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3 transport en rechtvaardigheid

Bert van Wee 1

samenvatting

‘Goed’ beleid moet voldoen aan drie criteria: effectief, efficiënt en rechtvaardig.
De maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) is een aantrekkelijk en veel
gebruikt instrument voor de ex-ante-evaluaties van transportprojecten.
Een instrument echter dat slechts beperkt geschikt is voor de evaluatie van recht-
vaardigheid of, algemener gesteld, van de ethische aspecten die samenhangen met
dergelijke projecten. Kritiek op de mkba richt zich op de beperkingen van het uti-
lisme – een ethisch perspectief dat de mkba impliciet als vertrekpunt neemt –,
de keuze van indicatoren en het feit ze dat distributie-effecten meestal niet mee-
neemt. Dit essay verkent of een rechtvaardigheidsperspectief meer handvatten
biedt voor een focus op ethische aspecten.

3.1 inleiding 2

Volgens veel beleidsanalisten moet goed beleid voldoen aan drie criteria: effectief
(doet beleid wat het zou moeten doen, zijn er bijvoorbeeld daadwerkelijk minder
slachtoffers door het voorgestelde veiligheidsbeleid?), efficiënt (had het op een
andere manier niet veel goedkoper gekund?) en rechtvaardig.

Opties voor transportbeleid, zeker infrastructuurbeleid, maar bijvoorbeeld ook
opties voor de kilometerheffing, worden in Nederland, net als in veel andere lan-
den, van te voren (‘ex ante’) getoetst met behulp van een zogenoemde maatschap-
pelijke kosten-batenanalyse (mkba). Een mkba is een overzicht van alle (belang-
rijke) voor- en nadelen, zoveel mogelijk gekwantificeerd, en vervolgens uitgedrukt
in monetaire eenheden (zoals euro’s). Ten slotte, en dat verklaart het woord ‘ana-
lyse’, wordt een en ander samengevat in een of enkele indicatoren, zoals baten
minus kosten, of baten gedeeld door kosten. Prijskaartjes voor effecten worden
zoveel mogelijk gebaseerd op voorkeuren van consumenten, met co2 als belang-
rijkste uitzondering.

Nederland heeft sinds het jaar 2000 de zogenoemde leidraad Overzicht Effecten
Infrastructuur (oei) (Eijgenraam et al. 2000). Deze leidraad wordt veelvuldig toe-
gepast op mogelijke nieuwe grote nationale projecten, en in toenemende mate op
de wat minder grote regionale projecten. In 2013 verscheen een leidraad voor de
mkba met een veel algemener toepassingsbereik (Romijn en Renes 2013). Econo-
men vinden de mkba in het algemeen aantrekkelijker dan de belangrijkste concur-
rent, de multicriteria-analyse (mca), omdat de laatste makkelijker manipuleerbaar
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is door gewichten zo aan te passen dat eruitkomt wat degene die de gewichten
vaststelt, wil. En het risico op dubbeltellingen is bij de mca veel groter dan bij de
mkba.

Maar biedt een mkba een voldoende basis voor besluitvorming? Terugkomend op
de drie criteria voor ‘goed’ beleid: een mkba toetst expliciet op efficiëntie en impli-
ciet op effectiviteit, maar niet op rechtvaardigheid, tenzij de mening is dat het uti-
lisme de beste grondslag is voor deze toetsing (zie hieronder). Dat kan problema-
tisch zijn. Ten eerste omdat rechtvaardigheid vaak wel van belang is. En ten tweede
omdat (vermeende) rechtvaardigheidsimplicaties vaak een showstopper zijn voor
de implementatie van beleid. Zo stranden voorstellen voor rekeningrijden wereld-
wijd vaak op een gebrek aan draagvlak, omdat die voorstellen voor sommige
bevolkingsgroepen ‘onrechtvaardig’ zouden zijn (Vonk Noordegraaf 2016).

Dit essay heeft tot doel de positie van rechtvaardigheid bij de beoordeling van
opties voor transportbeleid te bediscussiëren. Eerst ga ik in op de nadelen van de
mkba vanuit ethisch perspectief. Daarna beschrijf ik enkele ethische theorieën die
geschikter zijn om de rechtvaardigheidsconsequenties vast te stellen. Vervolgens
presenteer ik een methode om de rechtvaardigheidsconsequenties van transport-
projecten kwantitatief te maken en aan die theorieën te toetsen. Ten slotte ga ik in
op de vraag of die methode ook geschikt is voor andere domeinen waar infrastruc-
tuur een grote rol speelt.

3.2 nadelen van de mkba vanuit ethisch perspectief

Van Wee (2012a) geeft een overzicht van kritieken op de mkba vanuit een ethisch
perspectief. Het artikel is vertaald en bewerkt voor de Nederlandse context in Van
Wee (2012b). In dit essay ga ik uit van die laatstgenoemde publicatie. De kritieken
zijn de volgende.

