlijk) niet meer het complexe technologische vraagstuk zijn waar de Tweede 
Kamer de tanden op stuk kan bijten. Is dat het geval, dan rest een primair bestuurlijk en 
juridisch vraagstuk. Gecombineerd met de ruimteproblematiek van acht miljoen 
personenauto’s zou dat een omslag kúnnen geven naar een opleving van het parlementaire 
discours over het prijsmechanisme en de volgende poging inluiden tot invoering van de 
‘kilometerprijs’. Dit vooruitzicht lijkt meer reëel dan een streven (zoals uitgesproken door het 
kabinet-Rutte) naar een ‘prijs’ via de accijns op brandstof. Het variabiliseren van de vaste 
autokosten via de accijns op brandstof vergt immers medewerking van buurlanden en Europa. 
En wat in de afgelopen decennia in Europees verband niet is gelukt, is ook de komende jaren 
niet zomaar tot stand te brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
7 De Telegraaf, 9 juli 2011. 





 

  849 

Summary 
 
 

Political Struggle about the Pricing of Automobility 
A history of a long-lasting discourse: 1895-2010 

 
 
 

1. Introduction 
 
Why this thesis one might wonder? After many, many years of debate in the Dutch 
parliament, preparations for the introduction of the kilometer-charge came to an abrupt end in 
2010.1 This new way of charging automobility was one of the priorities of the Balkenende 4-
cabinet (2006-2010) and was fiercely defended by minister Eurlings of the Ministry of 
Transport. He was the fifth consecutive minister who wanted to introduce a  new  way of 
charging. In the end, he was also the fifth minister who was unable to succeed. 
 
Dutch parliament has been discussing many ways to charge automobility, for over forty years. 
During this long period, there has always been a certain political support for the introduction 
of a new system, focusing on taxing car use rather than car ownership. Scientists, economists 
especially, are supportive of the introduction of a pricing mechanism. The ‘pricing’ of 
automobility might contribute to a more selective use of cars; cars that are rarely used would 
not be taxed, whereas cars that are often used will be taxed more heavily. This should 
contribute to a reduction of jamming and improve accessibility of urban areas.  
 
The ‘result’ of this lengthy parliamentary history on the subject of applying a pricing 
mechanism to automobility has been, however, that in the 21st century the Dutch motorist is 
still charged for car use and ownership based on a taxing system created in the early decades 
of the previous century (mainly 1909-1931 period). In this system purchase and ownership – 
even without driving a single kilometer – is heavily taxed. This promotes car use, since 
motorists have invested much money in their mobility and want to reap the benefits of this 
investment. 2 
 
Why is this ‘system reform’ so difficult? This has been the question this parliamentary debate 
raises about the issue of taxing cars. A system reform is generally difficult and exhausting. 
Dutch government and parliament are regularly facing the task of implementing fundamental 
reforms in society and public administration. At a certain moment essential and major reforms 
are necessary or even unavoidable. In the past decades some fundamental reforms have 
already been established, e.g. the reform in the system of social security in case of inability to 
work as well as a reform in the health care insurance system. Revision of the pension system 
has been initiated and reforms in the housing market, linked to the system of mortgage 
interest deduction, seem to be ahead. However, a major reform of the fiscal system 
concerning cars is not lifting off. Yet frequent and ‘incremental’ changes and raises of taxing 
tariffs (mainly fuel and car tax) are standard government ‘practice’. 

                                                 
1 The official term is “kilometer price”. Use of this word however has not found way among the Dutch public.  
2 This is an argument Dutch parliamentarians since the 1960's used in pleas for change of the taxing system. In 
the 21st century this argument mainly is used in pleas to let motorists pay for car use in a 'fairer' way, by taxing 
per kilometer (instead of taxing purchase and ownership of a car). 
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1. The research-question and the content of this thesis 
 

The key-question of this thesis is the following:  
 

How can it be explained that Dutch parliament on several occasions has made no 
choices on the introduction of a pricing system in the fiscal structure regarding 
automobility3, even when such a system has been strongly recommended by a 
substantial number of political parties as well as by science? 

