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Samenvatting 

In opdracht van Grontmij is als bachelor eindopdracht een onderzoek verricht naar een aantal 

gedragseffecten van de kilometerprijs. Daarbij is nagegaan wat de verschillen zijn in de effecten 

volgens de statische verkeersmodellen Landelijk Model Systeem (LMS) en Nieuw Regionaal Model 

(NRM) tegenover de effecten vanuit wetenschappelijk onderzoek. De keuze voor bovenstaande 

modellen is vastgesteld door Grontmij.  

 

De doelstelling van dit onderzoek kan geformuleerd worden als: het weergeven van de invloed van 

beprijzing op het verkeerssysteem (verkeersgedrag en neveneffecten) in het Landelijk Model Systeem 

(LMS) en het Nieuw Regionaal Model (NRM). Startpunt hierbij is de beschrijving van de verschillen 

tussen de effecten volgens wetenschappelijk inzicht en de effecten volgens het LMS en het NRM. 

Daarnaast worden aanbevelingen gegeven voor de modelgebruiker en –bouwer om met deze 

verschillen om te gaan. De onderzochte effecten zijn verandering van route, tijdstip, vervoerwijze, 

locatie en uitval van ritten. 

 

De kilometerprijs is de maatregel die als middel dient om de bereikbaarheid op overbelaste delen van 

het wegnetwerk te verbeteren. Daarvoor komt een landelijk betaalsysteem. Het tarief zal afhangen 

van de plaats, tijd en milieukenmerken van het voertuig. Voordat deze maatregel geïmplementeerd 

wordt, zal worden gekeken naar de effecten hiervan. Een belangrijk hulpmiddel bij deze 

beleidsvorming zijn de statische verkeersmodellen. Daarnaast is vanuit het buitenland ervaring met 

prijsbeleid op een kleinere schaal. Daaruit blijkt dat prijsbeleid op de weg weldegelijk een positief 

effect heeft. De verkeersmodellen kunnen prijsbeleid op een beperkte manier implementeren. Een 

bijvoorbeeld is de prijs per kilometer op bepaalde plaatsen vast te leggen. Het model presenteert de 

mobiliteit op een gemiddelde werkdag. 

Volgens verschillende kritische modeldeskundigen overschatten de verkeersmodellen de effecten van 

het nieuwe beleid vaak. 

 

Een bestaande studie naar verschillende vormen van prijsbeleid in Nederland, met hulp van het 

Landelijk Model Systeem (LMS) is uitgevoerd door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV). Hieruit 

blijkt dat de effecten vooral zitten in het uitvallen van afgelegde voertuigkilometers (~10%). In totaal 

zal 13% van de afgelegde kilometers als autobestuurder veranderen in een andere modaliteit. De 

overige 3% verandert voornamelijk in kilometers met het openbaar vervoer en het langzaam verkeer 

(lopen en fiets). Een expertpanel dat bij deze studie betrokken was, plaatste al enkele aanmerkingen 

bij de resultaten. Zo zal sociaal recreatief verkeer zich ook naar het weekend verplaatsen maar kan 

het LMS enkel een werkdag weergeven. Ook houdt het geen rekening met afwentelen van autokosten 

op de werkgever. Ten slotte moet het privéleven van mensen voldoende flexibiliteit bieden om uit te 

wijken in onder meer tijdstip en vervoerwijze. Bijvoorbeeld doordat mensen zijn gebonden aan tijden 

van kinderopvang, scholen, sportclubs en winkels. 

 

Vanuit wetenschappelijke onderzoeken zijn ook een aantal effecten te noemen. Volgens een 

buitenlandse studie zouden kortere routes gekozen worden bij aanwezigheid van prijsbeleid. 

Daarnaast zal ongeveer 7% van de ritten in tijdstip veranderen bij een tijdgedifferentieerde heffing. 

Ook is geconstateerd dat mensen vaak vastzitten aan een bepaalde vertrektijd of aankomst tijd, 

respectievelijk 27% en 66%. Een ander aspect van tijdstipkeuze is de tijdwaardering. Hoe hoger deze 

waarde (bijv. bij zakelijk verkeer), hoe kleiner de kans dat mensen hun gedrag aanpassen bij een 

prijsstijging. Deze groep heeft immers meer belang bij een korte reistijd en beschikt over meer 

financiële middelen voor de kilometertoeslag. 

Wat betreft de vervoerwijze wordt voor woon-werk ritten het meest gekozen voor openbaar vervoer als 

alternatieve modaliteit. Namelijk 2,6% van de ritten als autobestuurder wordt een OV-rit bij een 

tijdgedifferentieerde kilometerprijs. Voor sociaal en overig verkeer geldt dat langzaam verkeer het 

vaakst wordt gekozen (~4-7% van de ritten als autobestuurder wordt langzaam verkeer). 

De effecten voor de locatie zijn onder te verdelen in een aantal vormen: locatieverandering voor 

huishoudens, locatieverandering voor bedrijven en verandering van werkgever. Hier zijn enkele 

nieuwe inzichten ontstaan, maar zitten gelijk ook veel onzekerheden. Locatie kan veranderen voor 

huishoudens alsmede voor bedrijven. Voor huishoudens die een woning dichterbij het werk zoeken 

kan 0,2% van de bevolking jaarlijks extra verhuizen in de eerste 5 jaar na invoering terwijl normaal 1% 

van de bevolking verhuist vanwege het werk. Deze verhuizingen komen dus enkel tot stand door de 

kilometerprijs. Maar ook bij elke andere verhuizing kunnen die nieuwe reiskosten meegenomen 
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worden. Een andere optie is dat leden van een huishouden op zoek gaan naar een baan dichter bij 

huis. Ongeveer 0,6 % extra zal jaarlijks in de eerste 5 jaar na invoering op zoek gaan naar ander 

werk. Ook voor bedrijven speelt de locatiekeuze. Bereikbaarheid is namelijk het belangrijkste 

onderdeel van de zogenoemde locatiefactoren, welke 44% van de beslissing uitmaken. De 

bereikbaarheid wordt mede bepaald door reistijd en reiskosten naar een bedrijf. Dit kan dus grote 

verschuivingen in locaties van bedrijven veroorzaken. Ook verhuizingen naar locaties die nu niet als 

bedrijfslocatie gebruikt worden zijn daarbij mogelijk. Een ander onderzoek naar locatieverandering 

stelt dat ongeveer 4% van de bedrijven als gevolg van de kilometerprijs zal verhuizen binnen een 

termijn van 2 jaar. 

Het laatste effect dat vanuit wetenschappelijke onderzoeken bekeken is, is uitval van ritten. Op korte 

termijn valt daarbij minder effect te verwachten als gevolg van gewoontegedrag. Op de lange termijn 

is uitval voor woon-werk verkeer nihil. Voor overige motieven gaat het om 1-4% van de ritten. 

 

De stellingen door kritische modeldeskundigen zijn beoordeeld. Daaruit volgde dat de 

nutsmaximalisatie waarop de modellen gebaseerd zijn, kunnen blijven bestaan. De kritiek was dat 

mensen vaak gewoontegedrag vertonen en hoewel dit vanuit de psychologie ook wordt verwacht kan 

in de toekomst toch van nut worden uitgegaan. We gebruiken bij een verplaatsing immers steeds 

vaker een routeplanner via internet of navigatiesysteem. Daarbij zal de afstand, prijs en reistijd van 

meerdere varianten weergegeven kunnen worden en daardoor het gewoontegedrag grotendeels 

wegvallen. 

De modellen zullen daarnaast ook het afwentelen van de kosten op de werkgever mee moeten nemen 

omdat naar schatting minstens 20% van de werknemers een (gedeeltelijke) vergoeding voor de 

kilometerkosten zal krijgen. 

Ten slotte volgde uit de stellingen dat locatieverandering onvoldoende wordt meegenomen. Nieuwe 

locaties voor bedrijven kunnen namelijk niet meegenomen worden. Er kan immers een grote wijziging 

van locaties ontstaan doordat als gevolg van de congestietoeslag nieuwe verhoudingen ontstaan 

tussen reistijd en reiskosten.  

 

De belangrijkste aanbevelingen van dit rapport zijn om meer opties te creëren voor de implementatie 

van prijsbeleid. Een eerste verbetering zou zijn om prijsbeleid gedetailleerder naar plaats in te voeren. 

Op dit moment is het namelijk niet mogelijk om veel verschillende tarieven per plaats vast te stellen 

(namelijk voor maximaal 8 linkgroepen). Hetzelfde geldt voor de congestietoeslag die enkel op drukke 

punten geheven zal worden. Daarnaast moeten de milieukenmerken van voertuigen op een directe 

wijze, bijvoorbeeld naar jaarlijks afgelegde kilometers, geïmplementeerd worden. Vanwege de kans 

dat werknemers de verhoogde autokosten (deels) op hun werkgever afwentelen waardoor effecten 

beperkt blijven, moet ook hiervoor een mogelijkheid komen. Een voorstel is om dit compensatiebeleid 

per sector te schatten. Wat betreft de route, kan routeverandering via buitenlandse wegen ontstaan. 

Dit wegennet kan uitgebreider opgenomen worden in de modellen, om zo deze nieuwe (goedkopere) 

routes mee te nemen. Verder zou vastgelegd moeten worden hoe de verdeling van aankomst- en 

vertrektijden ligt en welke mate van verplichting daar in zit. Dit kan bijvoorbeeld per inkomensgroep 

omdat lage inkomensgroepen immers vaak minder flexibele werktijden en een lagere tijdwaardering 

hebben. Ten slotte dient de verandering van locatie, ook naar een locatie die op dit moment een 

andere bestemming (functie) heeft, meegenomen te worden. Er kunnen namelijk grote verschuivingen 

ontstaan doordat bij de vaststelling van de tarieven (steeds) een nieuwe verhouding ontstaat tussen 

reistijden en reiskosten van ritten. De congestietoeslag zorgt er immers voor dat bepaalde plekken 

fors duurder worden, waardoor bijvoorbeeld parkeergelden in binnensteden niet opwegen tegen deze 

kilometerprijs met congestietoeslag. Hierdoor zouden bedrijven, afhankelijk van de het type bedrijf, de 

inkomens en hoeveelheid klanten en leveranciers, verplaatsen naar de binnenstad of juist richting een 

terrein langs de snelweg. Andersom geldt dat ook huishoudens zich op den duur op voormalige 

bedrijventerreinen kunnen gaan vestigen. 
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1 Inleiding 

Wegruimte is een schaars goed. Toch betalen autogebruikers, afgezien van de brandstof(accijns), een 

vaste prijs voor het bezit en de aanschaf van de auto in de vorm van Motorrijtuigenbelasting (MRB)en 

Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen (BPM). Deze vaste belastingen worden betaald 

ongeacht de vraag naar en het gebruik van wegruimte op verschillende plaatsen en tijden. 

Daarentegen werkt dit principe van vraag en aanbod met andere producten heel anders. Wanneer de 

vraag naar olie bijvoorbeeld afneemt vanwege een economische crisis, zal de prijs per vat in principe 

ook afnemen. Dat komt doordat de economische activiteiten afnemen en de vraag naar olie, als 

brand- en grondstof, daalt. Daardoor kunnen wij uiteindelijk goedkoper tanken. 

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil hier nu verandering in brengen zodat schaarse 

infrastructuur een hogere prijs krijgt en we voor de infrastructuur betalen naar gebruik. Wat eerder 

werd aangekondigd als rekeningrijden, is tegenwoordig bekend als de kilometerprijs en wordt door het 

ministerie gezien als een eerlijke manier om te betalen voor mobiliteit, afhankelijk van gebruik, plaats, 

tijd en de milieukenmerken van het voertuig.  

Om de effecten van dit soort nieuwe beleidsvorming te voorspellen wordt gebruik gemaakt van 

verkeersmodellen. Hiermee kunnen alternatieven doorgerekend worden om na te gaan wat de 

effecten zijn. Invoering van de kilometerprijs kan bijvoorbeeld effect hebben op het milieu, de 

volksgezondheid en de economie. Maar waar hier nader op in wordt gegaan is het effect op de 

routekeuze, tijdstip, vervoerwijze, locatie (van huishoudens en bedrijven) en uitval van ritten. 

 

In het kader van de bachelor eindopdracht van de opleiding Civiele Techniek aan de Universiteit 

Twente, uitgevoerd bij advies- en ingenieursbureau Grontmij op de afdeling mobiliteit, is er onderzoek 

gedaan naar deze effecten. De vraag is of de modellen de juiste effecten en omvang van effecten 

voorspellen. Deze vraag wordt beantwoord door na te gaan of de effecten vanuit wetenschappelijk 

inzicht (bijv. promotieonderzoek) overeenkomen met die volgens de verkeersmodellen. Daarvoor is 

een literatuurstudie gedaan naar de vijf genoemde effecten aangevuld met een interview met een van 

deze auteurs. Maar ook de effecten van de kilometerprijs volgens de modellen zijn bestudeerd. Al de 

effecten hebben te maken met menselijk gedrag. Het gedrag van de verkeersdeelnemers bepaalt 

immers welke voertuigen zich waar op het netwerk, wanneer en met hoe veel bevinden. Een landelijk 

systeem zoals het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor ogen heeft, is vooral qua omvang uniek 

in de wereld. Dat maakt het lastig om deze gedragseffecten te voorspellen, zeker ook omdat de 

tariefsstructuur momenteel nog niet bekend is. Verkeermodellen kunnen hierbij een hulpmiddel 

vormen maar de resultaten kunnen we niet zo maar als waarheid aannemen. De modellen vormen 

een hulpmiddel bij de afweging van beleidsvarianten en zijn niet bedoeld om de effecten in absolute 

zin nauwkeurig te voorspellen. 

Dit rapport zal de verschillen laten zien tussen wat verwachten wordt vanuit empirisch onderzoek en 

wat de modellen aangeven als effecten van prijsbeleid. Naar aanleiding hiervan wordt getoond welke 

verbeteringen de modellen eventueel nog kunnen gebruiken en waar de gebruiker rekening mee moet 

houden bij de interpretatie van de resultaten. 

 

De doelstelling van dit onderzoek kan geformuleerd worden als: het weergeven van de invloed van 

beprijzing op het verkeerssysteem (verkeersgedrag en neveneffecten) in het Landelijk Model Systeem 

(LMS) en het Nieuw Regionaal Model (NRM). Startpunt hierbij is de beschrijving van de verschillen 

tussen wetenschappelijk inzicht en de effecten volgens het LMS en het NRM. Daarnaast zullen 

aanbevelingen worden gegeven voor de modelgebruiker om met deze verschillen om te gaan en voor 

verbetering van de modellen zelf. 