Kritieken voortvloeiend uit beperkingen van het utilisme
1. De kosten-batenanalyse (kba) is niet geschikt voor alle ethische vraagstukken.
2. Het is discutabel welke indicator moet worden gemaximaliseerd. Er zijn alter-

natieven voor nut.
3. Distributie-effecten worden vaak niet meegenomen.
4. Sommige effecten zijn moeilijk te monetariseren.
5. Andere theorieën dan utilisme zijn soms geschikter.
6. Er is meer dan welvaart; andere waarden zijn soms ook relevant.
7. Mensen zijn niet altijd rationeel.

Overige kritieken
8. Niet alleen mensen zijn relevant.
9. De kba is ondemocratisch.
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10. De kba kijkt alleen naar veranderingen in welvaart en negeert absolute
niveaus.

11. Niet alleen de uitkomsten zijn relevant, ook het proces.

Vervolgens geef ik een toelichting per punt, overgenomen uit het eerder genoemde
artikel.

1. De kba is niet geschikt voor alle ethische vraagstukken
Niet altijd is een kba geschikt om tot ethische oordelen te komen. Het vormen van
een ethisch oordeel over vraagstukken rond abortus, euthanasie of slavernij op
basis van een kba ligt niet voor de hand. In het geval van transportbeleid spelen
dergelijke morele vraagstukken minder, met name als min of meer vergelijkbare
opties voor bijvoorbeeld rail- of weguitbreidingen worden vergeleken. Anders ligt
het bij vraagstukken rond sociale uitsluiting (social exclusion). De betalings-
bereidheid van de betreffende mensen zal in het algemeen zeer laag zijn. Denk bij-
voorbeeld aan mensen met een uitkering op het platteland van Groningen, die
wonen in een kern waar de winkels, scholen en voorzieningen zijn verdwenen, en
die geen auto hebben, of aan hun kinderen, die over grote afstanden naar school
moeten fietsen.

2. Het is discutabel welke indicator moet worden gemaximaliseerd. Er zijn alternatieven
voor nut

De kba veronderstelt dat welvaart moet worden gemaximaliseerd. Het gaat daarbij
om alle baten voor consumenten, niet alleen baten die in het bruto nationaal pro-
duct (bnp) tot uitdrukking komen (‘breed welvaartsbegrip’). Diverse filosofen
stellen dat het discutabel is of ex-ante-evaluaties altijd alleen maar naar welvaart
zouden moeten kijken. Sommigen stellen dat soms sowieso geen indicator zou
hoeven te worden gemaximaliseerd (denk aan het voorbeeld van slavernij). Als
alternatief voor nut hebben invloedrijke filosofen als Rawls en Sen alternatieven
voorgesteld, zoals ‘primaire sociale goederen’ (Rawls 1971) en 'vermogens' (capabi-
lities, Sen 2009). Ook stellen sommige ethici, zoals Rawls, dat het belangrijker is te
kijken naar de welvaart van mensen die het slechtst af zijn.

Uitgaande van het concept ‘primaire sociale goederen’, ook wel aangeduid als een
‘basispakket rechten en vrijheden’, is een belangrijke vraag wat die primaire sociale
goederen zijn. Volgens Rawls zijn dat:
1. basisvrijheden als vrijheid van meningsuiting, geweten en vereniging, per-

soonlijke integriteit en politieke vrijheid;
2. vrijheid van beweging en beroepskeuze;
3. de macht en de voordelen die verbonden zijn aan ambten en verantwoordelijke

posities;
4. inkomen en vermogen;
5. de sociale grondslagen van het zelfrespect3.
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Sen is het met Rawls oneens. Het gaat volgens hem niet om de ‘goederen’ zelf,
maar om de vermogens. Wat kunnen mensen met die ‘goederen’? Vermogens lig-
gen tussen de goederen en de welvaart in.

Stel dat we het concept van primaire sociale goederen toepassen op transport, dan
is de vraag welke verplaatsingen (of verplaatsingsmogelijkheden) of welke partici-
patie in activiteiten (of mogelijkheden daartoe) we labellen als primair. Ten eerste:
het is volgens Van Wee en Geurs (2011) verdedigbaar om te stellen dat een zekere
mate van bereikbaarheid van scholen, banen, winkels, familie/vrienden en medi-
sche voorzieningen kan worden gelabeld als ‘primaire sociale goederen’, terwijl dat
niet geldt voor de bereikbaarheid van bijvoorbeeld luxe vakantiebestemmingen.
Uiteraard is er bij iedere selectie van wat primaire sociale goederen zijn een groot
risico op subjectiviteit en bestaat het risico van paternalisme. Maar in principe is
het denkbaar dat de bereikbaarheid van bepaalde typen bestemmingen tot onder-
werp van beoordeling wordt gemaakt. Dit pleit ervoor om het concept ‘bereikbaar-
heid’ expliciet mee te nemen in de ex-antebeoordeling van sommige beleidsvraag-
stukken rond verkeer en ruimtelijke inrichting (zie ook Martens 2016, die hiervoor
een theorie heeft ontwikkeld).