 
To answer this question, four main research goals were set: 

� historiography of parliamentary debate on charging automobility; 
� ‘comprehending’ automobility, by means of a theoretical reflection ; 
� analysis of the content of  parliamentary debate as a form of discourse, by using 

instruments from the domain of discourse analysis; 
� analysis of the course of parliamentary debate, using different theories or views 

regarding processes of political decision-making.  
 

These goals resulted in a division of this thesis in six parts. Part I includes: the early history of 
the Dutch discourse on charging automobility; the theoretical reflection on automobility; and 
the ‘construction’ of the theoretical framework for the analysis of the lengthy parliamentary 
discourse. 
Parts II, III, IV en V represent the complete historiography of parliamentary discourse in the 
1965-2010 period. Part VI includes the final analysis and the answers to the key research-
question. 
 
Hence, this constitutes a study of  the Dutch genealogy of the kilometer-charge. It is also a 
research into the way parliament has failed to make decisions concerning this subject.  
 

3. The research-method  
 
The parliamentary historiography is based on the analysis of written sources, mainly 
consisting of  parliamentary documents, and is presented in a specific format. The purpose is 
to display the many ways in which political parties in Dutch parliament have discussed the 
issue of charging automobility. The history is presented in a concrete and graphic way, using 
a multitude of quotations. It consists of three specific periods:  
 

� 1895-1965 (the early history of discourse on automobility in the Netherlands); 
� 1965-1994 (the period in which the idea of a pricing mechanism ‘matured’); 
� 1994-2010 (the period in which a number of laws is presented to parliament on the 

introduction of some kind of pricing system for car-use, all leading to an intense 
political struggle).  

 
Each Dutch cabinet in the 1965-2010 period has been thoroughly analyzed with the specific 
format, in order to answer three main questions:  
                                                 
3 This study will not discuss fiscal regulations regarding the business use of passenger cars. Likewise, the fiscal 
distinction between cars running on petrol, diesel, LPG and electric cars has not been taken into consideration, 
neither the special fiscal treatment of the so called oldtimers that are not taxed. Such arrangements influence the 
price of automobility for aforementioned categories of motorists and serve as a kind of 'indirect' pricing 
mechanism. However they are variations on, or deviations from, a system in which the attunement of supply and 
demand is not an issue. 
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� what are the concepts of pricing mechanisms in this parliamentary discourse ?  
� how did parliament deliberate on pricing mechanisms ?  
� what conclusions can be drawn, concerning the key-research question ?  
 

The historiography provides the material for a substantive analysis of parliamentary discourse 
as well as an analysis on the process of decision-making. The extensive period and the 
detailed historiography (parts II through V) have produced an extensive thesis.  
 
To understand the subject of this parliamentary discourse, a theoretical reflection on 
automobility is included in the study. This reflection is based on insights from the domains of 
sociology, economics and philosophy. The underlying question of this reflection is: why is 
charging automobility such an elusive political topic? From a historical perspective, 
automobility can be regarded as a recent component of a continuous process of civilisation.  
 
This thesis states that automobility can be viewed as an institution. Automobility is the result 
of a threefold institutionalization, meaning the institutionalization of: 
 

� the car as a means of transport : it has become a ‘standard’ of transport; 
� automobility as ‘mental map’: it represents ways of doing, thinking and speaking; 
� the car as a subject of discourse in several domains: in politics, society and science. 
 

In this view automobility is a greedy institution because it dominates society. Hence the 
political meaning of this institution can be called autocracy. It has a certain power, power 
over people and even parliament.  
 

4. The analysis of the content of the parliamentary discourse 
 

‘Discourse’ is the key-concept in this study. In a broad sense, discourse can be understood as 
‘the practice of speaking and writing’. Taking discourses as a way to look at the world – and 
to examine it also – generates a solid base for the analysis and explanation of the day to day 
world. The value of this concept is not limited to politics. Discourse is everywhere and is able 
to produce, reproduce and transform society. 
 