 

Om deze doelstelling te behalen is het rapport als volgt opgebouwd: Allereerst zal het beleid van 

Anders Betalen voor Mobiliteit worden ingeleid in hoofdstuk 2. Dit is de overkoepelende term voor het 

principe van betalen per gereden kilometer met de auto in plaats van de huidige vaste bedragen bij 

aanschaf (Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen) en bezit (Motor Rijtuigen Belasting). Ook 

de totstandkoming en achterliggende doelen van het beleid komen aan bod. Vervolgens behandelt 

hoofdstuk 3 enkele praktijkvoorbeelden waarbij eveneens naar gebruik van de weg wordt betaald. 

Deze voorbeelden komen vanuit het buitenland. Om de doelstelling te realiseren moet meer kennis 

verworven worden over verkeersmodellen in het algemeen. Deze modellen worden bijvoorbeeld 

gebruikt om de effecten van kilometerbeprijzing te voorspellen. De introductie van deze modellen staat 

in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk worden eveneens de twee statische modellen Nieuw Regionaal Model 

(NRM) en Landelijk Model Systeem (LMS) kort beschreven.  
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Wanneer er enige algemene kennis is over deze modellen, vervolgt hoofdstuk 5 met kritiek van enkele 

modeldeskundigen op deze modellen ten aanzien van prijsbeleid. Deze stellingen worden in een later 

stadium beoordeeld, zodat de kritiek al dan niet in de conclusie wordt meegenomen. Voor deze 

beoordeling wordt in hoofdstuk 6 dieper ingegaan op de twee statische modellen en hun werking. 

Daarbij komt onder meer de theoretische achtergrond aan bod maar ook de huidige verankering van 

prijsbeleid. Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 gekeken welke resultaten het huidige LMS geeft bij 

implementatie van prijsbeleid. Het gaat om een studie van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV), 

uitgevoerd door Henk van Mourik. Verschillende beprijzingsvarianten veelal voor het gehele land en 

de effecten hiervan komen aan bod. Deze effecten zijn er op de lange termijn, aangezien het LMS een 

lange termijn model is.  

Om de effecten volgens de verkeersmodellen te kunnen beoordelen, moeten ook de effecten vanuit 

wetenschappelijk onderzoek bekend zijn. In hoofdstuk 8 worden de effecten vanuit de wetenschap 

voor korte en lange termijn gepresenteerd. Deze zijn veelal afkomstig van Nederlands onderzoek van 

promovendi (D. van Amelsfort, T. Tillema, B. Ubbels. Het gaat om de invloed op route, tijdstip, 

vervoerwijze, locatie en uitval van ritten.  

Naar aanleiding van dit literatuuronderzoek en overige verworven kennis, kunnen in hoofdstuk 9 de 

stellingen worden beoordeeld. Daarna volgt in hoofdstuk 10 de samenkomst van modellen en 

wetenschappelijk inzicht waarin de verschillen en overeenkomsten worden aangetoond. Naar 

aanleiding van die vergelijking kunnen in hoofdstuk 11 conclusies worden getrokken en aanbevelingen 

worden gedaan voor zowel het model zelf (de modelontwikkelaar) als de modelgebruiker voor de 

omgang en interpretatie van resultaten bij implementatie van prijsbeleid.  
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2 Anders Betalen voor Mobiliteit 

Dit hoofdstuk bevat het idee achter het prijsbeleid op de weg in Nederland, de inhoud en de 

verschillende fases waarin het naar verwachting ingevoerd wordt.  

 

In Nederland is het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bezig met plannen voor de invoering van 

een kilometerprijs. Dit gebeurt onder de overkoepelende naam Anders Betalen voor Mobiliteit. 

Eerdere namen voor dit idee waren rekeningrijden en de kilometerheffing In de huidige situatie is er al 

sprake van beprijzing. Zo wordt namelijk bij aanschaf BPM betaald. Dit tarief wordt mede bepaald 

door de CO2 heffing (ook wel bekend onder de naam slurptax). Daarnaast is er de jaarlijkse 

motorrijtuigenbelasting (MRB) die onder meer afhangt van het type voertuig, brandstofsoort en 

gewicht. In verband met de invoering van een kilometerprijs wordt de BPM nu al geleidelijk afgebouwd 

terwijl de MRB zal toenemen. BPM en MRB houden echter geen rekening met het aantal afgelegde 

kilometers. De brandstofaccijns doet dit wel, maar deze kan nog steeds niet differentiëren naar tijd en 

plaats. Juist die differentiatie naar tijd, plaats maar ook milieukenmerken is wat het nieuwe beleid van 

de kilometerprijs voor ogen heeft. In het volgende gedeelte zal dit beleid, het doel ervan en de historie 

worden beschreven. 

 

Het kabinet heeft de doelstelling bereikbaarheid te verbeteren. Een van de middelen is prijsbeleid. 

Randvoorwaarde is wel dat voor de gebruikte methode voldoende maatschappelijk draagvlak is. 

Andere uitgangspunten van het kabinet zijn betaalbaarheid en eerlijkheid. De gekozen methode is 

genaamd: Anders Betalen voor Mobiliteit. Zoals het er in Nederland naar uit ziet, houdt dat in dat er in 

de toekomst betaald wordt per gereden kilometer en mensen zo eerlijker te laten betalen voor 

mobiliteit. Hierbij gaat het om auto- en vrachtverkeer. Motoren, oldtimers, hulpdiensten en voertuigen 

zonder kenteken zijn uitgesloten van de regeling. Door het tarief te baseren op de plaats, tijd en 

milieukenmerken van het voertuig kunnen gebruikers een bewuste keuze maken voor een 

vervoerwijze, het gebruik van bepaalde infrastructuur en het tijdstip waarop zij dat doen. Het doel is 

dus om de bereikbaarheid te verbeteren op plekken met congestie en met een tijdgebonden tarief zal 

de spits ontlast worden. Daarnaast ziet het ministerie andere voordelen in het beleid zoals het ontzien 

van het milieu en beter weergeven van (prijs)verschillen tussen vervoerwijzen. 

Het bovenstaande is de strekking van het advies van platform Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM). 

Dit mobiliteitsbeleid is een onderdeel van de Nota Mobiliteit. ABvM is een van de middelen om de 

doelen die in de nota gesteld zijn voor 2020 te behalen. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel voor 

de Wet Kilometerprijs. Volgens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zal deze wet na de zomer in 

de tweede kamer behandeld worden. Het advies van het platform ABvM is gebruikt als uitgangspunt 

voor dit wetsvoorstel.  

 

Het geplande prijsbeleid voor mobiliteit is niet van de ene op de andere dag tot stand gekomen, maar 

ontstaan uit een proces van meer dan 20 jaren. Al in 1987 voorzag men problemen met de 

bereikbaarheid van de Randstad. Naar aanleiding van een rapport van de Projektgroep 

Mobiliteitsscenario Randstad ontstond het idee van een electronische heffing. De accijnzen verhogen 

werd niet meer als goede oplossing gezien aangezien dat de auto´s in de spitsuren niet zou 

verspreiden over de rest van de dag. Beter zou zijn een tarief dat afhing van de plaats en de tijd van 

de verplaatsing. Het doel hiervan was de drukte in de spits af te vlakken en te zorgen dat drukke 

knelpunten een betere doorstroming krijgen. Volgens de oorspronkelijke planning (Figuur 1) zou 

rekeningrijden in de loop van 1995 al ingevoerd zijn. Het zal duidelijk zijn dit tijdsschema niet 

overeenkomt met de werkelijkheid en dat de invoering van prijsbeleid voor mobiliteit een lastige klus 

blijkt te zijn met veel koerswisselingen en tegenslagen. Ook recent nog is de invoering van de 

kilometerprijs voor vrachtwagens door minister Eurlings uitgesteld tot na 2011. Als reden gaf hij op dat 

hij zorgvuldigheid belangrijker achtte dan snelheid. 
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Figuur 1: planning invoering rekening rijden [rapport Project Rekeningrijden, 1989] 

 

De laatst bekende planning uit de tweede voortgangsrapportage van Ander Betalen voor Mobiliteit (31 

maart 2009) is gesplitst in een deterministische en een probabilistische planning. Daarin geeft de 

deterministische planning de schatting van de doorlooptijden van de verschillende fases zonder dat er 

rekening wordt gehouden met risico’s en onzekerheden. Volgens deze voortgangsrapportage zal de 

implementatie bij vracht starten in maart 2012, de implementatie in overige voertuigen in september 

2012 en ten slotte het gereed zijn van de implementatie voor overige voertuigen in augustus 2017. De 

probabilistische planning houdt rekening met risico’s en onzekerheden en geeft daarom een ruimere 

planning die met 85% zekerheid aan kan geven of een onderdeel op de betreffende datum gereed is. 

De genoemde data zijn dan respectievelijk: mei 2014, maart 2015 en augustus 2019. Ook hier blijkt 

weer dat de implementatie van het systeem in auto’s geleidelijk ingevoerd zal worden en ongeveer 5 

jaar in beslag neemt. 

 

Het advies van het platform ABvM, ook wel bekend onder de naam commissie Nouwen, luidt dat 

weggebruikers moeten betalen naar gebruik van de auto en de wegen in plaats van naar bezit van 

een voertuig. Bovendien moet er een direct verband komen tussen het gebruik (en te betalen tarief) 

van wegen en de aanleg, beheer en onderhoud daarvan. Mobiliteit en infrastructuur worden daarmee 

volgens marktprincipes benaderd. De betalingen van het betaald rijden zouden via een onafhankelijke 

inningsorganisatie naar rato doorgespeeld moeten worden naar verschillende wegbeheerders. 

Betaling gaat naar gebruik en wordt bovendien afhankelijk van plaats, tijd en de milieukenmerken 

(uitstoot en zuinigheid) van het voertuig. Dit is in verband met schaarste van de betreffende 

infrastructuur en de effecten van voertuigen op de luchtkwaliteit. Om het kilometerverbruik van het 

voertuig te bepalen zal satelliettechniek gebruikt moeten worden. Tevens moet met een ander 

technisch hulpmiddel ook de privacy van mensen beschermd worden. Privacybescherming is een van 

de aspecten die extra kosten vormen terwijl de uitvoeringskosten van het beleid maar maximaal vijf 

procent van de opbrengsten morgen vormen. 

Het nieuwe beleid zal stap voor stap ingevoerd moeten worden. Immers de vaste belastingen bij 

aanschaf (BPM) en voor bezit (MRB) worden uiteindelijk afgeschaft. Maar dat kan niet zonder een 

overgangsperiode aangezien dat geen eerlijke verdeling geeft en mensen ervan weerhoudt om een 

nieuwe auto te kopen indien zij weten dat de BPM sterk zal dalen bij de introductie van de 

kilometerprijs. Het plan is daarom om de BPM geleidelijk af te bouwen, maar niet volledig af te 

schaffen. Een lagere BPM kan namelijk nog wel een extra impuls geven om een zuinige auto aan te 

schaffen. Deze gefaseerde invoering zal, zo schat het platform, vier tot zes jaar duren.  

 

Het tarief voor de kilometerprijs wordt bekend zodra de wet kilometerprijs vastgesteld is. Op dit 

moment staat dat gepland na de zomer van 2009. Of de kilometerprijs het door het kabinet gewenste 

effect heeft moet nog blijken in de praktijk. Tot die tijd moeten we het doen met ervaringen vanuit het 

buitenland, bestaande literatuur waarbij mensen de hypothetische nieuwe situatie met prijsbeleid is 
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voorgelegd en voorspellingen van verkeersmodellen. Deze drie kunnen enkel schattingen geven voor 

de toekomst. In dit rapport zullen de verkeersmodellen en de implementatie van prijsbeleid uitgebreid 

aan bod komen. Daarnaast worden de verwachte effecten vanuit de Nederlandse en buitenlandse 

literatuur gepresenteerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting Anders Betalen voor Mobiliteit 

• Anders Betalen voor Mobiliteit: de invoering van de kilometerprijs is in voorbereiding 

 

• Na de zomer van 2009 wordt de Wet Kilometerprijs behandeld in de Tweede Kamer. In 2012 start 

de geleidelijke invoering 

 

• Het tarief wordt gedifferentieerd naar plaats, tijd en milieukenmerken van het voertuig 

 

• De kilometerprijs zorgt onder andere voor een betere bereikbaarheid, een beter milieu en laat de 

gebruiker eerlijker betalen voor mobiliteit 

 

 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (geen datum). Anders betalen voor mobiliteit. Geraadpleegd op 17 juni 

2009 van Verkeer en Waterstaat website: 

http://www.verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/mobiliteit_en_bereikbaarheid/anders_betalen_voor_mobilitei

t/index.aspx 

 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2006). Stand van zaken Anders betalen voor mobiliteit. Geraadpleegd op 

11 mei van Verkeer en Waterstaat website: 

http://www.verkeerenwaterstaat.nl/kennisplein/page_kennisplein.aspx?id=341084&DossierURI=tcm:195-

37143-4 

 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Mobiliteit (2008). Voortgangsrapportage 1 Anders betalen voor mobiliteit. 

[digitale versie] 

 

Platform anders betalen voor mobiliteit (2005). Nationaal Platform Anders Betalen voor Mobiliteit. [digitale versie]. 

 

Vaste commissie Verkeer en Waterstaat. Anders betalen voor mobiliteit: rekeningrijden. Geraadpleegd op 11 mei 

2009 van Tweede Kamer website: http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/VW/kilometerprijs.jsp  

 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Mobiliteit (2008). Voortgangsrapportage 1 Anders betalen voor mobiliteit. 

[digitale versie] 
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3 Andere vormen van mobiliteitsbeprijzing 

Dit hoofdstuk beschrijft enkele buitenlandse vormen van mobiliteitsbeprijzing om zo een volledig beeld 

te krijgen van de mogelijkheden die er, naast de door Nederland gekozen wijze, zijn om mobiliteit 

(anders) te beprijzen. 

 
3.1 Congestieheffing 

Singapore: sinds 1975 is daar een betalingssysteem actief. Via een cordon rond de stad moet 

inkomend verkeer betalen, afhankelijk van de tijd en het voertuigtype.  