Ten tweede: ook in geval van ‘vermogens’ is er veel voor te zeggen het concept
bereikbaarheid als vertrekpunt te gebruiken. In dat geval spelen de vermogens van
mensen, zoals vaak meegenomen in de tijd-ruimtegeografie, een rol: in welke mate
zijn mensen in staat bepaalde activiteiten(sequenties) uit te voeren op verschil-
lende plekken, binnen bepaalde tijdvensters? Ook hierbij moeten keuzes worden
gemaakt ten aanzien van de selectie van ‘belangrijke’ activiteiten. En wellicht ook:
ten aanzien van de selectie van bepaalde mensen. Gaat het om alle mensen of om
bijvoorbeeld mensen met lagere inkomens die geen auto tot hun beschikking
hebben?

Een derde optie kan zijn om expliciet te kijken naar de vraag hoe goed mensen af
zijn die het slechtst af zijn (bijvoorbeeld uitgedrukt in inkomen of in mate van
bereikbaarheid van specifieke bestemmingscategorieën). Dat kan door voor die
groep de welvaart te berekenen zoals dat nu wordt gedaan in een kba. Een alterna-
tief kan wederom zijn om hun bereikbaarheid te expliciteren of om een inkomens-
afhankelijke wegingsfactor voor hun nut toe te passen.

Een vierde optie kan zijn om expliciet te kijken naar een alternatief voor nut, zoals
geluk of kwaliteit van leven (zie bijvoorbeeld Easterlin 1973, 1974; Veenhoven
1991). Zie Ettema et al. (2011) voor een overzicht over het welbevinden (wat uiter-
aard veel restrictiever is dan geluk) van mensen als reizigers. Toch worden indica-
toren zoals geluk of kwaliteit van leven maar weinig meegenomen in de transport-
evaluaties.
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3. Distributie-effecten worden genegeerd
De kba is vaak bekritiseerd omdat deze vorm van ex-antebeoordeling geen distri-
butie-effecten meeneemt. Dit betreft vooral de toepassingen van de kba (zie bij-
voorbeeld Thomopoulos et al. 2009; Rietveld et al. 2007). Een kba kan distributie-
effecten uiteraard expliciet rapporteren (en dat wordt volgens de oei-systematiek
in Nederland ook aangeraden als dat opportuun is). Dit gebeurt soms ook, zoals bij
effecten voor inkomensgroepen of regio’s. Zo is in kba’s van de Zuiderzeelijn in
kaart gebracht welke provincies er in aantal banen op voor- of achteruit zouden
gaan. Op nationale schaal, en dat is het niveau waarop veel projecten worden
beoordeeld, spelen distributie-effecten in het algemeen niet: de ‘winst’ voor bij-
voorbeeld de ene regio is even groot als het ‘verlies’ voor de andere regio. Der-
gelijke effecten hebben dan ook geen invloed op de analyseresultaten (kosten,
baten, eindindicatoren). Vanuit het utilisme telt iedere eenheid van nut of welvaart
voor iedere persoon even zwaar mee. De omvang van de effecten die naar bijvoor-
beeld regio’s of inkomensklassen verschillend uitpakken, zelf, zijn goed te mone-
tariseren en kunnen zichtbaar worden gemaakt. Het monetariseren van de waarde-
ring van de specifieke verdeling van effecten is echter problematisch (hoeveel
waarde kennen we toe aan een bepaalde verdeling?), maar kan voor de besluit-
vorming van belang zijn. Daarbij speelt het gevoel van rechtvaardigheid in de
besluitvorming vaak een grote rol. Vanuit het perspectief van de Europese Unie
(eu) geven Thomopoulos et al. (2009) een overzicht van de vormen van rechtvaar-
digheid (‘equity’) die ertoe kunnen doen bij de ex-ante-evaluatie van opties voor
transportbeleid – zie tabel 3.1. De vraag of en hoe dergelijke opties mee te nemen in
de besluitvorming, is primair een politieke keuze.
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Tabel 3.1 Rechtvaardigheidstypes en principes zoals aangetroffen in de literatuur

Rechtvaardigheidstype

Horizontale rechtvaardigheid Vergelijkbare individuen, groepen of regio’s moeten vergelijkbaar 
worden behandeld. 

Verticale rechtvaardigheid Zwakke individuen, groepen of regio’s verdienen bescherming.

Territoriale rechtvaardigheid Vergelijkbare zwakke regio’s moeten vergelijkbaar worden behandeld, 
bijvoorbeeld bij subsidiëring van het openbaar vervoer.

Territoriale cohesie Betreft ‘gebalanceerde ontwikkeling’ van menselijke activiteiten in de EU. 

Level playing field Modaliteiten moeten vergelijkbaar worden behandeld in termen van 
heffingen, betalen voor infrastructuur, enzovoort. 

Gebruikers moeten hun kosten 
dragen

Meestal wordt dit geïnterpreteerd in termen van ‘de gebruiker  betaalt’ 
op geaggregeerd niveau (bijvoorbeeld: automobilisten). 