The analytical structure for ‘discourse’ that science created has similarities to the discipline of 
social-constructivism, represented by Berger and Luckmann in the 1960's.4 A constructivist 
approach to societal processes forms a fruitful position to explain change, transformation and 
transition. This is the reason why the many aspects of the phenomenon 'discourse' have been 
explored in multiple scientific domains (a.o. Goffman, Fischer, Foucault, Hajer, Van Dijk, 
Yanow).  
 
This study focuses on two elements of Dutch parliamentary discourse on charging 
automobility: content and process. The exhaustive parliamentary history on the issue is 
considered a ‘political battle of words’ – a form of discourse – in which ideologies, 
conceptions, views and political positions are presented and formed. A view inspired by the 
French philosopher Foucault and the Dutch political scientist Hajer.  
 

                                                 
4 Berger & Luckmann, 1966. Paltridge makes this association as well (Paltridge, 2006: 1) 



Summary 

852 

The studies of Foucault offer interesting possibilities for the analysis of political proceedings. 
The term ‘discourse’ however has been used by many scientists and has obtained multiple 
meanings. Because of which the term itself has been made a subject of discourse. For this 
reason, an observation on the meaning(s) of the term discourse has been included in this study 
to provide the necessary clarity.  
 
The Dutch political scientist Hajer builds on Foucault. In his analysis of political proceedings 
he presents the following definition of discourse: “Discourse is here defined as a specific 
ensemble of ideas, concepts, and categorizations that are produced, reproduced, and 
transformed in a particular set of practices and through which meaning is given to physical 
and societal realities.”5 Hajer views politics “as a struggle for discursive hegemony in which 
actors try to secure support for their definition of reality”.6 This view on politics has been a 
guideline in this study. 
 
In a certain context – and at a certain moment – (political) discourse has a kind of ‘hardness’. 
This situation can be identified as 'politically correct' speech and action. At that point a 
dominant story exists, a hegemony, to which people conform in their expressions. It can also 
be considered a ‘way of thinking’, a format, through which one wants to find solutions for 
certain problems. Regarding the domain of public administration, Hendriks uses the term 
‘policy cultural-regime’.7 This kind of regime represents a way of thinking and reasoning in 
discourse.  
 
From the theoretical explorations in this study a connection between institutionalization, 
disciplining (as used by Foucault) and discourse has come forward. These are considered 
related processes. Respectively, these three processes ‘produce’: 
 
  � institutions (with the key-problems of continuity and change);  

� disciplines or techniques that guide human behavior (with the key-problems of restraint  
and control);  
� meaning and structure to society (with the key-problems of dominance and hegemony). 

 
 Automobility is formed by – and consists of – these processes. 
 
Based on theories on discourse and scientific practices of discourse analysis, a framework for 
analysis is constructed to enable the ‘unraveling’ of parliamentary discourse on the subject. 
This  framework is based upon the idea that discourse can be viewed as a social-historical 
phenomenon that is controlled by procedures and rules. Also discourse has a recognizable 
structure and consists of certain processes.  
This framework has provided answers to the following questions:  

� what has been ‘included’  in parliamentary discourse and what has been ‘banned’ ?  
� what were the political visions, frames and story-lines that are used ? 
� who dominates the discourse ?  

 
With the constructed framework for analysis, in part VI a concluding analysis of the 
parliamentary discourse in the 1965-2010 period is presented. This multiple analysis contains 
the following items. First, for eight political parties a discourse profile is presented; the eight 
                                                 
5 Hajer, 1995: 44 
6 Ibid.: 59 
7 Hendriks, 1996: 47.  The Rutte-cabinet which came to power in 2010 can be considered a new ‘policy cultural-
regime’. It was a 'right' minority-cabinet with a ‘support-party’ in parliament.  
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profiles are based on the positions these parties have held in the forty-five years of discourse 
on charging automobility.  
 