De passage-intensiteit is gedaald met 47%. Het aandeel carpoolen steeg van 8% naar 19%. Ook het 

aandeel busverplaatsingen ging van 33% naar 46%. Een andere verandering is dat routes twee maal 

zo vaak veranderen als de vervoerwijze. Ten slotte wordt vaak op een ander tijdstip gereden. 

Tot 1998 was er een couponsysteem voor verschillende tijden en soorten voertuigen. De betaling ging 

per dag. Vanaf september 1998 is daarom overgegaan op een volledig elektronisch systeem: 

Electronic Road Pricing system (ERP). Dit systeem heft afhankelijk van het tijdstip en de plaats en het 

type voertuig wanneer men een ERP punt passeert. Daarbij zijn er ook tijden waarop passage niets 

kost. Ook binnen de spitsuren wordt er nog gedifferentieerd in prijs. 

 

Ook in Londen is sinds 2003 een cordon rond de stad actief. Iedereen die binnen deze ring komt die 

betaalt 8 pond
1
. De verkeersintensiteit binnen deze zone is afgenomen met 10-15%. Er is namelijk 50-

60% overgestapt op het openbaar vervoer. Daarbij probeert 20-30% een route om het cordon te 

vinden. Overigens is het openbaar vervoer in dezelfde tijd ook sterk verbeterd. 

 

Daarnaast kent Stockholm de ‘congestion tax’. Daarbij moet overdag een bedrag betaald worden bij 

passeren van de grens rond de binnenstad met een voertuig. Dit tarief verschilt per tijdstip zoals 

binnen en buiten de spits. Maar ook binnen de spitsuren gelden er verschillende tarieven per tijdstip. 

 
3.2 Value pricing 

In de VS zijn zogenaamde expressbanen aangelegd. Dit zijn parallelle rijstroken waar reizigers tegen 

betaling gebruik van kunnen maken. Dit systeem verplicht de gebruiker niet om te betalen, maar 

beloont met een betrouwbare en kortere reistijd wanneer hij wel betaalt. De prijs is afhankelijk van de 

drukte op het betreffende tijdstip. Omdat carpoolers gratis gebruik mogen maken van de expressbaan, 

is dit aandeel sterk toegenomen. 

 
3.3 Tolwegen 

In verschillende Europese landen moet tol betaald worden. Dat kan voor een bepaalde weg, tunnel of 

brug zijn. Daarnaast zijn er ook vignetten die benodigd zijn voor het gehele land (hoofdwegennet). Het 

gaat om de landen: België, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Italië, 

Kroatië, Luxemburg, Montenegro, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, 

Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Zweden en Zwitserland (ANWB). 

.  

Een land dat niet in de opsomming staat maar wel een afwijkend prijsbeleid heeft is Duitsland. In veel 

Duitse steden is namelijk een zogenaamde milieusticker benodigd om toegang tot de stad te 

verkrijgen. Dit beleid is echter niet primair gericht op doorstroming en het tegengaan van congestie. 

Ook kent Duitsland de heffing voor vrachtwagens, de zogenoemde LKW-Maut. 

 

 

 

 

 

 

ANWB (geen datum). Toloverzicht Europa. Geraadpleegd op 12 mei 2009 van ANWB website: 

http://www.anwb.nl/verkeer/buitenland/toloverzicht. 

 

Verhoef, E.T., Koopmans, C.C., Bliemer, M.C.J., Bovy, P.H.L., Steg, L. & Wee, G.P. van (2004). Vormgeving en 

effecten van prijsbeleid op de weg [digitale versie]. 

                                                      
1
 Prijs op 11 mei 2009 
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4 Verkeersmodellen, LMS en NRM 

Het verkeer is een complex geheel van verkeersdeelnemers die gebruik maken van bepaalde ruimte 

en hun gedrag dat bestaat uit allerlei deelprocessen zoals de keuze voor een vervoermiddel of tijdstip. 

Hoewel het lastig is, helpen verkeersmodellen om dit geheel en de samenhang van de deelprocessen 

te beschrijven. Deze modellen worden gebruikt om beleidseffecten te voorspellen. Ze proberen de 

werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen. In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van een 

verkeersmodel en hoe deze opgebouwd is. Daarna zal specifiek ingegaan worden op het Landelijk 

Model Systeem en het Nieuw Regionaal Model in hoofdlijnen. De precieze werking van deze modellen 

komt in hoofdstuk 5 aan bod. 

 

 
4.1 Een verkeersmodel 

Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Het doel bij de ontwikkeling van 

een verkeersmodel is de werkelijkheid altijd zo goed mogelijk proberen te benaderen maar de 

betrouwbaarheid is nooit volledig en een model wordt dan ook ‘slechts’ als hulpmiddel gezien dat 

bruikbaar is bij beleidsvoering. Het model is daarbij een instrument dat bijdraagt aan het maken van 

een redelijke afweging tussen beleidsvarianten.  

 

In het verkeer hebben we te maken met mensen en de ruimte die zij gebruiken. Menselijk gedrag en 

de keuzes die mensen maken voorafgaand en tijdens een verplaatsing zijn dan ook bepalend voor de 

modeluitkomst. 

In het bekende klassieke verkeersmodel zijn er vier stappen die opeenvolgend worden gemaakt: 

ritkeuze, bestemmingskeuze, vervoerwijzekeuze en routekeuze. 

Voordat deze keuzes van het model behandeld worden, is er een netwerk nodig, meestal met 

verschillende zones. Dit netwerk van bijvoorbeeld een Nederlandse stad, krijgt allerlei kenmerken 

toegewezen. Het zal ingedeeld worden in wegvakken met elk een bepaalde lengte, snelheid, aantal 

rijstroken, maar wellicht ook al capaciteit. Naast wegvakken heeft het netwerk knopen. Ook daar zijn 

in een model bepaalde kenmerken aan verbonden. Voor een openbaar vervoer netwerk gelden weer 

andere uitgangspunten. Daarbij valt te denken aan in-, uit- en overstapplaatsen, overstaptijden en 

frequenties. Bovendien vindt er voor- en natransport
2
 plaats via aangewezen wegvakken. 

De zones vormen een vertrek- of aankomstpunt voor mensen. Deze zones hebben een zogenaamd 

voedingspunt, een punt in de zone, dat gekozen wordt als gemiddelde vertrekpunt bij een 

verplaatsing. Meestel zal de zone via een vaste ‘voedingslink’ verlaten worden. Overigens hoe verder 

een zone zich van het studiegebied bevindt, hoe groter deze zal zijn. Details zijn dan immers minder 

relevant. In onderstaand figuur staat het NRM netwerk ter illustratie. 

 

 
Figuur 2: NRM netwerk  [Rijkswaterstaat] 

                                                      
2
 De begrippen voor- en natransport zijn opgenomen in de begrippenlijst op p. 58 
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Terugkomend op het zogenaamde klassieke vierstapsmodel, volgt hier de eerste stap: ritkeuze. 

Hoeveel ritten trekt een zone aan, en hoeveel produceert het? Sociaaleconomische gegevens vormen 

de invoer voor deze fase. Bijvoorbeeld het aantal arbeidsplaatsen en scholen. Daarmee wordt het 

aantal verplaatsingen voorspeld dat samengesteld is uit de productie en attractie. Het motief van de 

verplaatsing vormt daarbij een belangrijke verklarende variabele. Enkele motieven daarvan komen in 

de volgende hoofdstukken aan bod. 

De volgende fase binnen het model is de bestemmingskeuze. Hier verdelen de verplaatsingen vanuit 

een bepaalde zone zich over de bestemmingen. Het resultaat is een rittenmatrix, ook wel HB-matrix 

genoemd. In deze matrix staat verticaal de herkomst van de ritten en horizontaal de bestemming, met 

in het midden het aantal ritten tussen deze herkomst en bestemming (zie voorbeeld HB-matrix in 

Figuur 3). Deze kan onder meer bepaald worden door de groeifactormethode (welke uitgaat van 

uniforme groei ten opzichte van een basisjaar) of de zwaartekrachtmethode. De laatste werkt met 

ritweerstanden, die meestal bestaan uit kosten (in geld), tijd en afstand.  

De derde fase binnen het model is de vervoerwijzekeuze. Deze keuze hangt sterk af van de 

beschikbaarheid van een modaliteit. Bijvoorbeeld of een huishouden een auto bezit of een persoon 

een rijbewijs heeft. Daarnaast zijn er veel meer factoren die invloed hebben. Deze zijn te verdelen in 

kenmerken van de reiziger, van de verplaatsing en van de concurrentiepositie van de vervoerwijze. 

Ten slotte is er de fase die bepaalt hoe de verplaatsingen zich verdelen over verschillende routes: het 

routekeuzemodel. De eenvoudigste variant is de alles-of-niets toedeling waarbij enkel de lengte of 

vrije reistijd wordt bepaald.  

 

 
Figuur 3: HB matrix met aantal ritten tussen locaties 200-220, verticaal de  

herkomsten en horizontaal de bestemmingen  [Rijkswaterstaat] 

 

In het bovenstaande deel zijn de keuzeprocessen binnen een verkeersmodel onderscheiden. Een 

belangrijk verschil tussen verkeersmodellen is het niveau waarop wordt gewerkt. Daarin worden drie 

categorieën onderscheiden: microscopisch, macroscopisch en de tussenvorm mesoscopisch. Op het 

kleinste niveau bevindt zich het microscopisch model. Dit model kijkt naar individuele 

voertuigbewegingen en de interactie tussen voertuigen. Een macroscopisch model zit op een hoger 

niveau en bekijkt voertuigstromen. Hier worden meer de kenmerken van grote groepen beschreven. 

De mesoscopische modellen zijn een tussenvariant die groepen van eenheden kunnen beschrijven. 

Daarnaast zijn er dynamische en statische modellen. Vanwege de opdrachtomschrijving zal in dit 

rapport ingegaan worden op de statische modellen. 

 

In de volgende paragrafen komen de modellen Landelijk Model Systeem en Nieuw Regionaal Model 

aan bod. De keuze voor deze modellen volgt vanuit de doelstelling en vanwege het feit dat zij allebei 

de mogelijkheid hebben om prijsbeleid te implementeren. Daarnaast zijn het twee belangrijke 

beleidsinstrumenten voor verschillende overheden. 
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Bezembinder, E. (2 april 2009). Verkeersmodellen in een notendop “Het klassieke verkeersmodel”. Geraadpleegd 

op 6 mei 2009 van Verkeersmodellering website: 

http://www.verkeersmodellering.nl/informatie/introductie/klassiek.htm. 

 

Hoogendoorn, S., Bliemer, M. & Nes, R. van (2007). Modellen voor netwerkmanagement. NM magazine, 2 (3), 

22-26. 

 

Hoeven, W. van der, Vlist, M. van der, Tamminga, G. & Groot, N. de (2007). Modellen voor netwerkmanagement. 

NM magazine, 2 (3), 6-10. 

 

Immers, L.H. & Stada J.E. (1998, bijgewerkt tot 2004). Verkeersmodellen [digitale versie]. Geraadpleegd op 18 

mei 2009 van verkeersmodellering website: www.verkeersmodellering.nl. 

 
4.2 Landelijk Model Systeem verkeer en vervoer  

De voorgaande paragraaf gaf een algemene uitleg van verkeersmodellen. Hier zal specifiek ingegaan 

worden op twee verkeersmodellen die de mogelijkheid hebben om de effecten van prijsbeleid te 

verkennen. De eerste is het Landelijke Model Systeem (LMS) en de volgende paragraaf beschrijft zijn 

regionale afgeleide het Nieuw Regionaal Model (NRM). Later in dit rapport volgt nog wat de gebruiker 

voor mogelijkheden heeft bij de invoer (paragraaf 6.1) en een uitleg van de implementatie van 

prijsbeleid (paragraaf 6.3 en 6.4). 

 

Het LMS is een statisch verkeers- en vervoersmodel met een strategisch karakter dat 

mobiliteitsprognoses voor het personenvervoer over weg en spoor kan geven. Het bevat namelijk de 

vervoerswijzen: auto (als bestuurder), auto (als passagier), trein, bus/tram/metro, langzaam verkeer 

en bus/tram/metro als voor- en natransport
3
 voor de trein. Het strategische karakter geeft aan dat het 

bedoeld is om een eerste inschatting van de effecten van nieuw beleid weer te geven. Daarbij kunnen 

ingevoerde beleidsmaatregelen worden gerangschikt met als doel de meest gunstige te bepalen. De 

maatregelen en het beleid betreffen die voor de hoofdinfrastructuur voor een termijn van 15 tot 20 

jaar. Het model signaleert effecten op de lange termijn en besteedt geen aandacht aan het proces van 

verandering. Met dit laatste wordt bedoeld dat mensen hun gedrag geleidelijk en niet van de ene op 

de andere dag aanpassen. 

 

Om tot een resultaat te komen zijn allerlei gegevens nodig die de mobiliteit direct, dan wel indirect 

beïnvloeden. Het LMS werkt daarom met zogenaamde omgevings- en beleidsscenario’s voor de 

toekomst. Omgevingsscenario’s gaan over sociaaleconomische ontwikkelingen die zich zullen 

voordoen, bijvoorbeeld werkgelegenheid en autobezit. In de beleidsscenario’s staat welk verkeer- en 

vervoerbeleid voor de komende jaren gevoerd kan of zal worden en met welke maatregelen dit 

gepaard gaat, bijvoorbeeld verbreding van wegen of een kilometerprijs. Het beleidsscenario kent twee 

vormen. Allereerst is er de referentiesituatie, die de toekomst zonder nieuw beleid simuleert. Ten 

tweede is er een bepaalde beleidsoptie, die één of meerdere beleidsmaatregelen bevat. Uiteraard kan 

het model meerdere beleidsopties doorrekenen. Bijvoorbeeld met verschillende kilometertarieven. De 

genoemde scenario’s vormen als het ware een input voor het model. 

Er zijn verschillende instanties die bijdragen aan de ontwikkeling van deze scenario’s. Zo wordt er 

samengewerkt met het Centraal Planbureau (CPB), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

(RIVM), het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het 

directoraat-generaal personenvervoer (DGP) kiest welke scenario’s worden gebruikt.  

Naast instanties die informatie leveren, zijn er de gebruikers van het model. Het betreft voornamelijk 

de beleidsmakers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en adviesbureaus die in opdracht van 

het Ministerie aan een project werken. Het CPB en het RIVM zijn eveneens gebruikers van het model.  