Individuen die nadelen onder-
vinden van beleid moeten worden 
 gecompenseerd

De status quo wordt als vertrekpunt genomen.

Egalitarisme Alle mensen worden gelijk behandeld ongeacht inkomen of andere 
vermogens.

Ruimtelijke gelijkheid Betreft de locatie van individuen, groepen of regio’s die invloed 
ondervinden van een infrastructuurproject. 

Sociale gelijkheid Betreft invloed op persoonlijke, economische of sociale karakteristieken 
van een individu, groep of regio.

Solidariteit Vanuit deze optiek moeten beleidsopties in de context van de sociale 
cohesie worden geplaatst.

Bron: Thomopoulos et al. (2009)

4. Sommige effecten zijn moeilijk te monetariseren
Idealiter zouden in een kba alle effecten die er enigszins toe doen, moeten worden
gemonetariseerd. Pas dan drukt een indicator als ‘baten minus kosten’ of ‘baten-
kostenverhouding’ de effecten goed in één indicator uit. Soms echter kunnen niet
alle belangrijke effecten van opties voor transportbeleid goed in geld worden uit-
gedrukt. Dat lukt wel met de aanleg-, onderhouds- en exploitatiekosten van infra-
structuur en met reistijdwaarderingen, maar minder goed of niet met bijvoorbeeld
effecten op natuur, esthetische effecten of effecten op sociale cohesie. En daar waar
er wel methoden voorhanden zijn, is er vaak nog veel discussie over. Dat leidt ertoe
dat sommige effecten ontbreken in kba’s en dat bepaalde effecten niet consistent
in verschillende kba’s worden meegenomen. Zie Koopmans (2010) voor de dis-
cussie over milieueffecten in Nederlandse kba’s.

5. Andere theorieën dan utilisme zijn soms geschikter
Hierop ga ik in de volgende sectie in.
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6. Mensen zijn niet altijd rationeel
Mensen kiezen soms niet op basis van ratio, maar op basis van passie, verslaving of
impuls. Sen (2009) gebruikt hiervoor de term weakness of will. Uiteraard kunnen
we dergelijk keuzegedrag onderzoeken via stated of revealed preference-onderzoek.
Maar als er sprake is van niet-rationeel gedrag, zou het volgens diverse auteurs
(waaronder Sen) discutabel zijn of we het nut van keuzeopties via dergelijk onder-
zoek juist vaststellen. In Nederland heeft professor Michon in de jaren 80 wel eens
gesteld dat het autogebruik kenmerken heeft van verslavingsgedrag. Mogelijk geldt
dit voor meer vormen van verplaatsingsgedrag. Mij zijn geen voorbeelden van aca-
demische literatuur bekend die dit concept verder hebben ontwikkeld. De relevan-
tie voor de kba-praktijk lijkt me vooralsnog beperkt.

7. Er is meer dan welvaart; andere waarden zijn soms ook relevant
Dit kritiekpunt hangt samen met de kritiekpunten 1 en 5: de beperkingen van het
utilisme en de kba, en is een verbijzondering voor het onderwerp ‘waarden’.
Het utilisme is niet geschikt voor morele oordeelsvorming als waarden ertoe doen,
zoals vrijheid. Hausman en McPherson (2006) bediscussiëren de ‘vrijheid van
keuze’. We mogen mensen niet dwingen te doen wat ze zelf zouden hebben geko-
zen. Neem bijvoorbeeld de keuze voor een baan. Stel dat een persoon een baan
heeft op één uur reisafstand van zijn woning. Dan maakt het nogal wat uit of hij
deze baan vrijwillig heeft gekozen of dat dit de enige baan is die beschikbaar was.
In het laatste geval is er geen vrijheid van keuze. De vrijheid van keuze kan worden
geëxpliciteerd in ex-ante-evaluaties via bereikbaarheidsindicatoren die deze keuze-
mogelijkheden expliciet uitrekenen, zoals potentiële bereikbaarheidsmaten
(zie Geurs en Van Wee 2004 voor een overzicht).

Een andere categorie waarden betreft sociale waarden, zoals sociale cohesie (die
kan worden aangetast door nieuwe infrastructuur). Zie Geurs et al. (2009) voor
een overzicht van de sociale effecten van verkeer.

8. Niet alleen mensen zijn relevant
De kba neemt mensen als vertrekpunt. Natuur wordt beoordeeld vanuit het per-
spectief van de mens (of helemaal niet). Verschillende filosofen hebben hier kritiek
op (bijvoorbeeld Jamieson 2003): zelfs als er geen mensen zouden zijn, is de kwali-
teit van natuur relevant. Het gaat dan om de intrinsieke waarde van natuur. Stel dat
alle mensen zouden zijn uitgestorven, dan zou het volgens de critici uitmaken of
we de aarde al dan niet uitgeput, vervuild, ontbost en geërodeerd achterlaten.