Subsequently, an assessment is made of issues that have been discussed in the discourse. This 
shows five dominant story-lines which can be differentiated within the parliamentary 
discourse. These are: 

� the ‘scarcity-story’, initiated in the 1960’s;  
� the ‘restraining car-use  story’, that took off in the 1970’s;  
� the ‘accommodate the car-story’, that arises in the 1990’s; 
� the ‘fair charging-story’, that dominates the discourse in de first decade of the 21th  
century; 
� the ‘greening-story’,  a last story, ‘launched’ at the end of the first decade of the 21th 
century. 

 
Furthermore, two discourse-coalitions were identified in the concluding analysis: the 
‘restrainers’ (propagators of the ‘restraining car-use story’) and the pushers (propagators of 
the ‘accommodate the car-story’). Roughly, most political parties can be grouped in one of 
these coalitions. The ‘restrainers’ mostly are left wing, the ‘pushers’ right wing.  
After forty-five years of parliamentary discourse, the ‘pushers’ have (for now) won the battle 
regarding the charging of automobility. 
 

5. Parliamentary discourse as a process: analysis on the basis of decision-making 
theories 

 
Multiple times in the lengthy history of parliamentary discourse, a political majority in 
support of the introduction of a pricing mechanism existed. However, there has never been a 
political majority actually willing to ratify the introduction of a pricing mechanism for 
charging automobility. Nevertheless a ‘de facto’ decision is made, namely the decision not to 
decide to introduce a pricing mechanism. With this conclusion, the research question can be 
(re)phrased as follows: 
 

Why has Dutch parliament repeatedly chosen not to decide in favour of the 
introduction of  a pricing mechanism – and actually chosen not to change the 
charging (or fiscal) system of automobility?  

 
A foursome of theories and views regarding processes of political decision-making have been 
used in this study. These provided an answer to this new question and formed a relevant 
addition to  discourse analysis.8  
First is the punctuated equilibrium theory as presented by Baumgartner and Jones. In this 
parliamentary discourse an uninterrupted balance seems to exist. In fact the ‘status quo’ of the 
fiscal system has been uninterrupted for eighty years. Key-question is, hów the status quo has 
been maintained for this period of time. 
The second theory is the multiple streams-model by Kingdon. Key-concept of this theory is 
the policy window, which is the occurrence of an opportunity for initiating new policy and 
reform. This is an important concept, as it identifies the moments in a political process that 
                                                 
8 To select theories, the overviews of Sabatier (2007) and of  Abma and In 't Veld (2001) were used. For that 
matter, formation of theories is a continuous process. See a.o. Sabatier (2007) and Baumgartner and Jones (2009 
a). In that sense, this analysis of decision-making is temporary:  new theoretical perspectives can lead to new 
insights. 
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have ‘potential’ to bring about reform. The question to be answered in this study is whether or 
not there has been any policy window in which a 'skilful' policy entrepreneur would have 
been able to break through the status quo.  
A third theory concerns the phenomenon of nondecision-making. This theory became known 
through publications by Bachrach and Baratz. The history of the idea to implement a pricing 
mechanism for automobility can be considered a history of ‘nondecision-making’. The 
important question being whether or not this parliamentary discourse is a case of nondecisions 
and, if so, how often this has ‘blocked’ the introduction of a pricing mechanism. 
Fourth and last is not particularly a theory but rather a theoretical perspective that has been 
presented by Flyvbjerg in a study concerning the ‘democracy in practice’. It focuses on how 
rationality and power function in democratic proceedings (e.g. policymaking and decision-
making).  Rationality seems to be lacking in parliamentary discourse on the subject. 
Politicians seem to have trouble getting a hold on the issue of automobility. Rationality and 
power are core issues in this matter. The key-question is: to what extent has ‘the working of 
power’ influenced the rationality of the parliamentary decision-making process? 
These four theories or views are used in part VI to ‘zoom out’ to the broader process 
regarding the parliamentary discourse on charging automobility. 
 

