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Hoe openbaar zijn onze bussen en trams?  

De Lijn behoudt haar monopolie op bus- en tramvervoer, hoewel een internationale 

vergelijking aantoonde dat haar kostendekkingsgraad te laag is. Is dat wel een goed criterium 

om te bepalen hoe efficiënt het openbaar vervoer is? 
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De Lijn dient een sociaal doel: mensen zonder auto toch op een volwaardige manier aan de 

samenleving laten deelnemen. Wim Kempenaers 

De Lijn mag het openbaar vervoer in Vlaanderen de volgende 5 tot 10 jaar blijven uitbaten. 

Dat heeft de Vlaamse regering vorige week beslist op basis van een benchmarkstudie, die de 

werking van De Lijn vergeleek met die van andere openbaarvervoerbedrijven in het 

buitenland. De kostendekkingsgraad bleek te laag te zijn (DS 12 december), maar de Vlaamse 

regering ziet voldoende kansen voor verbetering. ‘Kostendekkingsgraad’ verwijst naar de 

verhouding tussen wat de reizigers betalen ten opzichte van de totale kosten die het bedrijf 

maakt. 



Dat het mogelijk is om een openbare dienst op een meer of minder efficiënte manier te 

organiseren, staat buiten kijf. Wat minder vanzelfsprekend is, is dat kostendekkingsgraad een 

goede graadmeter zou zijn voor de efficiëntie ervan. Het openbaar vervoer dient meerdere 

doelen. Het is voordelig voor het leefmilieu (door een alternatief te bieden voor de auto) en 

draagt bij aan de economie (door mensen naar het werk en naar school te brengen, en door de 

steden bereikbaar te houden). Daarnaast kunnen mensen zonder auto dankzij het openbaar 

vervoer toch op een volwaardige manier aan de samenleving deelnemen. Die sociale 

doelstelling is inherent aan de echte betekenis van het woord ‘openbaar’ in ‘openbaar 

vervoer’: een dienst aan zo veel mogelijk mensen aanbieden tegen minimale kosten voor de 

reiziger. Vreemd genoeg lijkt dat sociale aspect bij de evaluatie van de dienstverlening van De 

Lijn naar de achtergrond te zijn verschoven. 

Gratis openbaar vervoer 

Kostendekkingsgraad is een concept uit de commerciële bedrijfsvoering. Als we spreken over 

andere gesolidariseerde openbare diensten, zoals onderwijs, zorg of sociale woningbouw, 

wordt de directe financiële bijdrage van de gebruiker – terecht – zelden als 

efficiëntiecriterium gezien. Waarom gebeurt het dan wel als we het over openbaar vervoer 

hebben? 

Als kostendekking het enige criterium zou zijn om de efficiëntie van De Lijn te meten, zou 

slechts een handvol drukke lijnen overblijven  

Als kostendekking het enige criterium zou zijn om de efficiëntie van het openbaar vervoer te 

meten, dan zou slechts een handvol drukbezette lijnen overblijven, en zou het logischer zijn 

om die (winstgevende) lijnen door een privébedrijf te laten uitbaten. De facto zou zo’n 

benadering leiden tot de afschaffing van het openbaar vervoer in Vlaanderen. Het staat 

bovendien in schril contrast met wat tal van steden en gemeenten wereldwijd (alleen al in 

Europa een vijftigtal) doen: openbaar vervoer gratis aanbieden, dus met een 

kostendekkingsgraad gelijk aan nul. 

Waar is de nood hoog? 

Kostendekking is een slecht gekozen criterium dat niet thuishoort in een benchmarkoefening 

over het openbaar vervoer. Ook een van de andere criteria die gebruikt werden, de kosten per 

reizigerskilometer, is slecht gekozen. Voor beide criteria geldt namelijk dat je hoger kunt 

scoren door de dienstverlening af te bouwen en de sociale doelstelling van het openbaar 

vervoer te verwaarlozen. 

Operationele efficiëntie meet je door de kosten per gereden kilometer in kaart te brengen. 

Maar het zou veel interessanter zijn om te onderzoeken waar de nood aan openbaar vervoer 

hoog is, en of het aanbod een antwoord biedt op die nood. De Lijn heeft momenteel amper 

zicht op het sociaal-economische profiel van haar (potentiële) reizigers, en weet dus niet 

welke lijnen een meer of minder grote rol spelen om de sociale doelstelling te realiseren. 

Zonder verder onderzoek blijft dat koffiedik kijken. 

Als we operationele efficiëntie willen meten, dan zouden niet de kosten per gerealiseerde, of 

door de reiziger betaalde verplaatsing centraal moeten staan, maar de kosten van het 

aanbieden van de dienst. Uiteindelijk beslist de potentiële reiziger zelf om al dan niet gebruik 

te maken van een grotendeels met belastinggeld gefinancierde dienst. Als De Lijn het aanbod 



richt op groepen die minder verplaatsingsmogelijkheden hebben en afhankelijker zijn van het 

openbaar vervoer, zou ze haar maatschappelijke meerwaarde versterken. Zo zou de focus 

komen te liggen op de realisering van de sociale doelstelling, in plaats van op de 

maximalisering van de inkomsten uit de ticketverkoop en de kostendekkingsgraad. 
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