9. De kba is ondemocratisch
Doordat de kba ‘nut’ als vertrekpunt heeft, is het een inherent ondemocratisch
instrument in de zin dat niet iedereen even zwaar meetelt. Rijke mensen hebben
per persoon gemiddeld meer invloed op de uitkomsten dan arme mensen (Mackie
et al. 2003). Zo is in het algemeen de betalingsbereidheid voor reistijdverkortingen
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groter bij mensen met hogere inkomens, waardoor ze per persoon meer invloed
hebben op het resultaat. Het is een ethisch relevante keuze of in een kba al dan niet
inkomensafhankelijke reistijdwaarderingen worden gebruik (Grant-Muller et al.
2001). Het begrip equity value of time is geïntroduceerd om het democratisch
gehalte van kba’s te vergroten, onder meer in de vs (Morisugi en Hayashi 2000;
Martens 2006). Een ander probleem met de inkomensafhankelijke waardering van
reistijd is dat het leven van iemand met een hoger inkomen impliciet meer waard
zou zijn dan dat van iemand met een lager inkomen. Dat botst met het idee dat alle
mensen gelijk zijn. Weer een ander probleem is dat het marginale nut van geld
afneemt met het niveau van welvaart. Daarom is wel voorgesteld het nut (omge-
keerd evenredig) te wegen op basis van het welvaartsniveau van mensen (bijvoor-
beeld Hausman en McPherson 2006).

10. De kba kijkt alleen naar veranderingen in welvaart en negeert absolute niveaus
Een kba kijkt naar veranderingen ten opzichte van een referentie-alternatief.
Absolute niveaus doen er niet toe. In veel gevallen is dit geen bezwaar, bijvoor-
beeld als twee varianten van een rondweg rond een stad moeten worden vergele-
ken. Maar voor sommige vraagstukken kan het van belang zijn het absolute niveau
van bereikbaarheid te kennen. Sommige ethische principes stellen expliciet dat
absolute niveaus er wel toe doen (zoals in het sufficiëntarianisme, dat stelt dat we
expliciet moeten kijken naar de vraag of mensen onder een bepaald minimum-
niveau scoren; zie hieronder). Wederom is het denkbaar bereikbaarheids-
indicatoren te gebruiken om vast te stellen of de combinatie van de ruimtelijke
inrichting en het transportsysteem maken dat mensen onder een bepaald
minimumniveau van bereikbaarheid terechtkomen. Het zou overigens ook denk-
baar zijn beleidsopties te vergelijken op de score van het aantal mensen onder een
zeker minimum, en daar een (politiek bepaalde) waardering aan toe te kennen.

11. Niet alleen de uitkomsten zijn relevant, ook het proces
Dit punt gaat niet zozeer over de kba zelf, maar over de vraag wat in het debat rond
een besluitvorming de positie van de kba is. Kern van het punt is dat het niet vol-
staat om alleen een kba van mogelijke beleidsopties uit te voeren en op basis hier-
van te beslissen. Net als Sen (2009) lijkt mij de kba geen substituut voor het
publieke debat. En wel om verschillende redenen. Ten eerste kunnen voorkeuren
door het debat worden beïnvloed. Ten tweede waarderen mensen een expliciete rol
in de besluitvorming, ongeacht de resultaten ervan. Daardoor is het utilisme vol-
gens Sen te restrictief. Een voorbeeld van een studie die de rol van besluitvorming
expliciet heeft meegenomen, is McKay (2000). Zij onderzocht de besluitvorming
rond een weg in de regio Hamilton-Wentworth (Ontario, Canada) en concludeert
dat het proces faalde vanwege fundamentele principes rond de besluitvorming.
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3.3 enkele theorieën voor ethische consequenties

Ik beperk me hier tot de naar mijn mening drie meest belangrijke theorieën voor
ethische consequenties. Voor meer informatie zie onder andere Van Wee (2011),
Van Wee en Roester (2013) of de Stanford Encyclopedia of Philosophy4.

Het consequentialisme, meer specifiek: het act-consequentialisme, stelt dat het
enige dat ertoe doet, de consequenties zijn. Consequenties worden vaak uitge-
drukt in termen van nut, en dan spreken we van het utilisme. De mkba is nauw
verwant met het utilisme, want ze rekent uit hoe beleidsopties scoren in termen
van nut.

Het egalitarianisme kijkt naar de mate van gelijkheid (of verschillen) tussen
(groepen) mensen. Belangrijke representanten van deze theorie zijn John Rawls,
Amartya Sen en Martha Nussbaum. Rawls stelt, zoals hierboven reeds is aange-
geven, dat we vooral moeten kijken naar wat hij primary social goods noemt: niet
alle goederen (en diensten) zijn even belangrijk. Van Wee en Geurs (2011) stellen
– zoals hierboven eveneens al is aangeven – dat, hoewel Rawls dat zelf nooit zo
heeft gedaan, de mate waarin belangrijke bestemmingen bereikbaar zijn, kan wor-
den gezien als primaire sociale goederen. Het gaat bijvoorbeeld om winkels voor de
dagelijkse levensbehoefte, werk, scholen en medische voorzieningen.