6. The answer to the research question and the results 
 
The view of automobility as an institution, the historiography of parliamentary discourse as 
well as the analysis of content and course of this discourse, the persistent non-approval of 
parliament of the introduction of a pricing mechanism can be clarified by the following 
plurality of explanations: 
 

� Introduction of a pricing mechanism for charging automobility – especially in case of 
a kilometer charge – leads to a drastic reform of automobility with major 
uncertainties and risks (e.g. huge investments in ICT, prevention of fraud, protection 
of privacy and law enforcement); 

� Automobility is an institution, that aims at continuity. For this institution the 
preservation of the status quo has become a central objective. Introduction of a 
pricing mechanism and scarcity of road-capacity pose a threat to the established 
status quo. 

� Automobility is an institution that makes people dependent. This enhances active 
lobbying by organizations associated with automobility, both in society and in 
parliament. 

� For an extended period of time, parliament struggled immensely with the issue of 
charging automobility. For this reason parliament is unable to effectively intervene in 
automobility. Parliament has covered up it’s lack of power with a number of different 
‘stories’, one of which is the 'accommodating the car-story'. With that story 
parliament has practically given up the effort of changing the way the motorist is 
charged. 

� Parliament has less power over automobility than automobility has over parliament. 
In the 20th century, plans to control automobility failed; at best it directs automobility 
by means of (detailed) regulations. 

� During the first decade of the 21st century  parliament succumbed to automobility and 
headed for the increase of automobility, by creating more road capacity and – where 
possible – reducing the costs of car use. 

� Parliament is no longer ‘in control’ where it comes to developments in automobility; 
the institution has become ‘beyond control’. 
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Maybe the Netherlands has escaped a ‘pricing mechanism disaster’. Economic models, 
indicating effects road-pricing or a kilometer-charge would have, simply are an abstraction of 
reality. With the financial crisis that has a hold on the world since 2008, the Netherlands is 
better off without the implementation of a hazardous ICT-project like the kilometer-charge. 
The Dutch treasury has probably been saved from a financial ‘leak’, because with a kilometer-
charge the total of tax revenues would to a high degree have been dependent on the behavior 
of motorists. 
 
In retrospect it can be stated that for many years, policy concerning automobility has been 
based on deficient ‘policy theories’. After decennia of political struggle, ‘car liberalism’ has 
prevailed. Opportunities in the 1970’s to introduce new ways of charging automobility have 
not been used. Since then, automobility is ‘beyond control’. The influence and ‘power’ of 
parliament to tackle societal problems regarding automobility seems to be decreasing. 
 

7.   Reflection on the research and attained results 
 
The research question that is central in this study can be considered a puzzle, from which a 
large number of issues have been mapped out and joined together. With the conclusions of the 
analysis one can understand why parliament made no decision favoring the introduction of a 
pricing mechanism. However, a causal explanation for this nondecision is still out of reach. 
 
Research is a matter of making choices. Some issues stay outside the scope of the chosen 
research method. Interviews with ‘key-actors’ (ministers, members of parliament, leading 
officials) could provide more insight into the backgrounds of actual parliamentary decision-
making processes and could add missing pieces to the puzzle. Also the role of the ‘state 
bureaucracy’ – which is not included in this study – should be analyzed for more insights in 
this discourse. 
 
As for the value of the ‘tools’ for analysis of parliamentary discourse it can be stated that 
these create order – or, rather, expose the order that is not directly ‘visible’ – in the successive 
series of political debates. Debates in which multiple political parties frequently adjust or 
‘update’ their position in discourse. Using the constructed framework for analysis, clarity is 
provided with regard to chaotic ‘shifts’ that political parties make.  
 