De scenario’s zoals hierboven beschreven, geven een variabele input. Daarnaast bevat het model ook 

allerlei vaste kenmerken van de vervoersmogelijkheden. Bijvoorbeeld reistijden van treinverbindingen, 

wachttijden bij een bushalte of overstaplocaties bij bepaalde verplaatsingen. 

 

De uitvoer van het model presenteert de mobiliteit van alle inwoners van Nederland op een 

gemiddelde werkdag. Deze modeluitkomst kan bijvoorbeeld weergegeven worden in een kaart of tabel 

met de verschillende stromen. De stromen kunnen gepresenteerd worden per vervoerwijze, per motief 

                                                      
3
 Het begrip voor- en natransport is opgenomen in de begrippenlijst op p. 58 
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en per dagdeel binnen en tussen de verschillende zones. Dit kan de mobiliteit van het basisjaar zijn, 

maar ook die van een toekomstig jaar aan de hand van prognoses. Op deze manier kunnen 

verschillende scenario’s voor de toekomst worden vergeleken met elkaar, maar ook met een 

basissituatie. Zoals al eerder aangegeven is, gaat het vooral om relatieve veranderingen en blijft het 

model ‘slechts’ een toekomstverkenning.  

De gegevens uit het basisjaar 2004 zijn grove schattingen, gevoed door onder meer het 

mobiliteitsonderzoek Nederland (MON). In het MON zijn namelijk data met betrekking tot 

verplaatsingsgedrag van mensen vastgelegd maar deze geven niet letterlijk een HB matrix. Voor niet 

bestaande situaties zoals kilometerbeprijzing zijn mensen gevraagd om zich voor te stellen wat ze 

zouden doen bij een nieuwe beleidsmaatregel in plaats van in het verleden vertoonde keuzes op te 

geven. Deze vorm van vraagstelling wordt ook wel stated preference
4
 genoemd, waar in het eerste 

deel van hoofdstuk 8 op wordt teruggekomen. 

 
4.3 Nieuw Regionaal Model  

Het nieuw regionaal model (NRM) is de regionale afgeleide van het LMS. Er zijn er vier: Noord, Oost, 

Randstad en Zuid. Hierin staan het Nederlandse hoofdnetwerk en de belangrijkste regionale wegen. 

Het is een instrument dat wordt gebruikt bij beleidsanalyse en beleidsadvisering. Het NRM heeft 

evenals het LMS een strategisch karakter. Het model werkt met reizen
5
. Een reis gaat bijvoorbeeld 

van huis, naar het werk, naar de supermarkt en terug naar huis.  

Het model kan op regionaal niveau inzoomen op knelpunten die het LMS constateert. Een deel van de 

output van het LMS vormt daarom ook weer een input voor het NRM. Met behulp van dit model 

kunnen beleidsmakers de effecten van regionale beleidsmaatregelen verkennen en zo ontdekken 

welke invloed maatregelen kunnen hebben op de mobiliteit en de regionale verkeersstromen. Ook dit 

model neemt zowel stromen op de weg als in het openbaar vervoer mee.  

Deze zogenaamde mobiliteitsprognoses, in de vorm van HB-matrices, voor personenvervoer worden 

opgesteld met het Overdraagbaar Groeimodel (OGM). In dit submodel gaat het om het aantal 

verplaatsingen per vervoerwijze, motief en dagdeel in een bepaald jaar, uitgaande van een bepaald 

sociaaleconomisch scenario en een beleidsscenario. De naam groeimodel komt voort uit het gegeven 

dat het groeifactoren opstelt. Met andere woorden: het bepaalt de relatieve veranderingen in het 

aantal verplaatsingen en geeft dit weer in matrices. 

 

Net als bij het LMS wordt ook hier gewerkt met omgevings- en beleidsscenario’s en daarna vaak een 

vergelijking gemaakt tussen de huidige verkeersstromen (basissituatie) en de stromen na invoering 

van de beleidsmaatregel of verandering van de omgeving, bijvoorbeeld de kilometerprijs. Modellen als 

het NRM bieden de mogelijkheid om vooraf de effecten te bekijken en een kosten-batenanalyse uit te 

voeren. Ook zijn de modellen geschikt om data te leveren aan MER-, plan- en projectstudies. 

 

Het NRM bestaat uit twee submodellen (componenten) waarvan er één al kort genoemd was. 

Enerzijds is er BASMAT, waarin basismatrices opgesteld worden. Dergelijke matrices bevatten 

verplaatsingen op een gemiddelde dag in het basisjaar. Anderzijds is er het Overdraagbaar 

Groeimodel (OGM), dat prognosematrices maakt voor een toekomstig jaar. Deze matrices zijn 

bepaald aan de hand van de basismatrices en de groeifactoren onder een zeker omgevings- en 

beleidsscenario. Paragraaf 6.3 gaat uitgebreider in op het OGM. 

 

Het NRM wordt gebruikt door regionale diensten van Rijkswaterstaat maar ook overheden zoals 

provincies en grote gemeenten. Het type toepassing van de uitkomsten kan opgedeeld worden in vier 

categorieën: verkeer- en vervoersstudies met een tijdshorizon van 15 tot 20 jaar, verkeer- en 

vervoeranalyses met behulp van scenario’s, als informatiebron of naslagwerk en als 

moedermodel/basismodel voor andere modellen (NRM handboek 3.0, 2006). De dienst Verkeer en 

Scheepvaart (DVS) is eigenaar van zowel het LMS als het NRM. 

 

 

                                                      
4
 Het begrip stated preference is opgenomen in de begrippenlijst op p. 58 

5
 Het begrip reis is opgenomen in de begrippenlijst op p. 58 



 16 

 

Conclusie Verkeersmodellen, LMS en NRM 

• Het klassieke vierstaps verkeersmodel bestaat opeenvolgend uit: 

ritkeuze, bestemmingskeuze, vervoerwijzekeuze en routekeuze  

 

• Het Landelijke Model Systeem en Nieuw Regionaal Model zijn beide statische verkeersmodellen 

voor de lange termijn 

 

• De uitvoer presenteert de mobiliteit van alle inwoners van Nederland op een gemiddelde werkdag 

 

• Beide hebben een beperkte mogelijkheid om prijsbeleid te implementeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronvermelding §4.2 en §4.3: 

Mourik, H. van (2008). Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Toets op het verkeersmodel Landelijk Model 

Systeem. [digitale versie].  

 

Rand Europe (2006). Handleiding OGM 4.5 een rapport voor Adviesdienst Verkeer en Vervoer. [digitale versie]. 

p.2-109–2-111; p. 3-17. 

 

Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer (geen datum). Brochure: Het landelijk modelsysteem verkeer en 

vervoer. [digitale versie]. 

 

Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer (geen datum). Verkeersmodellen voor beleidsmakers. [digitale 

versie]. Van Regionale BenuttingsVerkenner website: 

http://www.benuttingsverkenner.nl/download/verkeersmodellen_beleidsmakers.pdf. 

 

Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer (2005). Verkeerskundige effecten varianten ‘Anders betalen 

voor Mobiliteit [digitale versie]. p. 77-84.  

 

Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer (2006). NRM 2004 handboek versie 3.0. 
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5 Bestaande kritiek op LMS en NRM 

Zoals in het vorige hoofdstuk al naar voren kwam, kunnen modellen handig zijn bij het vormen van 

beleid. Een model voldoet als hulpmiddel, maar het kent ook beperkingen. In enkele publicaties 

noemen auteurs de beperkingen die zij zien. In dit hoofdstuk komen na de eigen kanttekeningen van 

de modelbouwer/-eigenaar daarom kritische opmerkingen van Van Wee (2007) en Van Mourik (2008) 

aan bod. Of deze kritiek terecht is, of er ruimte is voor verbetering en welke verbeteringen dat kunnen 

zijn volgt in de loop van dit rapport. Voor de beantwoording van deze vraag is meer kennis van de 

modellen en implementatie van prijsbeleid benodigd. 

 

 
5.1 Brochure Adviesdienst Verkeer en Vervoer 

De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) geeft in de eigen brochure over het LMS al enkele 

beperkingen van het model. Allereerst gaat het model er vanuit dat mensen de keuze maken waarbij 

zij maximaal nut bereiken. Terwijl mensen in werkelijkheid vaak gewoontegedrag vertonen. Daarnaast 

neemt het model aan dat mensen alternatieven vergelijken en daaruit de voor hen beste optie kiezen. 

In de praktijk zijn mensen echter snel geneigd om voor de eerste acceptabele optie te kiezen. Als 

laatste nuanceert de AVV de beperkingen door te benadrukken dat modellen slechts een 

vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid zijn, de toekomst verkennen en niet ‘de waarheid’ 

kunnen weergeven. 

 

Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer (geen datum). Brochure: Het landelijk modelsysteem verkeer en 

vervoer. [digitale versie]. 

 
5.2 Rapport Toets op verkeersmodel Landelijk Model Systeem 

Het rapport van Henk van Mourik
6
 (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2008) schetst een aantal 

beperkingen van het LMS. Een deel van deze beperkingen is in de nieuwe versie van 2008 

weggenomen. Maar nog steeds zitten er zwaktes in het model, ook wanneer specifiek wordt gekeken 

naar ‘Anders Betalen voor Mobiliteit’ (ABvM). Allereerst kan het LMS alleen een gemiddelde werkdag 

modelleren en dus geen dagen in het weekend of vakantieperiode. Ten tweede beperkt het zich tot 

personenvervoer en kan het maar beperkt rekening houden met goederenvervoer. Ten derde blijft het 

LMS een lange termijn model en worden korte termijn effecten daardoor overschat wanneer de 

modeluitkomst toch gebruikt wordt voor een korte termijn voorspelling. Met andere woorden, de 

modelresultaten zeggen vrij weinig over de situatie kort na invoering van prijsbeleid. Ten slotte de 

misschien wel belangrijkste beperking voor dit onderzoek: het model houdt weinig rekening met 

wijzigingen in woon- en werklocatie noch de bestemmingslocatie. De koppelingen tussen locaties 

kunnen veranderen maar de locaties zelf niet. Bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen 

dichter bij woongebieden of een industrieterrein dat later als huisvesting dient zitten niet in het model. 

De beperking die deels maar niet volledig is weggenomen met de nieuwe versie van het LMS is dat de 

congestie-effecten onzeker zijn doordat er weinig bekend is over het onderliggend wegennet.  

 

Mourik, H. van (2008). Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Toets op het verkeersmodel Landelijk Model 

Systeem. [digitale versie].  

 
5.3 Artikel Effecten kilometerprijs door modellen 

In het rapport Toets op het verkeersmodel Landelijk Model Systeem (2008) verwijst Van Mourik naar 

een column van Van Wee
7
 in het tijdschrift verkeerskunde (2007). In dat column betoogt Van Wee dat 

de effecten van prijsbeleid in het LMS worden overschat. In dit gedeelte zal daarom nader ingegaan 

worden op de inhoud van dit artikel.  

Van Wee noemt een aantal beperkingen van de modellen. Naar zijn mening wordt door verschillende 

oorzaken het effect op het totaal aantal afgelegde kilometers met tientallen procenten overschat. 

Daarmee overschatten de modellen het effect van prijsbeleid op mobiliteit, milieu en congestie. Op de 

korte termijn is deze overschatting het sterkst. Hiervoor zijn volgens Van Wee een aantal oorzaken. 

                                                      
6
 Henk van Mourik is momenteel werkzaam bij het directoraat-generaal Mobiliteit (DGMo) van het Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat en werkte daarvoor onder meer voor Rijkswaterstaat en het Kennisinstituut voor 

Mobiliteitsbeleid (KiM). 
7
 Bert van Wee is hoogleraar aan de TU Delft en werkte daarvoor onder meer bij het RIVM en aan de Universiteit 

Utrecht aan een promotieonderzoek. 
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Allereerst noemt hij evenals Van Mourik dat de modellen de lange-termijnevenwichtsituatie 

presenteren, wat betekent dat modellen aangeven wat mensen doen wanneer het systeem al vele 

jaren in werking is. Ook voor de middellange termijn zou hierdoor een onrealistisch beeld ontstaan. 

Daarnaast geldt voor het LMS en deels ook voor het NRM dat de korte-afstandsverplaatsingen zijn 

ondervertegenwoordigd. Terwijl juist lange afstandsverplaatsingen vrij prijsgevoelig zijn omdat de prijs 

van een lange verplaatsing met de kilometerprijs ineens vrij groot wordt. Daardoor geeft het model 

een sterkere daling van afgelegde kilometers dan in werkelijkheid het geval is. Verder noemt Van Wee 

(2007) dat de modellen gebaseerd zijn op cross-sectiedata in plaats van paneldata
8
. Dat betekent dat 

er gegevens van mensen zijn verzameld op een moment. Paneldata zijn juist op meerdere momenten 

in de tijd verzameld. Echter volgens paneldata zouden de effecten als gevolg van prijsbeleid 10 tot 20 

procent lager zijn. Een ander argument is dat de modellen uitgaan van homogene bevolkingsgroepen, 

onderscheiden naar kenmerken, maar binnen deze groepen worden mensen als gelijk gezien. Ook 

bevatten de modellen geen tijdsbudgetten terwijl uit onderzoek blijkt dat mensen een vaste 

hoeveelheid tijd aan verplaatsen spenderen. Ten slotte noemt Van Wee dat modellen niet meenemen 

dat een groot deel van de werknemers de extra kosten van werkgerelateerde verplaatsingen op hun 

werkgever zal verhalen.  

 

TU Delft. Prof. Dr. Bert van Wee. Geraadpleegd op 9 juli 2009 van TU Delft website: 

http://www.tbm.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=6e2a029e-3d53-411b-9ec3-877b0d889824&lang=nl 

 

Wee, van G.P. (2007). Effecten kilometerprijs worden overschat. Verkeerskunde, 6 (2007), 16-17. 

 
5.4 Stellingen 

In de voorgaande paragrafen bleek dat vanuit verschillende hoeken beperkingen van het LMS en 

NRM aangemerkt worden. Samenvattend ontstaan de onderstaande punten van kritiek, welke 

verwoord worden in de vorm van stellingen. Niet alle punten van kritiek zijn meegenomen als stelling.. 

Enkele punten zullen minder relevant zijn voor dit onderzoek. Ook kunnen naar aanleiding van de 

literatuur (hoofdstuk 8) nog nieuwe beweringen ontstaan. In hoofdstuk 9 zal blijken of de stellingen 

bevestigd of ontkracht kunnen worden. 