Het sufficiëntarianisme kijkt naar de mensen die het slechtst af zijn; die moeten
boven een bepaalde drempel zitten. In de literatuur over de sociale effecten van
transport speelt het begrip ‘sociale uitsluiting’ een belangrijke rol: sommige men-
sen kunnen niet volwaardig aan het maatschappelijk leven deelnemen, omdat ze
onvoldoende mogelijkheden hebben om bestemmingen te bereiken. Dat kan zijn
omdat ze beperkte transportmogelijkheden hebben (bijvoorbeeld: een te laag
inkomen om een auto te hebben, in combinatie met slecht en/of te duur openbaar
vervoer). Het kan ook zijn omdat de bestemmingen te ver weg liggen, waardoor ze
er niet naartoe kunnen lopen of fietsen, of er binnen het redelijke met het openbaar
vervoer kunnen komen.

3.4 een evaluatiemethode voor de rechtvaardigheid van
beleids maat re ge len

Een belangrijke vraag is dus: wat is rechtvaardigheid en hoe is dat te meten?
De meeste onderzoeken beperken zich tot casestudies, terwijl er behoefte is aan
een kwantitatieve evaluatie. Daarom stelt Van Wee (2011) – later nader uitgewerkt
in Van Wee en Geurs (2011), Lucas et al. (2016) en Van Wee et al. (2017) – een
methode voor om de mate van rechtvaardigheid te meten. Van Wee, Maat en Lucas
(2017) veronderstellen dat de rechtvaardigheid in een bepaalde mate afneemt naar-
mate bijvoorbeeld de mate van luchtverontreiniging of blootstelling aan geluid
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toeneemt, zeker als het gaat om mensen die al aan hogere concentraties luchtver-
ontreinigende stoffen of hogere geluidbelastingen zijn blootgesteld. Ze illustreren
de evaluatiemethode aan de hand van verschillen in bereikbaarheid.

De methode neemt de zogenoemde Gini-index als vertrekpunt. Deze wordt toege-
past om de mate van inkomensongelijkheid te beschrijven, zoals het Centraal Plan-
bureau onlangs nog deed bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s (cpb
2017). We leggen eerst de Gini-index uit op basis van inkomen, daarna voor bereik-
baarheid. In figuur 3.1 is de methode alleen visueel gemaakt voor bereikbaarheid.

Stel: je wilt weten hoe (on)gelijkmatig de inkomens zijn verdeeld. Daartoe bereke-
nen we de Lorenz-curve. De methode houdt in dat je eerst alle mensen sorteert
naar inkomen: van laag naar hoog. Die mensen plaats je vervolgens op de x-as van
een figuur. Op de y-as plaats je het totale (‘cumulatieve’) inkomen van alle mensen
tot aan ieder punt van de x-as. Als je de y-as procentueel uitdrukt, staat helemaal
rechts de waarde 100: alle mensen tezamen verdienen 100 procent van het
inkomen. Als alle mensen evenveel zouden verdienen, en er dus perfecte gelijkheid
zou zijn, krijg je een rechte lijn van 0 naar 100: 10 procent van de mensen ontvangt
10 procent van het inkomen, 50 procent ontvangt 50 procent van het inkomen.
Maar in werkelijkheid verdient niet iedereen evenveel, en de werkelijke lijn
(de Lorenz-curve) loopt doorgezakt, met een steeds verder oplopende richtings-
coëfficiënt. Immers, ieder persoon verder naar rechts op de x-as verdient meer dan
de mensen links van hem. De Gini-index is de oppervlakte tussen de diagonaal
met perfecte gelijkheid en de Lorenz-curve, gedeeld door de driehoek tussen de
x-as, de y-as en de diagonaal. Hoe ongelijker de inkomensverdeling, hoe hoger de
Gini-coëfficiënt.

Om de mate van rechtvaardigheid van het transportsysteem te beschrijven, ver-
vangen we inkomen door een aspect waarin we geïnteresseerd zijn, bijvoorbeeld
bereikbaarheid. Dit begrip kent vele definities en indicatoren (Geurs en van Wee
2004). Voor de methode maakt het niet uit welke indicator wordt gekozen, mits
deze wordt uitgedrukt op een kwantitatieve schaal. We sorteren nu de bereikbaar-
heidsindicator voor bewoners van laag naar hoog. In plaats van bewoners kunnen
we ook gebieden nemen, bijvoorbeeld (in het geval van Nederland) postcode-
gebieden of gemeenten. Evenals bij inkomen berekenen we nu de Lorenz-curve en
de Gini-index. Eén aspect is echter anders: de som van de bereikbaarheid voor alle
mensen op de x-as is van een andere aard dan bij inkomen: iedere euro inkomen
telt maar één keer mee en mensen ‘concurreren’ om inkomen, bijvoorbeeld via dis-
cussies over inkomstenbelastingen. Bij bereikbaarheid speelt die concurrentie op
een heel ander manier, die we hier verder niet bespreken.
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In een volgende stap koppelen we de resultaten aan ethische principes, ook wel
ethische theorieën genoemd. Van de vele theorieën kiezen we er twee, op basis van
een eerdere bespreking (Van Wee en Geurs 2011; Van Wee en Roeser 2013): egalita-
rianisme en sufficiëntarianisme (zie hierboven). De drempelwaarde voor sufficiën-
tarianisme is tot op zekere hoogte een politieke keuze. Voor luchtverontreiniging
en geluidhinder kunnen dit de bestaande normen zijn, bij bereikbaarheid ontbre-
ken dergelijke normen nog en is meer onderzoek nodig. We veronderstellen niet-
temin dat we die hebben.