The four decision-making theories and views, and the conceptions used have shed a light on 
the ‘logic’ of the political course. This ‘mixture’ – or the pluralistic approach of the analysis –
provides an added value to this study. Parliamentary processes of decision-making are 
complex. It is fruitful to use a plural, conjoined analysis-framework to point out political 
patterns, connections and practices. There is no sole deciding or explaining theory. 
 
The question ‘why the introduction of a pricing mechanism has never been accomplished’ 
makes one want to know, under which circumstances this could have been the case. In the 
epilogue a case is made to look at wicked problems as issues of transition.  In a car-dependent 
society automobility can be considered an issue of ‘society management’, which is a much 
broader perspective than ‘mobility management’. It is an issue in which millions of motorists 
could and should have been involved by government and parliament. 
 
In this study of parliamentary discourse on charging automobility certain themes came 
forward that are worthy of (more extensive) research by public administration science.  
 



Summary 

856 

These themes are:  
 

� the role of  ‘bureaucracy’ in the process of parliamentary decisionmaking;  
� the role of media in the functioning of parliamentary democracy;  
� the role of the ANWB (the Dutch motorists organization) in this discourse;  
� finally, the seemingly limited significance of the extensive research by economists and  
    social-psychologists in parliamentary discourse on charging automobility.  
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1. Lijst van politieke partijen welke zitting hebben in de Tweede Kamer der Staten-  
    Generaal in de periode 1965-2010 
 
 Naam: Afkorting:
  1 Algemeen Ouderen Verbond  AOV 
  2 Anti-Revolutionaire Partij ARP 
  3 Boerenpartij BP 
  4 Centrumpartij CP 
  5 Centrum Democraten CD 
  6 Christelijk-Historische Unie CHU 
  7  Christen Democratisch Appèl CDA 
  8 ChristenUnie CU3765 
  9 Communistische Partij Nederland CPN 
 10 Democraten 66 D66 
 11 Democratisch Socialisten ‘70 DS’70 
 12 Evangelische Volkspartij EVP 
 13 Gereformeerd Politiek Verbond GPV 
 14 GroenLinks GL3766 
 15 Katholieke Volkspartij KVP 
 16 Leefbaar Nederland LN 
 17 Lijst Pim Fortuyn LPF 
 18 Pacifistisch Socialistische Partij PSP 
 19 Partij van de Arbeid PvdA 
 20 Partij voor de Dieren PvdD 
 21 Partij voor de Vrijheid PVV 
 22 Politieke Partij Radikalen PPR 
 23 Politieke Unie 55+3767 PU55+ 
 24 Reformatorische Politieke Federatie RPF 
 25 Rooms-Katholieke Partij Nederland  RKPN 
 26 Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 
 27 Socialistische Partij SP 
 28 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3765 Deze weinig gebruikelijke afkorting wordt in de tekst niet gehanteerd. 
3766 Idem. 
3767 Deze partij wijzigt in 1995 haar naam in OuderenUnie 55+, maar noemt zich daarna Unie55+. 
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2.  Lijst van gebruikte afkortingen 
 
a. Afkortingen in de parlementaire geschiedschrijving 
 
bpm belasting personenauto’s en motorrijwielen 
EK Eerste Kamer 
km-heffing  kilometerheffing 
MPP Meerjarenplan Personenvervoer 
mrb motorrijtuigenbelasting 
MvT Memorie van Toelichting 
NVVP Nationaal Verkeers- en Vervoersplan 
OCV openbare commissievergadering 
ov  openbaar vervoer 
PKB Planologische Kernbeslissing 
Raro Raad van advies voor de Ruimtelijke 

Ordening 
SVV-1 Eerste Structuurschema Verkeer en Vervoer 
SVV-2 Tweede Structuurschema Verkeer en 

Vervoer 
TK  Tweede Kamer 
UVC uitgebreide commissievergadering 
VC vaste commissie 
VROM Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 

milieubeheer 
WO II Tweede Wereldoorlog 
 
b. Overige afkortingen  
 
ANWB Algemene Nederlandse Wielrijdersbond 
BOVAG  Bond van Autohandelaren en Garagehouders 
KNAC Koninklijke Nederlandse Automobielclub 
RAI  
(-Vereniging) 