 

1. De modellen gaan ten onrechte vanuit dat mensen de optie kiezen die hen het maximale nut geeft. 

In praktijk is namelijk sprake van gewoontegedrag en de keuze voor de eerst acceptabele optie in 

plaats van zorgvuldig afwegen. 

 

2. De extra kosten die ontstaan voor een kilometerprijs zullen gebruikers in de praktijk op hun 

werkgever afwentelen, terwijl het model hier geen rekening mee houdt. 

 

3. De korteafstandsverplaatsingen zijn ondervertegenwoordigd in het LMS. 

 

4. Het model gaat uit van cross-sectie data in plaats van paneldata, waardoor de prijsgevoeligheid 

hoger uitvalt dan bij panel data en dus hoger dan in werkelijkheid. 

 

5. Korte termijn effecten van prijsbeleid worden overschat omdat het model uitgaat van een lange 

termijn evenwicht. 

 

6. Er kunnen geen nieuwe woon- en werklocaties toegevoegd worden, noch een wijziging van het 

gebruik van een plaats. (bijvoorbeeld wanneer industrieterrein bewoond wordt) 

  

De vraag is nu of deze kritiek terecht is en de modellen inderdaad verbetering nodig hebben. Om hier 

antwoord op te geven is meer kennis over de modellen nodig en tevens uit de literatuur. De literatuur 

zal ook meer kennis over het menselijk gedrag moeten bieden dat keuzes en veranderingen bij 

prijsbeleid bepaalt. De vraag is daarnaast ook nog eens wat we met de modellen willen. Wellicht 

stellen bovengenoemde auteurs te hoge eisen aan het model. Daarbij spelen de doelen van de 

gebruikers (beleidsmakers) een grote rol. De behandeling van bovenstaande stellingen volgt in 

hoofdstuk 9. 

 

                                                      
8
 Het begrip paneldata is opgenomen in de begrippenlijst op p. 58 
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Conclusie probleemstelling 

• Op het LMS en het NRM bestaat vanuit verschillende kanten kritiek 

 

• Door deze zwaktes zouden de effecten van prijsbeleid worden overschat 
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6 Huidige implementatie prijsbeleid in LMS en NRM 

De kennis uit dit hoofdstuk is nodig om de stellingen te kunnen beoordelen. Een aantal vragen zal hier 

beantwoord worden. Hoe ziet het model er uit voor de gebruiker? Maar belangrijker hoe werkt het 

model? En welke achterliggende theorieën zijn te onderscheiden. Als laatste komt de werking van het 

systeem aan bod. Tenslotte komt de implementatie van prijsbeleid aan bod. 

 

 
6.1 Gebruik 

In paragraaf 4.3 werd al aangegeven dat het OGM een instrument is van het NRM. Het OGM geeft 

mobiliteitsprognoses. Dit gebeurt vooral in de vorm van het aantal verplaatsingen per motief, 

vervoerwijze, dagdeel en herkomst-bestemmingsrelatie voor een toekomstjaar. Deze prognoses 

bestaan ook uit groeifactoren, wederom per vervoerwijze, motief, dagdeel en herkomst-

bestemmingsrelatie. De invoering van de kilometerprijs is een factor die het aantal verplaatsingen in 

de prognose beïnvloedt. In deze paragraaf wordt die invoer van een zogenoemd betaalsysteem 

beschreven vanuit het perspectief van de modelgebruiker. 

 

Het OGM heeft de optie om betaalsystemen in te schakelen. Daarbij kunnen drie manieren van 

betaling worden ingeschakeld. Allereerst kan er tol geheven worden zoals momenteel al voor een 

enkele Nederlandse brug of tunnel het geval is. Daarmee zou eventueel ook een cordon zoals in 

Stockholm kan gesimuleerd worden door de weg rondom een stad met tol te belasten. Ten tweede 

kan een prijs per kilometer opgelegd worden. Als laatste kunnen milieukenmerken van de voertuigen 

verschillend worden belast op een indirecte wijze. 

Binnen de eerste twee vormen, tol- en kilometerheffing, kunnen verschillen aangebracht worden. Zo 

kan het OGM voor de betalingen onderscheid maken naar dagdeel en naar plaats. De dagdelen zijn 

onderverdeeld in de ochtendspits (07:00 tot 09:00 uur), de avondspits (16:00 tot 18:00 uur) en de 

zogenaamde restdag (de overige 20 uren van een dag). Uiteraard kan ook de gehele dag (een 

etmaal) worden belast. Daarbij kan naar plaats worden gedifferentieerd. In het model zijn dit 

verschillende linkgroepen (heffingslocaties) waarvan een selectie gemaakt kan worden. Het model 

kan de heffingslocaties ook automatisch bepalen aan de hand van de belasting van de verschillende 

wegen. Dit wordt ook wel congestieheffing genoemd en gebeurt met behulp van de I/C verhouding. 

Daarbij staat de I voor de berekende intensiteit en de C voor de capaciteit van de weg. De gebruiker 

kan daarin aangeven binnen welke waarden van de IC-verhouding de kilometerprijs van kracht moet 

zijn. Het model bepaalt deze locaties aan de hand van de eerste toedeling. Als laatste kan de 

kilometerprijs in een deel van Nederland ingevoerd worden door de selectie van ‘alleen 

hoofdwegennet’. 

Binnen het personenvervoer kan het tarief per kilometer niet gedifferentieerd worden, in tegenstelling 

tot het voorstel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat waarin naar de milieukenmerken van het 

voertuig wordt gedifferentieerd binnen de kilometerprijs. Wel kan het tarief voor vrachtvervoer afwijken 

van dat voor personenvervoer door middel van een zelf in te vullen tarieffactor voor vracht. 

De handleiding OGM 4.5 van Rand Europe geeft een voorbeeld van het invoerscherm voor 

betaalsystemen. In Figuur 4 is dit weergegeven. 

 
Figuur 4: invoerscherm betaalsystemen in OGM 
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De derde en laatste manier waarop prijsbeleid in het OGM zit, is door variabilisatie van de autokosten. 

Deze autokosten zijn namelijk afhankelijk van de brandstofindex. Deze index kan gedifferentieerd 

worden naar inkomensgroep. Op deze manier kan indirect prijsbeleid ingevoerd worden aangezien 

hogere inkomensgroepen vaak een zwaardere en/of grotere auto bezitten. Deze brandstofkosten zijn 

echter alleen in de vervoerwijzekeuze en de bestemmingskeuze verwerkt. Naast brandstof bestaan de 

autokosten ook uit parkeerkosten en het brandstofgebruik (efficiëntie).  

In de praktijk kan dus een hogere brandstofindex aan de hogere inkomensgroepen gekoppeld worden 

zodat auto’s met een (vaak) grotere milieubelasting ook een hogere heffing betalen in het model. 

Kortom de gebruiker kan prijsbeleid implementeren middels een tol- en kilometerheffing, 

congestieheffing en door differentiatie van de autokosten. 

 

Rand Europe (2006). Handleiding OGM 4.5 een rapport voor Adviesdienst Verkeer en Vervoer [digitale versie]. 

p.2-109–2-111, p. 3-17. 

 

Rand Europe (2006) in opdracht van Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Documentatie van OGM 4 [digitale 

versie]. Deel 1: p. 13-17; Deel 7: p. 9-10, 28; deel 2: p. 6; deel 7-1: p. 18 

 

Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer (2005). Verkeerskundige effecten varianten ‘Anders betalen 

voor Mobiliteit [digitale versie]. p. 77-84 

 
6.2 Theoretische achtergrond 

Het LMS is gebaseerd op de theorie van de gedesaggregeerde keuzemodellen. Deze modellen gaan 

in tegenstelling tot geaggregeerde modellen uit van het keuzegedrag van de individuele reiziger. Dit 

gedrag wordt bepaald door de aantrekkingskracht van locaties gecombineerd met de 

sociaaleconomische gegevens. Deze worden samen weergegeven als het nut voor een individu. Meer 

specifiek gaat het LMS uit van het zogenaamde logit model, welke hier behandeld zal worden. 

 

Logit 

Zoals genoemd werd zijn de modellen NRM en LMS zijn gebaseerd op de zogenaamde 

gedesaggregeerde keuzemodellen. Dat wil zeggen dat data niet op zonaal niveau gesplitst worden 

maar per individu, huishouden of bedrijf. Dit heeft als gevolg dat een grotere hoeveelheid verklarende 

variabelen ontstaat (namelijk persoonskenmerken of huishoudkenmerken) waardoor betrouwbare 

schattingen gegeven kunnen worden.  

De logit modellen vallen onder de discrete keuzetheorie. Deze discrete keuzetheorie gaat uit van 

nutsmaximalisatie. Er worden dus die keuzes gemaakt, die het individu het meest aantrekkelijk (met 

de grootste waarde) vindt en daarmee het grootste nut hebben. Het individu zal een waarde 

toekennen aan elk beschikbaar alternatief. De keuze voor een alternatief sluit alle andere 

alternatieven uit. Met logit wordt de kans op ieder alternatief bepaald. Deze alternatieven zijn 

bijvoorbeeld het wel of niet maken van een verplaatsing of verschillende modaliteiten voor een 

verplaatsing. Overigens gaat het om keuzes in verschillende fases van het klassieke 4-staps model 

(ritkeuze, bestemmingskeuze, vervoerwijzekeuze, routekeuze). Een van de eigenschappen van logit is 

dat het uitgaat van het IIA principe: independence from irrelevant alternatives. Indien een nieuw 

alternatief toegevoegd wordt dan blijft de verhouding tussen de huidige alternatieven gelijk. De 

absolute kansen veranderen dus wel, het gaat enkel om de bestaande ratio. Dit wordt vaak het ‘red 

bus – blue bus problem’ genoemd. Het bekende voorbeeld is wanneer er alternatieve vervoerwijzen 

zijn: auto en bus. Indien er dan een nieuwe bus bijkomt, zou de verhouding tussen de oorspronkelijke 

bus en de auto gelijk moeten blijven. Dit heeft echter als gevolg dat de verhouding openbaar vervoer – 

auto sterk verandert, wat in werkelijkheid niet het geval zal zijn. Een ander principe van het logit model 

is het werken met elasticiteiten, te verdelen in kruiselasticiteit en puntelasticiteit. Kruiselasticiteit geeft 

aan welk deel van de vraag overstapt naar een vergelijkbaar alternatief indien de prijs van het huidige 

alternatief wordt verhoogd. Bijvoorbeeld de overstap naar de auto wanneer de treinkaartjes duurder 

worden. Puntelasticiteit geeft aan welk deel van de vraag verandert indien de prijs op een specifiek 

punt (bijvoorbeeld op het punt van €1 per kilometer) veranderd wordt. Dat betekent dat de 

puntelasticiteit op een ander punt, bijv. bij de prijs van €5 een andere elasticiteitswaarde kan hebben. 

Het nut dat gegeven wordt aan een alternatief is normaal afhankelijk van de persoonskenmerken. Het 

nut (U)wordt altijd bepaald door een systematische component (V) en een stoorterm (ε). De stoorterm 

is gebaseerd op een drietal aannames. Zo zijn ze onafhankelijk, identiek aan elkaar en verdeeld 

volgens de Gumbel verdeling. Deze term is gemiddeld nul en heeft een bepaalde kansverdeling.  
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Een bijzondere vorm van logit is het hiërarchische logit model. Hierin wordt een hiërarchie gemaakt 

van de alternatieven. Bijvoorbeeld in het geval van de rode en blauwe bussen. Er ontstaat dan eerst 

ene tweedeling tussen auto en bus en het niveau daar onder nog een tweedeling in rode en blauwe 

bussen. Dit model wordt gebruikt indien men denkt dat de alternatieven niet volledig onafhankelijk van 

elkaar zijn, maar enige correlatie bestaat. Ander termen zijn genest logit model of sequentiële 

keuzestructuur. 

  

Ben-Akiva, M. & Lerman, S.R. (1987). Discrete Choice Analysis: Theory and Application to Travel demand. Wiley.  

 

Immers, L.H. & Stada J.E. (1998, bijgewerkt tot 2004). Verkeersmodellen [digitale versie]. Geraadpleegd op 18 

mei 2009 van verkeersmodellering website: www.verkeersmodellering.nl. 

 

Maarseveen, M.F.A.M van (2008). College 9 Logit model in het kader van het vak Vervoerswetenschappen aan 

de Universiteit Twente 2008. Geraadpleegd op de TeleTOP website van het vak vervoerswetenschappen 

2008: teletop.utwente.nl. 

 

Rijkswaterstaat dienst verkeerskunde (1990). Het Landelijk Model Systeem voor verkeer en vervoer: rapport C: 

methoden en modellen: concept versie [digitale versie]. 

 
6.3 Modules 

Het LMS en NRM bestaan uit een aantal modules waarin kenmerken van de verplaatsingen worden 

bepaald. In deze paragraaf wordt het Overdraagbaar Groeimodel (OGM) behandeld waarna nog de 

implementatie van de kilometerprijs volgt. 

 

Overdraagbaar groeimodel 

Het overdraagbaar groeimodel is een onderdeel van het NRM. Het berekent groeifactoren en 

daarmee de prognosematrices met de hoeveelheid verplaatsingen van bestemming naar herkomst. 

Binnen dit model is het klassieke vierstapsmodel te herkennen welke al genoemd werd in paragraaf 

4.1. De vier stappen waren respectievelijk: generatie, distributie, modal split en toedeling. 

Het OGM bestaat uit vijf modules. Allereerst is er de conversiemodule. Hier wordt de invoerdata 

omgezet naar het juiste formaat en voert het controles en voorbereidende berekeningen uit. 

Vervolgens is er de bereikbaarheidsmodule waarin de bereikbaarheidskenmerken per vervoerwijze 

onderscheiden worden, uitgedrukt in kortste reistijden en reisafstanden. De zogenaamde ‘level-of-

service’ (bereikbaarheidskwaliteit) wordt bepaald. Hier wordt nog geen rekening gehouden met 

congestie maar uitgegaan van een zogenaamde free flow-situatie. De volgende module is de 

reisfrequentiemodule. Hier wordt de productie (generatie) bepaald per zone, motief, persoonstype en 

etmaal. De basis hiervoor zijn de sociaaleconomische gegevens, rijbewijs- en autobezitsmodellen 

vanuit het LMS en gegevens over verplaatsingsgedrag (oa MON). Deze gegevens bepalen eveneens 

de attractiviteit. De volgende module is de groeifactormodule. Het doel is om de groeifactoren te 

bepalen zodat aan de hand van de HB matrix van het basisjaar bepaald kan worden hoe de HB 

relaties voor het toekomstjaar eruit zien. In deze module kan prijsbeleid geïmplementeerd worden. Dit 

kan met behulp van een kilometerprijs, tol of door het veranderen van de brandstofindex per 

inkomensklasse in de vaste autokosten. Tenslotte is er de vermenigvuldigingsmodule waar de 

uiteindelijke prognosematrices berekend worden aan de hand van de gegevens uit de voorgaande 

modules. Tevens wordt hier een geladen autonetwerk opgesteld. 

