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opinie Coronacrisis 

Zet geen rem op het openbaar vervoer  

Kobe Boussauw & Dirk Lauwers 

Docent ruimtelijke planning en mobiliteit (VUB); Docent mobiliteit en ruimte (UGent en 

UAntwerpen). 

donderdag 2 juli 2020 om 3.25 uur 

Kobe Boussauw en Dirk Lauwers vinden het geen goed idee om de auto weer te promoten. Er 

zijn andere manieren om drukte op de bus of trein te vermijden. 

Transporteconomen Stef Proost en Bruno De Borger presenteerden hun visie op het openbaar 

vervoer in tijden van corona (DS 26 juni). Om het besmettingsgevaar onder controle te 

houden, moeten we vermijden dat het te druk wordt op de bus, tram, trein en metro. Gelukkig 

is er een alternatief: de auto! 

De gereedschapskist van de transporteconomen bevat een instrument dat kan voorkomen dat 

mensen toch het openbaar vervoer zouden nemen: prijszetting. Door de prijzen van het 

openbaar vervoer te verhogen wanneer de vraag hoog is, zullen potentiële reizigers 

ontmoedigd worden. Zij zullen de auto nemen, op een ander moment reizen of thuisblijven. 

De transporteconomen houden geen rekening met de doelstellingen van het openbaar vervoer. 

Het is in de eerste plaats een publieke dienst: wie niet met de auto rijdt, kan toch op een 

volwaardige manier aan de samenleving deelnemen. Daarmee dient het een sociale en 

maatschappelijke en dus niet zozeer een markteconomische logica. Bovendien heeft het 

openbaar vervoer ook een ecologisch doel: treinen, metro’s, trams en bussen houden auto’s 

van de weg, wat vooral in verstedelijkte gebieden meer dan wenselijk is. 

Openbaar vervoer is ook nodig om de stadscentra bereikbaar te houden, want daar is geen 

plaats voor al die auto’s. Dat de economen de auto als ‘alternatief’ aanprijzen, tart elke 

verbeelding. Die manier van denken sluit niet-automobilisten uit, schuift het hele debat rond 

milieukwaliteit en stedelijke leefbaarheid opzij, en maakt abstractie van de noden van de 

steden. 

Te verlieslatend? 

Economische modellen pretenderen de werkelijkheid te vatten, maar ze slagen er zelfs niet in 

te verklaren waarom openbaar vervoer überhaupt bestaat. Volgens een markteconomische 

logica gaat het om een structureel ‘verlieslatende’ activiteit, aangezien de ticketverkoop de 

kosten niet dekt. Dat geldt voor de meeste openbare diensten: de kosten van het onderwijs 

worden bijvoorbeeld ook niet gedekt door de leerlingen. De sociale, herverdelende, en 

ecologische meerwaarde van het openbaar vervoer blijft in de modellen grotendeels 

onzichtbaar. Sterker, ook veel autoverplaatsingen zijn voor transporteconomen 

onverklaarbaar, aangezien files geld lijken te kosten in plaats van er op te brengen. 



De realiteit is dus een stuk complexer: maatschappelijke meerwaarden kunnen net als 

sommige particuliere belangen niet zomaar in economische modellen gegoten worden. Want 

wat te denken van het feit dat er in de luchtvaart geen sprake is van social distancing? Het is 

evengoed een vorm van collectief vervoer, dat ondanks overheidssteun wel volgens een 

markteconomische logica pretendeert te functioneren. Het risico dat mensen het virus 

verspreiden, is wellicht een stuk groter wanneer ze reizen met het vliegtuig, waarin ze langere 

tijd op elkaar gepakt zitten, dan wanneer ze een drukke tram nemen in de spits. 

Reserveringsplicht 

Onderzoek in Wenen en Parijs vond geen besmettingsclusters veroorzaakt door het stedelijk 

openbaar vervoer. Ook wij vinden dat elk risico op besmetting vermeden moet worden, maar 

we denken dat hogere prijzen het verkeerde antwoord zijn. Het is tijd om opnieuw de sociale 

rol van het openbaar vervoer te benadrukken. De capaciteit op peil houden en vasthouden aan 

de mondmaskerplicht zijn cruciaal. Een bijkomende stap is het besmettingsgevaar monitoren, 

aangezien de kennis daarover beperkt is. Bij reëel gevaar op besmetting wegens overbezetting 

kun je werken met reserveringsplicht, mensen verplicht afstand laten houden en een beperking 

van het aantal toegelaten reizigers invoeren. Die regels moeten gelden voor alle reizigers en 

voor álle vormen van collectief vervoer (en dus ook voor de luchtvaart). 

Als je het openbaar vervoer duurder maakt, tast je zijn sociale rol aan en breng je de 

bereikbaarheid van de grotere steden in het gedrang. Want zelfs met een veilige bezetting van 

40 tot 50 procent van zijn oorspronkelijke capaciteit, is het openbaar vervoer, samen met de 

fiets, nog steeds dé manier om het stedelijk vervoer te organiseren. En nee, de auto is niet het 

alternatief. 
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