Nederlandse Vereniging Rijwiel- en 
Automobielindustrie 
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3.  De ‘bijdrage’ van het discours over het prijsmechanisme aan de Nederlandse taal  
 
Het discours over ‘anders betalen voor automobiliteit’ heeft in de loop der jaren een arsenaal 
aan nieuwe termen opgeleverd. Het merendeel is opgenomen in de Van Dale (het Groot 
Woordenboek van de Nederlandse Taal).3768 
 
Woord: Betekenis: 

 
� betaalstrook rijstrook voor het gebruik waarvan moet 

worden betaald 
� elektronische tolheffing het heffen van tol op wegen 
� kilometerprijs reis- en/of vervoerkosten berekend per 

kilometer 
� kilometerheffing belastingheffing voor autorijders, berekend 

per gereden kilometer 
� prijsrijden rekeningrijden 
� roadpricing rekeningrijden 
� rekeningrijden autorijden waarvoor betaald moet worden 

d.m.v. elektronische tolheffing op bepaalde 
punten van de rijkswegen 

� spitsheffing heffing op het spitsverkeer 
� spitstarief tarief dat betaald moet worden door 

automobilisten die deelnemen aan het 
spitsverkeer 

� spitsvignet vignet als bewijs van betaling van een 
spitsheffing 

� tolplein  verkeersplein dat tegen betaling toegang 
verleent tot autowegen 

� tolpoort tolportaal 
 
 
Nog niet opgenomen woorden in de Van Dale: 
� beprijzen 
� expresbaan 
� versnellingstarief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3768 Veertiende uitgave, 2005 
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4.  Lijst van figuren, schema’s, tabellen c.a. 
 
Object: 
 

Titel: In deel (op 
pagina): 

Grafiek 1 De massamotorisering in beeld deel I: 76 
Figuur 1 Domeinen van discours deel I: 32 
Figuur 2 Structuur van het onderzoek naar het politiek discours over 

betalen voor automobiliteit (1965-2010) 
deel II: 170 

Figuur 3 Verschillende discoursen rond het prijsmechanisme deel VI: 762 
Schema 1 Overzicht van fiscale lasten van de auto en rechtsgronden deel I: 24 
Schema 2 De opbouw van het proefschrift deel I: 43, 44 
Schema 3 Opties voor het toepassen van het prijsmechanisme bij 

automobiliteit 
deel I: 87 
 

Schema 4 Discours, institutionalisering en disciplinering deel I: 146 
Schema 5 Analysekader voor het onderzoek naar het parlementair 

discours 
deel I: 152 
deel VI: 791 

Schema 6 Analysekader voor het proces van besluitvorming over het 
prijsmechanisme en het fiscale stelsel rond automobiliteit 

deel I: 163 
deel VI: 807 

Schema 7 Het format van de geschiedschrijving van het parlementair 
discours 

deel II: 168 

Schema 8 De ‘afremmers’ en de ‘doorduwers’ deel VI: 799 
Schema 9 Politiek-maatschappelijke discourscoalities in de periode 

1965-2000 
deel VI: 800 

Schema 10 Wetsvoorstellen met betrekking tot het prijsmechanisme deel VI: 817 
Schema 11 Interacties en beïnvloeding tussen actoren bij 

automobiliteit 
deel VI: 826 

Tabel 1 Toename autobezit in relatie tot aantal inwoners en aantal 
km autosnelweg 

deel I: 75 

Tabel 2 Procentueel aandeel vervoerssoorten in de totale 
vervoersprestatie 1950-1965 

deel I: 75 

Tabel 3 Verkeersslachtoffers in de periode 1950-1960 deel I: 76 
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5.  Lijst van personen waarmee in de verkennende fase van het onderzoek 
     een gesprek of correspondentie is gevoerd  
 