 
6.4 Implementatie 

Zoals eerder vermeld, kan de modelgebruiker een kilometerheffing invoeren. Deze kan gespecificeerd 

worden naar bepaalde linkgroepen. Dat wil zeggen dat de heffing naar plaats gedifferentieerd kan 

worden omdat iedere linkgroep een deel van het netwerk betreft. Daarnaast kan de heffing naar 

dagdeel gedifferentieerd worden. 

De effecten van de kilometerprijs zijn afhankelijk van de hoogte en de tijdsduur en geldende periode 

hiervan. Het tweede aspect dat er in meespeelt, is de reistijdwaardering. Deze wordt uitgedrukt in euro 

per minuut. Het effect op routekeuze wordt namelijk bepaald door de ratio tarief/reistijdwaardering.  

 

De tweede vorm van prijsbeleid in het NRM houdt ook rekening met congestie en heft daarmee enkel 

op drukke wegen. Binnen de conversiemodule van het OGM bestaat het onderdeel QBLOK. Dit is een 

toedelingstechniek die ook rekening kan houden met congestie. Het verkeer wordt verdeeld over het 
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netwerk aan de hand van de wegvakcapaciteit, vervoersomvang, en aannames betreffende 

routekeuzegedrag. Dit gedrag werkt volgens het Wardrop principe
9
 waarbij er vanuit gegaan wordt dat 

het verkeer zich zo verdeelt over het netwerk dat alle gebruikte routes van herkomst naar bestemming 

minimale kosten hebben, en de overige niet gebruikte routes hogere kosten hebben. Dit programma 

bevat eveneens de tariefvermenigvuldigingsfactor (weerstand): reistijdwaardering gedeeld door de 

tarieffactor. De kortste routes worden vervolgens aan de hand van de reistijden en deze genoemde 

kosten bepaald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie implementatie prijsbeleid in de modellen LMS en NRM 

• Prijsbeleid kan worden geïmplementeerd op drie manieren 

° Een kilometerheffing op bepaalde linkgroepen (plaatsen) op een dagdeel 

° Een tolheffing op bepaalde linkgroepen (plaatsen) op een dagdeel 

° Variabilisatie van de vaste autokosten (aan de hand van inkomensklasse) 

 

• De theorie achter de modellen is gebaseerd op het maximale nut voor een individu: het logit 

model 

 

 

Rand Europe (2006). Handleiding OGM 4.5 een rapport voor Adviesdienst Verkeer en Vervoer [digitale versie].   

p. 2-109–2-111, p. 3-17. 

 

Rand Europe (2006) in opdracht van Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Documentatie van OGM 4 [digitale 

versie]. Deel 1: p. 13-17; Deel 7: p. 9-10, 28; deel 2: p. 6; deel 7-1 

 

Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer (2005). Verkeerskundige effecten varianten ‘Anders betalen 

voor Mobiliteit [digitale versie]. 

                                                      
9
 Het Wardrop principe is opgenomen in de begrippenlijst op p. 58 
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7 Toepassing LMS voor Anders Betalen voor Mobiliteit 

Dit hoofdstuk bevat een aantal voorspellingen vanuit het LMS over verschillende vormen van 

prijsbeleid. Deze zijn afkomstig uit het rapport Verkeerskundige effecten varianten ‘Anders betalen 

voor Mobiliteit’ (2005) van Henk van Mourik. Hij deed dit onderzoek vanuit de Adviesdienst Verkeer en 

Vervoer van Rijkswaterstaat. Het platform Anders Betalen voor Mobiliteit baseerde het advies onder 

meer op dit rapport. Het rapport geeft de verkeerskundige effecten van tien verschillende vormen van 

prijsbeleid. Daarbij richt het zich vooral op de congestie-effecten van de maatregelen aangezien het 

uiteindelijke doel is om de bereikbaarheid te verbeteren. Daarnaast presenteert het ook per variant de 

veranderingen in afgelegde kilometers. Het doel van dit hoofdstuk is om deze bevindingen later te 

kunnen vergelijken met de effecten van prijsbeleid vanuit wetenschappelijk onderzoek. In hoofdstuk 8 

volgen namelijk de effecten vanuit wetenschappelijk inzicht, waarna de effecten in hoofdstuk 10 

vergeleken worden. 

Allereerst zullen de uitgangspunten worden toegelicht. Vervolgens komen per variant de belangrijkste 

effecten aan bod. Om ten slotte een kwantitatief overzicht te geven waarin de vijf behandelde 

varianten naast elkaar worden gehouden, welke daar ook nog eens beoordeeld worden door het 

betrokken expertpanel van de studie.  

 
7.1 Uitgangspunten 

De effecten op het aantal afgelegde voertuigkilometers worden in dit rapport vergeleken met een 

referentiesituatie in 2020. Deze situatie gaat uit van het zogenaamde European Coordination scenario 

van het Centraal Planbureau. De groei die in de varianten gegeven wordt, is dus ten opzichte van 

deze referentiesituatie. Dat wil zeggen dat er wel maatregelen uit de Nota Mobiliteit worden 

uitgevoerd, ter waarde van €14,5 miljard, maar daaronder vallen geen beprijzingsmaatregelen. Als 

gevolg van dit pakket zal de mobiliteit in Nederland tot 2020 toenemen met 53%. De (auto)mobiliteit is 

hier gedefinieerd als het aantal afgelegde voertuigkilometers. 

 
7.2 Variant: Betalen per kilometer, MRB + ¼ BPM (1A) 

Bij de eerste variant komt er een kilometerprijs. Hier wordt de motorrijtuigenbelasting (MRB) volledig 

afgeschaft. Daarnaast blijft driekwart van de Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen (BPM) 

bestaan. De rest wordt vervangen door de kilometerprijs. De kilometerprijs wordt daardoor ook 

afhankelijk van het gewicht van de auto en de brandstofsoort en bedraagt gemiddeld €0,034 per 

kilometer. 

 

In het rapport wordt de mobiliteitsgroei (uitgedrukt in afgelegde voertuigkilometers) ten opzichte van 

de referentiesituatie van 2020 weergegeven. De percentages geven het verschil tussen de 

basissituatie (referentie) in 2020 en de situatie in 2020 waar wel prijsbeleid geïmplementeerd is. Het 

aantal kilometers van het woon-werk verkeer is bijvoorbeeld 5% lager met deze kilometerprijs dan 

zonder de kilometerprijs. Wanneer dit vanuit de huidige situatie uitgedrukt wordt is de groei van 

mobiliteit lager met kilometerprijs dan zonder kilometerprijs. In Tabel 1 staan hiervan cijfers. De 

veranderingen in het aantal voertuigkilometers per motief worden onderscheiden naar hoofdwegennet 

en onderliggend wegennet. Hoewel de groep zakelijke autobestuurders wel meegenomen werd in het 

rapport, wordt deze hier niet weergegeven omdat deze groep in de literatuur (hoofdstuk 8) buiten 

beschouwing gelaten werd. 

 

Tabel 1: relatieve verandering mobiliteitsgroei variant 1A [op basis van Mourik, H. van, 2005] 

variant 1A: MRB + 1/4 BPM  HWN* OWN** 

verandering afgelegde kilometers autobestuurder     

  woon-werk -5% -6% 

  overig -21% -17% 

  totaal -8% -9% 

verandering afgelegde kilometers per modaliteit     

  autobestuurder -11% 

  autopassagier -7% 

  trein 4% 

  BTM*** 3% 

  langzaam 3% 

  totaal -6% 

*HWN = hoofdwegennet **OWN = onderliggend wegennet ***BTM = bus, tram en metro 
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De belangrijkste veranderingen bij variant 1A zijn dat er een sterke daling van de lengte van de ritten 

met motief overig plaatsvindt, terwijl het woon-werk verkeer zich maar beperkt aanpast door de 

prijzen. 

Overigens vermeldt Van Mourik in het begin van het rapport dat het aantal ritten maar enigszins 

afneemt bij alle varianten. Daarom kan een afname van de voertuigkilometers verklaard worden door 

een verkorting van de ritten. Uitval van ritten als gevolg van deze kilometerprijs lijkt dus beperk te zijn. 

 
7.3 Variant: Betalen per kilometer, MRB + BPM (1B) 

De tweede variant lijkt sterk op de eerste, maar hier wordt de BPM volledig vervangen door de 

kilometerprijs. Tabel 2 presenteert de groeigegevens. De prijs bedraagt hier gemiddeld €0,057 per 

afgelegde kilometer. 

 

Tabel 2: relatieve verandering mobiliteitsgroei variant 1B [op basis van Mourik, H. van, 2005] 

variant 1B: MRB + BPM  HWN OWN 

verandering afgelegde kilometers autobestuurder     

  woon-werk -9% -9% 

  overig -29% -23% 

  totaal -11% -12% 

verandering afgelegde kilometers per modaliteit     

  autobestuurder -16% 

  autopassagier -9% 

  trein 6% 

  BTM 5% 

  langzaam 8% 

  totaal -9% 

 

De effecten op het aantal afgelegde kilometers zijn hier sterker dan bij variant 1A. Wederom wordt de 

reductie van kilometers voornamelijk veroorzaakt door het woon-werk verkeer en overig verkeer. De 

hoogte van het tarief bepaalt de omvang van de effecten, maar dit is geen lineair verband. Hoe hoger 

het tarief wordt, hoe minder extra effect er ontstaat. Bij sociaal recreatief verkeer (dat onderdeel van 

het overig verkeer vormt) is het effect dat activiteiten dichter bij huis gezocht worden sterker aanwezig 

dan bij woon-werk verkeer.  

Overigens zal het feit dat woon-werk verkeer minder gevoelig is voor dit soort maatregelen, ook 

veroorzaakt zijn door de opbouw van het model. Het is algemeen bekend dat woon-werk verkeer een 

meer verplicht karakter heeft dan sociaal verkeer. Het LMS vormt hierbij wel een hulpmiddel om de 

effecten bij de verschillende soorten verkeer kwantitatief te maken. 

 
7.4 Variant: Hofstraheffing (2) 

Bij deze variant worden de MRB en BPM geleidelijk omgebouwd naar een kilometertarief. Dit tarief is 

gebaseerd op 1/3 milieukenmerken, 1/3 veiligheidskenmerken en 1/3 ruimtebeslag op de weg in 

verband met de schaarste van wegruimte.  

 

Tabel 3: relatieve verandering mobiliteitsgroei variant 2 [op basis van Mourik, H. van, 2005] 

variant 2: Hofstraheffing HWN OWN 

verandering afgelegde kilometers autobestuurder     

  woon-werk -8% -9% 

  overig -29% -22% 

  totaal -11% -12% 

verandering afgelegde kilometers per modaliteit     

  autobestuurder -15% 

  autopassagier -8% 

  trein 5% 

  BTM 5% 

  langzaam 8% 

  totaal -8% 

 

Ook hier zijn de effecten op het overige verkeer vele malen sterker dan op het woon-werk verkeer. 

Hier en ook in de andere behandelde varianten neemt het aantal kilometers van de autopassagier af. 
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Dit is te verklaren doordat (jonge) kinderen hier ook meegenomen zijn als passagier. Het gaat dus niet 

alleen om carpoolers als passagier. De afname kan verklaard worden door het kiezen van een school 

of sportclub dichter bij huis. Met meerdere kinderen per gezin kan dat dit al snel veel kilometers 

schelen. Aan het einde van dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de veranderde kilometers 

waarin kinderen t/m 12 jaar niet zijn meegenomen. Daar is dus wel een toename in afgelegde 

kilometers door autopassagiers waargenomen. 

 
7.5 Variant: Kilometerprijs met congestietoeslag (5) 

Deze variant hanteert een toeslag in spitsperiodes op congestiegebieden. Driekwart van de BPM blijft 

ook hier bestaan. Het congestietarief is niet variabel en wordt berekend met het LMS door middel van 

de verhouding tussen intensiteit en capaciteit van de weg. Indien deze verhouding namelijk hoger is 

dan 0,8 volgt een congestietoeslag. Het betreft een platte congestieheffing van €0,11 per kilometer, 

gedurende spitsperioden. Dat betekent dat de toeslag binnen de spits altijd 11 cent zal zijn, ongeacht 

het exacte tijdstip of de plaats. De vaste kilometerprijs bedraagt hier €0,034. 

 

Tabel 4: relatieve verandering mobiliteitsgroei variant 5 [op basis van Mourik, H. van, 2005] 

variant 5: kilometertarief + congestieheffing HWN OWN 

verandering afgelegde kilometers autobestuurder     

  woon-werk -16% -7% 

  overig -25% -16% 

  totaal -10% -9% 

verandering afgelegde kilometers per modaliteit     

  autobestuurder -13% 

  autopassagier -7% 

  trein 4% 

  BTM 4% 

  langzaam 5% 

  totaal -7% 

 

Deze variant is in feite een combinatie van variant 1A samen met de congestieheffing van variant 8. 

Ook hier is een vrij sterke afname van de automobiliteit zichtbaar, vooral in het overige verkeer.  

 
7.6 Variant: Statische congestietoeslag (8A) 

In deze variant moet enkel een bedrag per kilometer betaald worden in de spitsperioden. Ook hier 

moet de verhouding intensiteit/capaciteit hoger dan 0,8 zijn. In de spits moet op drukke punten €0,11 

betaald worden per kilometer. Die intensiteit is alleen bekeken in de referentiesituatie. Dat betekent 

dat indien er door de heffing een nieuw evenwicht op het wegennet ontstaat, de congestietoeslag hier 

niet op dit evenwicht berekend is. Het kan daardoor voorkomen dat drukke delen niet belast worden 

en rustige delen juist wel.  