Figuur 3.1 illustreert de methode bij toepassing op het gebied van bereikbaarheid.
Op de x-as zijn mensen gesorteerd van lage naar hoge bereikbaarheid; op de y-as
staat de cumulatieve bereikbaarheid van alle mensen tot aan iedere waarde van de
x-as. Beide assen normeren we op 100 procent.

Figuur 3.1 Visualisatie van de methode
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De Gini-index wordt berekend door oppervlakte A (hier opgesplitst naar As en
Ans; zie hieronder) te delen door oppervlakte A+B (en daarmee de gehele drie-
hoek). Het minimumniveau van bereikbaarheid dat we acceptabel vinden, wordt
weergegeven door punt xs op de x-as: mensen links van dit punt zijn ‘te slecht af’
ten aanzien van bereikbaarheid. Aangezien de x-as procentueel is, geeft de waarde
op de x-as bij punt xs het percentage mensen dat onder de streep valt. We kunnen
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de oppervlakte As bovendien zien als een maat voor de ernst daarvan. Dit heeft
betrekking op mensen die volgens de theorie van sufficiëntarianisme (vandaar de s)
een probleem hebben, het oppervlak Ans heeft betrekking op de mensen waarvoor
dat niet (vandaar de n) geldt.

Het idee achter rechtvaardige bereikbaarheid is dat sommige bestemmingen
belangrijker zijn dan andere. Noodzakelijk zijn de toegang tot de dagelijkse bood-
schappen en elementaire voorzieningen zoals de huisarts, de tandarts en de apo-
theek. De meeste andere voorzieningen verhogen weliswaar de woonkwaliteit,
maar het ontbreken daarvan doet niet af aan de rechtvaardigheid.

De methode hebben we toegepast in een casus, die zich richt op een ruraal gebied
met weinig voorzieningen, namelijk Dongeradeel in Friesland, en twee steden in
de Randstad met een hoog voorzieningenniveau, Delft en Den Haag. Als nood-
zakelijke voorzieningen die een goede bereikbaarheid vragen, hebben we gekozen
voor de groenteboer, de slager, de bakker, de boekhandel, de drogist, de apotheek,
de huisarts en de tandarts. Als er een supermarkt is, vervangt die de eerste vijf
voorzieningen. De onderzoekseenheden zijn vierpositiepostcodegebieden: onge-
veer een stadswijk, een groot dorp of een klein dorp met omringend landelijk
gebied.

We berekenen twee bereikbaarheidsmaten en toetsen, beide op basis van de twee
genoemde theorieën. De twee theorieën zijn beide weergegeven in een Gini-index
(egalitarianisme) en een drempelwaarde van bereikbaarheid (sufficiëntarianisme).
Bereikbaarheid hebben we op twee manieren berekend. De eerste is de cumula-
tieve opportunitiesindicator (buffer), die weergeeft hoeveel voorzieningen
mensen binnen een bepaalde afstand binnen bereik hebben. De tweede is het aan-
tal kilometer dat mensen minimaal moeten reizen om in één verplaatsing alle
voorzieningen te kunnen bereiken, dus in één trip naar de bakker, de slager, de
huisarts, enzovoorts (cluster).

Om ervoor te zorgen dat een grotere afstand een lagere bereikbaarheid weergeeft,
wordt de inverse genomen, namelijk één gedeeld door die afstand. Figuur 3.2 geeft
de Lorenz-curves voor respectievelijk Dongeradeel, Den Haag en Delft, voor beide
bereikbaarheidsmaten. Tabel 3.2 geeft de Gini-index en het aandeel van de bevol-
king (maximum is 1,0) dat de bestemmingen binnen 1 kilometer kan bereiken.
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Figuur 3.2 Cumulatieve bereikbaarheid (buffer- en clusterindex) voor Dongeradeel,
Den Haag en Delft
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Tabel 3.2 Indices voor egalitarianisme (Gini) en sufficiëntarianisme (aandeel mensen
binnen de drempelwaarde; oppervlakte As gedeeld door de driehoek uit
figuur 3.2)