 (toenmalige) functie of 

vakgebied  
 

Datum gesprek/ 
correspondentie 

Drs. W. Breedveld   Politiek journalist, Trouw 5 april 2006 
 

Prof. dr. M. Dijst Stedelijke ontwikkeling en 
mobiliteit 

2 mei 2007 
 
 

E. Glasius Secretaris van de RAI-
Vereniging 
 

24 augustus 2006* 

H. Goslinga Politiek journalist, Trouw 3 juni 2009 
 

H.T. Grashoff Voorzitter van de Stichting 
Pro Auto 
 

via email: 
augustus/september 2006 

Dr. L.W.J. Harms Onderzoeker, Sociaal en 
Cultureel Planbureau 
 

11 december 2006* 

Ir. P.H. Hofstra Tweede Kamerlid VVD 
(woordvoerder verkeer en 
waterstaat) 
 

15 juni 2006 

Dr. M.H.M. van Hulten Staatssecretaris van Verkeer 
en Waterstaat in het kabinet-
Den Uyl 
 

15 mei 2006 

Mw. drs. N. Kalfs Programmamanager, 
Kennisinstituut voor 
Mobiliteitbeleid , ministerie 
van Verkeer en Waterstaat 
 

3 mei 2007 

Dr. L.E.M. Klinkers Adviseur voor beleid en 
bestuur 
 

20 april 2009 

M.C. Kroon Senior beleidsmedewerker 
verkeer en milieu, ministerie 
van VROM 
 

6 april 2006* 

Dr. G.P.A. Mom Transporthistoricus  
 

18 februari 2006* 

Mw. T. Netelenbos Minister van Verkeer en 
Waterstaat in het kabinet-
Kok 2 
 

4 april 2006 

Mr. E.C.B van der Poel Medewerker afdeling Milieu 
en Mobiliteit, VNG 

11 mei 2007 
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 (toenmalige) functie of 
vakgebied  
 

Datum gesprek/ 
correspondentie 

Prof.dr. L. Reijnders Milieukunde 
 

25 mei 2007 

Drs. A. Slob Tweede Kamerlid 
ChristenUnie (woordvoerder 
verkeer en waterstaat) 
 

3 oktober 2006 

T. Sluymer Autojournalist via email: 
mei/juni 2006 
 

F.E. Smith Hoofd ledenbelang, ANWB 
 

20 februari 2007 

Dr. P.E. Staal Mobiliteitsgeschiedenis 
 

21 april 2008 

Mw. Prof. dr. E.M. Steg Sociale psychologie 
 

17 maart 2006 

Drs. D.J. Stellingwerf Tweede Kamerlid RPF/ 
ChristenUnie (woordvoerder 
verkeer en waterstaat) 
 

7 december 2007 

Prof. dr. E.T. Verhoef Vervoerseconomie 
 

6 mei 2009 

Ir. H.J.M. Verkooijen Algemeen secretaris Raad 
voor Verkeer en Waterstaat 
 

21 maart 2006* 

Drs. E.J. Verroen 
 

Vervoerplanologie 16 augustus 2007 

Dr. V. van der Vinne Mobiliteitshistoricus 
 

25 oktober 2007 

Prof.dr. C.A.J. Vlek 
 

Sociale psychologie 22 juni 2007 

J. Vroomans Hoofdredacteur van de 
Autokampioen 
 

3 juli 2006 

Ir. J. van der Waard Automobiliteitsbeleid, 
Adviesdienst Verkeer en 
Vervoer, Rijkswaterstaat 
 

18 april 2007 

Drs. Th.E. Westerterp Minister van Verkeer en 
Waterstaat in het kabinet-
Den Uyl 
 

Via email: maart 2008 

Mr.drs. G.J. Wolffensperger Tweede Kamerlid D66 
(woordvoerder verkeer en 
waterstaat) 

Via email en telefoon: 
mei 2009 

 
* : Met deze personen heeft een vervolggesprek plaatsgevonden. 
 