 

Tabel 5: relatieve verandering mobiliteitsgroei variant 8 [op basis van Mourik, H. van, 2005] 

variant 8: heffing congestietrajecten HWN OWN 

verandering afgelegde kilometers autobestuurder     

  woon-werk -18% -2% 

  overig -8% 1% 

  totaal -4% 0% 

verandering afgelegde kilometers per modaliteit     

  autobestuurder -4% 

  autopassagier 0% 

  trein 1% 

  BTM 1% 

  langzaam 0% 

  totaal -2% 

 

Hoewel de heffing zowel op hoofdwegennet als onderliggend wegennet geldt, zijn de effecten op het 

hoofdwegennet groter. Wellicht is daar meer congestie en daarom een groter deel betaald rijden. Een 

andere verklaring kan zijn dat de gebruikers van het onderliggend wegennet beschikken over minder 
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tot geen alternatieven. De totale effecten zijn kleiner dan met de andere heffingen zoals te zien in 

Tabel 5. 

 
7.7 Overzicht veranderingen afgelegde kilometers 

Hier volgt het overzicht van de veranderde kilometers ten opzichte van de referentiesituatie.  

Overigens zijn bij de afstanden in Tabel 6 t/m Tabel 8 buiten beschouwing gelaten werd. 

 

Tabel 1kinderen tot en met 12 jaar niet meegenomen. Indien dit wel gedaan was, dan zou het aantal 

afgelegde kilometers door autopassagiers juist zijn afgenomen bijvoorbeeld doordat een school of 

sportclub dichter bij huis gezocht wordt. De autopassagiers bestaan hier dus uit personen vanaf 13 

jaar, waarin carpoolers hoger vertegenwoordigd zijn dan bij álle autopassagiers zoals in voorgaande 

tabellen. 

 

Tabel 6: afgelegde afstanden varianten per vervoerwijze [op basis van Mourik, H. van, 2005] 
Afgelegde kilometers per  
modaliteit bij verschillende  
varianten [km] referentie variant 1A variant 1B variant 2 variant 5 variant 8A 

 autobestuurder 351.300.000 312.800.000 295.800.000 297.600.000 305.600.000 337.200.000 

 autopassagier 79.400.000 83.100.000 85.100.000 84.900.000 83.400.000 79.900.000 

 trein 58.000.000 60.100.000 61.300.000 61.100.000 60.300.000 58.400.000 

 BTM 31.100.000 32.100.000 32.600.000 32.500.000 32.100.000 31.300.000 

 langzaam 65.200.000 67.500.000 68.700.000 68.600.000 67.600.000 65.500.000 

 totaal 585.000.000 555.600.000 543.500.000 544.700.000 549.000.000 572.300.000 

 

Tabel 7: absolute verandering afgelegde afstanden varianten per modaliteit [op basis van Mourik, H. van, 2005] 
Verschil afgelegde kilometers  
per modaliteit bij verschillende  
varianten [km] referentie variant 1A variant 1B variant 2 variant 5 variant 8A 

 autobestuurder 351.300.000 -38.500.000 -55.500.000 -53.700.000 -45.700.000 -14.100.000 

 autopassagier 79.400.000 +3.700.000 +5.700.000 +5.500.000 +4.000.000 +500.000 

 trein 58.000.000 +2.100.000 +3.300.000 +3.100.000 +2.300.000 +400.000 

 BTM 31.100.000 +1.000.000 +1.500.000 +1.400.000 +1.000.000 +200.000 

 langzaam 65.200.000 +2.300.000 +3.500.000 +3.400.000 +2.400.000 +300.000 

 totaal 585.000.000 -29.400.000 -41.500.000 -40.300.000 -36.000.000 -12.700.000 

 

Tabel 8: relatieve verandering afgelegde afstanden varianten per modaliteit 

Verschil met referentie [% km] variant 1A variant 1B variant 2 variant 5 variant 8A 

 autobestuurder -11,0% -15,8% -15,3% -13,0% -4,0% 

 passagier 1,1% 1,6% 1,6% 1,1% 0,14% 

 openbaar vervoer  0,88% 1,4% 1,3% 0,94% 0,17% 

  -trein 0,60% 0,94% 0,88% 0,65% 0,11% 

  -bus/tram/metro 0,28% 0,43% 0,40% 0,28% 0,06% 

 langzaam verkeer 0,65% 1,0% 1,0% 0,68% 0,09% 

 uitval 8,4% 11,8% 11,5% 10,2% 3,6% 

 

 

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat het aantal voertuigkilometers nauwelijks afneemt bij een 

congestieheffing (variant 8A). De verklaring hiervoor kan zijn dat de meeste mensen op een ander 

tijdstip gaan rijden en daarom de rit niet verkorten of laten vervallen. Er valt echter wel een deel van 

de kilometers uit. Dit kan veroorzaakt worden door het kiezen van een kortere route, andere 

bestemming of locatieverandering. 

Omdat het hier om afgelegde voertuigkilometers gaat en niet om ritten is niet mogelijk om kwantitatief 

uitspraak te doen over uitval van ritten. Er bestaat namelijk geen lineair verband tussen het aantal 
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ritten en het aantal afgelegde kilometers. Van Mourik noemt zelf dat het aantal kilometers sterker 

afnam dan het aantal ritten, maar niet met hoe veel. De variant 1B waarbij de volledige BPM en MRB 

variabel worden als kilometerprijs, lijkt de grootste verschuiving van kilometers naar het openbaar 

vervoer mee te brengen. Ook het aantal uitgevallen kilometers is hier het hoogst. 

 

Als afsluiting van dit hoofdstuk zullen nog een aantal opmerkingen door het expertpanel en Van 

Mourik zelf geplaatst worden. Bij het onderzoek was namelijk een expertpanel betrokken om de 

resultaten van het LMS te beoordelen en daarbij soms voor hun regio in perspectief te plaatsen.  

 

Uit de LMS studie volgt volgens Van Mourik dat de automobiliteit afneemt en tevens de congestiegroei 

vermindert. Wat hij daarbij signaleerde was dat een deel van de ruimte die ontstaat door de 

uitgevallen kilometers ingevuld wordt door zakelijke rijders. Hoewel hij het niet expliciet noemt komt dit 

waarschijnlijk doordat zakelijke rijders een hogere tijdwaardering (value of time) hebben. Deze 

tijdwaardering komt in paragraaf 8.2 nader aan bod, maar het principe is dat zakelijke reizigers er 

meer voor over hebben om tijd te besparen dan bijvoorbeeld sociaal recreatieve reizigers. De tijd van 

een zakelijke reiziger is kostbaarder. 

 

Dynamische heffing 

Het expertpanel merkt op dat een dynamische vorm van congestieheffing (die per moment wordt 

vastgesteld) alleen zin heeft indien een automobilist zijn gedrag nog kan aanpassen. Vaak is een 

reiziger al op een bepaalde tijd op een bepaalde plaats en kan daardoor niet meer uitwijken. Oftewel, 

wanneer er geen gedragsaanpassing meer gedaan kan worden heeft een dynamische 

congestieheffing geen effect. De dynamische variant (8B) is daarom dan ook niet behandeld. Op dit 

moment zijn er namelijk al twijfels over de (technische) haalbaarheid van invoering van dit landelijke 

systeem. Een dynamische heffing zal nog complexer zijn. De argumentatie van de 

gedragsaanpassingen werd overigens ook bevestigd door Tillema in het interview (zie Bijlage 1) 

 

Gemiddelde werkdag 

Het LMS kan de resultaten enkel weergeven voor een gemiddelde werkdag. De tabellen gaven vaak 

aan dat er een sterke afname van het sociaal recreatief verkeer was. Juist dit verkeer zal zich vaak in 

het weekend voordoen. Dit zou betekenen dat de afname gemiddeld over alle dagen van de week nog 

sterker is. Hoewel het feit dat de congestietoeslag niet in het weekend geldt, het effect van afnemende 

kilometers weer afzwakt. Daar kan nog aan toegevoegd worden, dat met deze congestietoeslag 

verkeer zich misschien juist van de werkdag naar het weekend zal verplaatsen waardoor het aantal 

afgelegde kilometers per saldo niet afneemt. 

 

Vervoerskosten voor bedrijven. 

De vervoerskosten van het personeel vormen voor bedrijven vaak een relatief klein aandeel van de 

personeelskosten. Daarom kunnen werknemers het tarief wellicht gemakkelijk op hun werkgever 

afwentelen. 

 

Flexibiliteit privéleven 

Werkgevers kunnen weliswaar flexibeler worden in bijvoorbeeld reiskosten en werktijden. Daar 

tegenover staat dat het privéleven van mensen niet altijd even flexibel is. Zo zijn mensen gebonden 

aan bijvoorbeeld de tijden van kinderopvang, scholen, sportclubs en winkels. 

Dit principe van de beperkte flexibiliteit die ook het privéleven heeft, wordt ook bevestigd door Verhoef 

et al (2004). 

 

 

 

De belangrijkste verandering die Van Mourik signaleert en verklaart, is dat sociaal recreatief verkeer 

de activiteiten dichter bij huis zoekt, vaker nog dan het woon-werk verkeer dit doet. Bij beide groepen 

is dus een vrij sterke verkorting van verplaatsingsafstanden te zien. 

In Figuur 5 is die nieuwe samenstelling van het totaal aantal voertuigkilometers schematisch 

weergegeven. 
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Figuur 5: samenstelling afgelegde voertuigkilometers in verhouding tot basissituatie [van Mourik, 2005] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie Verkeerskundige effecten LMS studie naar ABvM 

• Volgens deze studie naar kilometerbeprijzing mbv het LMS hebben verschillende varianten van de 

kilometerprijs effect 

 

• Voor een kilometerprijs met platte congestietoeslag geldt: 

° 87% van de afgelegde kilometers blijft gelijk (door de autobestuurder) 

° ~ 10% van de kilometers valt uit, voornamelijk door kortere ritten 

° een klein aandeel wordt autopassagier of gaat zich verplaatsen met het openbaar vervoer 

 

• Een expertpanel plaatst meerdere kritische opmerkingen bij deze modelresultaten 

 

 

Mourik, H. van (2008). Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Toets op het verkeersmodel Landelijk Model 

Systeem. [digitale versie].  

 

Verhoef, E.T., Koopmans, C.C., Bliemer, M.C.J., Bovy, P.H.L., Steg, L. & Wee, G.P. van (2004). Vormgeving en 

effecten van prijsbeleid op de weg [digitale versie]. 
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8 Effecten prijsbeleid volgens wetenschappelijk inzicht 

Dit hoofdstuk behandelt vijf effecten die op kunnen treden als gevolg van de kilometerprijs. Het gaat 

hier, in tegenstelling tot de voorgaande hoofdstukken met modelresultaten, om effecten bepaald met 

empirisch onderzoek. De gebruikte onderzoeken zijn veelal gebaseerd op enquêtes waarin 

hypothetische situaties aan de ondervraagden voorgelegd zijn, de zogenaamde stated preference 

data
10
. Ook een simulatiestudie behoort tot de bronnen. Het grootste deel van de onderzoeken betreft 

proefschriften gerelateerd aan rekeningrijden. Deze data zijn gebruikt omdat ze specifiek op de 

Nederlandse situatie gericht zijn. Het gaat om: Behavioural Responses and Network Effects of Time-

Varying Road Pricing (2009, Technische Universiteit Delft) van Dirk van Amelsfort, Road pricing: a 

transport geographical perspective, ggeographical accessibility and short and long-term behavioural 

effects (2007, Universiteit Utrecht) van Taede Tillema en Road Pricing: Effectiveness, acceptance and 

institutional aspects (2006, Vrije Universiteit) van Barry Ubbels. 

Allereerst zullen de effecten voor de route worden behandeld, daarna achtereenvolgens: tijdstip, 

vervoerwijze, locatie en uitval. 

 

De onderzoeken in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op zogenaamde stated preference data, waar aan 

mensen een hypothetische situatie is voorgelegd, met een bepaald prijsbeleid zonder dat zij dit 

daadwerkelijk ondervonden hebben. Dit zijn de enige beschikbare data over kilometerbeprijzing in 

Nederland. De tegenhanger is de revealed preference methode, waarbij mensen na invoering van een 

prijsmaatregel ondervraagd werden. De buitenlandse studies naar prijsbeleid die in hoofdstuk 3 

genoemd werden zijn hier op gebaseerd. 

Er werden verschillende tarieven voorgelegd. Zo varieerde het tarief van de platte kilometerprijs 

tussen 3, 6 en 12 eurocent per kilometer. Voor de tijdgedifferentieerde kilometerprijs gold een 

kilometerprijs van 2, 4 en 8 cent per kilometer met een congestietoeslag van respectievelijk 6, 12 en 

24 cent. Bij beide werd ook gevarieerd in verdeling van de opbrengst (bijv. ter vermindering van de 

inkomstenbelasting). Binnen deze varianten werden de verschillende tarieven willekeurig over de 

respondenten verdeeld. 

 

De simulatie benadering houdt in dat er een stedelijk model ontwikkeld wordt voor een gemiddelde 

Europese stad. Deze methode valt onder de zogenaamde numerieke simulaties. Daarbij wordt 

gekeken welke ‘krachten’ in transport- en locatiebeleid het verkeer beïnvloeden. Dit simulatie model 

zou bruikbaar zijn voor verschillende steden, omdat het niet voor een specifieke stad is gemaakt. 

 

 
8.1 Route 

Het eerste verwachte effect van de kilometerprijs is de verandering van routes. Zo ver bekend is er 

geen literatuur die specifiek routeverandering voor de Nederlandse situatie behandelt. Uit 

verschillende buitenlandse onderzoeken blijkt wel dat veelal kortere routes gemaakt worden.  

De meer kwalitatieve informatie die wel beschikbaar was in de literatuur, is afkomstig van Nielsen 

(2004). Volgens Nielsen duurt het enige tijd voordat mensen de voor hen optimale route gevonden 

hebben, waardoor de effecten in het begin nog klein zijn. Daarnaast geeft hij aan dat bij het Deense 

AKTA experiment, waarbij 500 auto’s in Kopenhagen een ingebouwd GPS
11
 systeem kregen en zo 

prijsbeleid testten, weldegelijk nieuwe routes ontstonden. Bovendien kregen gelegenheidsritten in 

sommige gevallen een andere bestemming. Doordat het AKTA experiment gebruik maakte van GPS 

konden ook de routes gevolgd worden. Het experiment vond plaats over een periode van 8 tot 12 

weken. 