Dongeradeel Den Haag Delft

Gini-clusterindex ,65 ,27 ,13

Gini-bufferindex ,70 ,33 ,20

Drempelwaarde clusterindex Aandeel mensen binnen de drempelwaarde

• 1 km ,00 ,82 ,49

• 2 km ,47 1,00 1,00

• 4 km ,53 1,00 1,00

• 5 km ,56 1,00 1,00

Gebied As als percentage van de driehoek 
voor drempelwaarde van 1 km

0,65 0,02 0,08
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Uit figuur 3.2 en tabel 3.2 blijkt duidelijk dat de bereikbaarheidsindicatoren voor
mensen in Dongeradeel veel ongelijkmatiger zijn verdeeld dan die voor mensen in
Den Haag en, nog sterker, Delft. Dit is logisch, want in middelgrote en grote steden
is de bereikbaarheid van basisvoorzieningen redelijk gelijkmatig verdeeld, terwijl
het op het platteland veel meer uitmaakt waar je precies woont. De afstand tot de
dichtstbijzijnde stad kan immers sterk verschillen. Dit verschil treedt op bij beide
bereikbaarheidsindices. Verder blijkt dat niemand in Dongeradeel de voor-
zieningen binnen 1 kilometer kan bereiken, terwijl bijna de helft van de mensen in
Delft dat wel kan, en 82 procent van de mensen in Den Haag. Zelfs binnen 5 kilo-
meter kan meer dan 40 procent van de mensen in Dongeradeel de voorzieningen
niet bereiken, terwijl dit in Den Haag en Delft voor iedereen binnen 2 kilometer
mogelijk is.

De toepassing is slechts een illustratie van de methode. Daaruit blijkt dat de
methode in het geval van bereikbaarheid goed toepasbaar is, op basis van gangbare
databestanden. De methode zou, zoals hierboven is aangegeven, ook goed kunnen
worden toegepast voor bijvoorbeeld luchtverontreiniging of geluidhinder. Of voor
bijvoorbeeld ongevalsrisico’s, mits we gegevens hebben over wie welke verplaat-
singen, met welke vervoerswijzen, over welke infrastructuur maakt en welke risi-
co’s daar gelden.

Rechtvaardigheid speelt een grote rol bij bereikbaarheid en mobiliteit. Opmerke-
lijk genoeg zijn hiervoor bij ons weten geen kwantitatieve indicatoren ontwikkeld.
De hier gepresenteerde methode sluit aan bij veelgebruikte economische indices
en is eenvoudig te berekenen. De indicatoren zijn toepasbaar voor de vergelijkbaar-
heid tussen gebieden of tussen de effecten van beleidsmaatregelen. De methode is
onafhankelijk van de gekozen indicator of drempelwaarde. Er kan relatief
gemakkelijk worden vastgesteld hoe gevoelig de resultaten zijn voor de keuze van
de (bereikbaarheids)maten en de ondergrens. Dat laatste is misschien ook een
nadeel. Vanwege de flexibiliteit is manipulatie mogelijk: iemand kan zoeken naar
een bereikbaarheidsmaat en een ondergrens die leidt tot het politiek meest wense-
lijke resultaat.
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3.5 hoe bruikbaar is  de methode voor andere domeinen?

De methode is naar mijn mening prima bruikbaar voor andere domeinen waar
enigszins vergelijkbare vraagstukken spelen. Met ‘vergelijkbaar’ bedoel ik dat
verdelingsaspecten van belang zijn, evenals de vraag hoe goed mensen ‘aan de
onderkant’ af zijn. Een voorwaarde is wel dat er kwantitatieve effectindicatoren
zijn. Voorbeelden zouden kunnen zijn:
• Het aantal euro’s per maand of jaar dat mensen kwijt zijn aan elektriciteit,

verwarming of energie. Of het percentage van hun inkomen dat mensen daar-
voor kwijt zijn. Deze indicatoren kunnen worden vastgesteld voor diverse
scenario’s voor de toekomstige energievoorziening.

• Het aantal euro’s per maand of het percentage van het inkomen dat mensen
kwijt zijn voor een redelijk gezond en gevarieerd voedselpatroon, onder
verschillende scenario’s van voedselvoorziening.

• Het aantal euro’s per maand of het percentage van het inkomen dat mensen
kwijt zijn voor huisvesting, onder verschillende scenario’s voor de toekom-
stige huisvesting in Nederland.

• De mate van blootstelling aan maatschappelijke ongewenste effecten zoals risi-
co’s, luchtverontreiniging, geluidhinder of criminaliteit.
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noten

1 Hoogleraar Transport Beleid, Technische Universiteit Delft.

2 Deze bijdrage is deels gebaseerd op eerdere publicaties. Sommige delen zijn letterlijk over-

genomen. Het gaat om Van Wee et al. (2017) en Van Wee (2012b).

3 Zie http://www.liberales.be/figuren/rawls.

4 Zie https://plato.stanford.edu/.
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maatschappelijke waarde te creëren. Het belang daarvan 
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investeringen waarover we anno 
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de toekomstige generaties. 

Rekening houden met die brede maatschappelijke 
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