Ook Schönfelder, Rich, Nielsen, Würtz en Axhausen (2007) beweren dat de bestemmingskeuze bij 

veel gekozen bestemmingen inelastisch
12
 is. Dat betekent dat niet snel een andere bestemming 

gekozen wordt, wanneer de kosten voor het bereiken van de oorspronkelijke bestemming toenemen. 

Als reden daarvoor noemen zij de verplichtingen van het dagelijkse leven, zoals werk en school. Ook 

Verhoef et. al (2004) bevestigen dat soms niet aangepast wordt omdat mensen vastzitten aan school- 

en werktijden. Dit onderzoek van Schönfelder et al is overigens ook gebaseerd op het zogenaamde 

AKTA experiment in Kopenhagen.  

 

                                                      
10
 Het begrip stated preference is opgenomen in de begrippenlijst op p. 58 

11
 Het begrip GPS is opgenomen in de begrippenlijst op p. 58 

12
 Het begrip elasticiteit is opgenomen in de begrippenlijst op p. 58 
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Kortom er lijken geen sterke veranderingen in de route te bestaan. De aanpassingen die in route 

gedaan worden vormen onderdeel van de uitgevallen kilometers omdat routes korter werden. In 

paragraaf 8.5 zal blijken dat dit ongeveer 10% van de gereden kilometers is. 

 

 

Conclusie wetenschappelijk inzicht route 

• Verandering van routes is af te leiden uit uitval van kilometers: kortere ritten (~10% uitval) 

• Oorzaak voor andere routes: kortere routes 

 

 

Nielsen, O.A. (2004). Behavioral responses to road pricing schemes: description of the Danish AKTA experiment 

[digitale versie]. Journal of intelligent transportation systems, 8, 233-251. 

 

Schönfelder S., Rich, J., Nielsen, O.A., Würtz, C.J., & Axhausen, K.W. (2007). Road pricing and its consequences 

for individual travel patterns [digitale versie]. Mobilities, 2(1), 75-98. 

 

Verhoef, E.T., Koopmans, C.C., Bliemer, M.C.J., Bovy, P.H.L., Steg, L. & Wee, G.P. van (2004). Vormgeving en 

effecten van prijsbeleid op de weg [digitale versie]. 

 

 
8.2 Tijdstip 

Een tweede verandering die kan optreden in reizigersgedrag, is de keuze voor een ander tijdstip. 

Zeker gezien het advies van het platform Anders Betalen voor Mobiliteit, waarin een 

tijdgedifferentieerde kilometerprijs wordt voorgesteld, ligt een verandering van tijdstip voor de hand. 

De vraag is wel in hoeverre mensen de vrijheid hebben om het tijdstip van hun verplaatsing te 

wijzigen. Bovendien spelen ook de hoogte van de normale kilometerprijs en het congestietarief een 

rol. Daarnaast kan per reismotief de tijdwaardering, Value of Time, verschillen. In deze paragraaf 

komen de effecten op vertrek- en aankomsttijdstip aan bod. Daarbij is zo veel mogelijk gekeken naar 

onderzoeken uit Nederland, gezien verschillen per land (cultuur) die een rol kunnen spelen. Het blijkt 

dat toch een redelijk deel van de mensen gebonden is aan bepaalde tijden wegens het verplichte 

karakter van de rit, bijvoorbeeld werkgebonden of afhankelijk van openingstijden. 

 

Effecten tijdstip (Ubbels, Tillema) 

Allereerst komen nu de bevindingen van Barry Ubbels naar voren. Hij promoveerde in 2006 aan de 

Vrije Universiteit met zijn proefschrift: Road Pricing: Effectiveness, acceptance and institutional 

aspects. De verandering van tijdstip werd bekeken bij een kilometertarief dat verschilde binnen en 

buiten de spits. Daarbij veranderde voor 7,1% van alle ritten het tijdstip. Dit aandeel geldt enkel voor 

woon-werk verkeer (forenzen). De twee andere reismotieven die behandeld worden zijn visite (sociaal 

verkeer) en overigen. Daarvoor gelden iets lagere percentages van respectievelijk 7,0% en 6,2%. Zie 

ook Tabel 9 t/m Tabel 11 in Bijlage 2. 

Een van de verklarende variabelen die Ubbels geeft is het aantal ritten dat een werknemer wekelijks 

met congestie doormaakt. Hoe hoger dit aantal, hoe vaker een aanpassing van het reistijdstip 

plaatsvindt. Deze ritten in congestiegebieden worden immers duurder per afgelegde kilometer. 

Van alle aangepaste ritten, op welke manier dan ook, geldt dat voor ongeveer de helft de aanpassing 

een ander tijdstip betreft. 

Overigens is in dit onderzoek het gemiddelde genomen van verschillende samenstellingen (hoogte, 

aanwezigheid) van kilometertarieven, belastingen voor gebruik, belastingen voor bezit en gebruik van 

de opbrengst voor het verlagen van de inkomensbelasting. (voor tarieven zie introductie hoofdstuk 8). 

Wat betreft het tijdstip maakte Taede Tillema (2007) gebruik van dezelfde data, kwam daarmee op 

dezelfde percentages en concludeert daarmee dat reizen op een ander tijdstip de populairste 

gedragsverandering op korte termijn is. Tillema promoveerde in 2007 aan de Universiteit Utrecht met 

zijn proefschrift: Road pricing: a transport geographical perspective. In paragraaf 8.4 zal blijken dat 

ook de lange termijn effecten dit aandeel van tijdsverandering niet kunnen overtreffen. 



 34 

 

Tillema, T. (2007) Road pricing: a transport geographical perspective. Geographical accessibility and short and 

long-term behavioural effects. 

 

Ubbels, B.J. (2006). Road pricing; effectiveness, acceptance and institutional aspects. 

 

 

Effecten tijdstip 2 (Van Amelsfort) 

Uit het proefschrift van Van Amelsfort (Behavioural Responses and Network Effects of Time-Varying 

Road Pricing, 2009) blijkt dat er geen volledige vrijheid is om in tijdstip te veranderen. Een groep van 

1115 mensen kreeg vragen voorgelegd. De groep, die het onderzoek via internet invulde, bestond uit 

forenzen die minstens twee maal per week met de auto naar het werk gaan en daarbij minimaal twee 

maal per week 10 minuten congestie ondervinden. Verder had de groep nog een aantal andere 

afwijkende kenmerken zoals een gemiddeld hoger inkomen, hoger opleidingsniveau en merendeel 

mannen. Uit het onderzoek blijkt dat 27% aan een bepaalde vertrektijd is gebonden, tegenover 66% 

gebonden aan een aankomsttijd. Van de eerste groep kan 56,2% (15% van álle ritten) niet eerder 

vertrekken tegenover 53,8% (14% van álle ritten) die niet later kan vertrekken.  

 

Amelsfort, D.H. van (2009). Behavioural Responses and Network Effects of Time-Varying Road Pricing.  

 

Effecten tijdstip 3 (Eliasson et. al) 

In dit deel zal ook kort worden stilgestaan bij een buitenlands onderzoek van Eliasson, Hultkrantz, 

Nerhagen en Smidfelt Rosqvist (2006) in Stockholm. Bij invoering van het in hoofdstuk 0 genoemde 

cordon in Stockholm ontstonden namelijk ook veranderingen wat betreft tijdstip. De heffing bij passage 

van het cordon was hier namelijk binnen de spits gedifferentieerd. Na 12 maanden was een afname in 

het aantal voertuigen van 22% zichtbaar. Daarbij was de afname het sterkst in de avondspits, namelijk 

23% minder voertuigen, in tegenstelling tot 18% minder in ochtendspits. De vrijheid van tijdstipkeuze 

is in de ochtendspits daarmee beperkter dan in de avondspits. De tijdsafhankelijke heffing kan volgens 

bovenstaande gegevens daarom een vijfde deel van de ritten uit de ochtendspits krijgen. 

 

Eliasson, J., Hultkrantz, L., Nerhagen, L. & Smidfelt Rosqvist, L. (2009). The Stockholm congestion – charging 

trial 2006: overview of effects [digitale versie]. Transportation research part A 43, 240-250. 

 

Tijdwaardering (Ubbels en Van Amelsfort) 

Het effect om te veranderen van tijdstip hangt eveneens samen met de tijdwaardering van het 

individu. Deze waardering kan verschillen per gebruikersgroep maar ook per vervoerwijze of motief. In 

deze paragraaf zal kort ingegaan worden op deze tijdwaardering. 

Ubbels (2006) vond bijvoorbeeld een gemiddelde value of time (VOT) waarde van 9,80 euro/uur. De 

gebruikte groep respondenten maakte woon-werk verplaatsingen met de auto. Dit gemiddelde bestaat 

onder meer uit de groep mensen die voor een bepaald tijdstip moeten vertrekken. Zij hebben de 

hoogste tijdwaardering van 13,25 euro/uur. Ook mensen die niet voor een bepaald moment weg 

kunnen hebben gemiddeld een hogere waarde van 10,29 euro/uur. Voor de groep die juist niet later 

dan een bepaald tijdstip op het werk mag arriveren, ligt het juist lager (€7,57/u) dan het 

referentieniveau zonder beperkingen (€8,47/u). Een andere variabele die invloed heeft is de lengte 

van de rit: hoe langer, hoe hoger de VOT. Korte ritten zouden daardoor eerder uitvallen dan lange 

ritten. Ook voor inkomen bestaat een positief verband, tot op een niveau van 86000 euro/jaar. 

Daarboven neemt de VOT weer iets af. Ook werknemers met nu al een volledige 

reiskostencompensatie hebben een hogere tijdwaardering dan bij een gedeeltelijke compensatie. De 

beperkingen in aankomsttijdstip en vertrektijdstip die er zijn voor een persoon, kunnen samenhangen 

met het motief waarmee ze de rit afleggen. Naar omstandigheden zou daarom een verschillende VOT 

gebruikt moeten worden. 

Het punt van reiskostencompensatie komt overeen met de bevindingen van Van Amelsfort. Ook hij 

vond dat werknemers die een compensatie ontvangen een hogere reistijdwaardering hebben. Van 

Amelsfort selecteerde een groep mensen die eveneens met de auto naar het werk rijdt, dit minstens 

twee maal per week doen en minstens twee maal per week 10 minuten congestie ondervinden. 

Daarnaast concludeert hij dat de gevoeligheid van deze groep forenzen verschilt ten aanzien van 

verschillende kosten. Zo is deze gevoeligheid voor wegbeprijzing het grootst, gevolgd door 

brandstofkosten en het minste ten aanzien van openbaar vervoerskosten. 
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De belangrijkste bevindingen uit deze paragraaf zijn dat volgens Tillema en Ubbels ongeveer 7% van 

de ritten verandert, bij een differentiatie van de kilometerprijs in de tijd. Van Amelsfort voegt daar aan 

toe dat 27% van de automobilisten aan een vertrektijd vast zit en 66% aan een aankomsttijd. 

Bij de keuze voor een andere tijd speelt ook de tijdwaardering een rol. Hoe hoger deze VOT waarde, 

hoe groter de kans dat er (nog steeds) in de relatief dure spitsperiode gereden wordt. 

 

Amelsfort, D.H. van (2009). Behavioural Responses and Network Effects of Time-Varying Road Pricing.  

 

Ubbels, B.J. (2006). Road pricing; effectiveness, acceptance and institutional aspects. 

 

 

Conclusie wetenschappelijk inzicht tijdstip 

• 7% van de ritten verandert in tijd bij een tijdgedifferentieerde kilometerprijs 

• 27% van de automobilisten zit vast aan een vertrektijd, 66% aan een aankomsttijd 

• Bij een hogere tijdwaardering, zal minder snel de wijziging in tijstip plaatsvinden (buiten de spits)  

 

 

8.3 Vervoerwijze 

Wanneer het reizen over de weg voor autobestuurders te duur wordt, is er een derde optie om uit te 

wijken, namelijk naar een andere vervoerwijze. Bijvoorbeeld de fiets of lopend (samen langzaam 

verkeer), openbaar vervoer of door het delen van de auto. De voorwaarde is wel dat deze wijze ook 

beschikbaar is. Er blijft dus een groep die wellicht wel wil veranderen maar niet over de mogelijkheid 

beschikt. Over het algemeen is het openbaar vervoer het meest populair voor woon-werkverkeer 

tegenover langzaam verkeer voor het overige verkeer, zo zal blijken in deze paragraaf. 

In hoofdstuk 0 over buitenlandse vormen van mobiliteitsbeprijzing zijn al enkele effecten in het 

buitenland naar voren gekomen. Zo was in Singapore het carpoolaandeel meer dan verdubbeld (8% 

naar 19%), ging het aandeel bus van 33% naar 46% en is ook in Londen 50-60% meer ritten met het 

OV gemaakt. 

 

Verhoef, E.T., Koopmans, C.C., Bliemer, M.C.J., Bovy, P.H.L., Steg, L. & Wee, G.P. van (2004). Vormgeving en 

effecten van prijsbeleid op de weg [digitale versie]. 

 

Effecten vervoerwijze (Eliasson en Mattsson) 

De eerste studie die veranderingen van vervoerwijze behandelt is afkomstig van Eliasson en Mattsson 

(2001). Zij deden een (computer)simulatiestudie naar de effecten van wegbeprijzing in de vorm van 

congestieheffing en een tolring. Daarbij werden vier groepen onderscheiden: huishoudens, 

werkgevers, winkels en bedrijven in de dienstensector. De simulatie geldt voor een typische Europese 

stad waar al een goedfunctionerend openbaarvervoerssysteem aanwezig is.  

Bij optimale congestieheffing daalde het aantal afgelegde kilometers door auto’s met 24%. 

Tegelijkertijd zou dan het aantal afgelegde kilometers met het openbaar vervoer toenemen met 15%. 

Al met al zou er dan nog uitval van afgelegde kilometers overblijven van ongeveer 3%. 

  

Eliasson, J. & Mattsson, L (2001). Transport and location effects of road pricing: a simulation approach [digitale 

versie]. Journal of transport economics and policy 35 (3), 417-456. 

 

Effecten vervoerwijze (Ubbels) 

Het tweede onderzoek naar de overstap naar andere modaliteiten is afkomstig van Barry Ubbels 

(2006). Ubbels kijkt in zijn proefschrift evenals Taede Tillema, naar onder meer de effecten als gevolg 

van veranderend gedrag. De gebruikte data zijn hetzelfde. Daarbij maken zij onderscheid naar woon-

werkverkeer, sociale ritten (visite) en overige ritten. Om te kunnen vergelijken met de LMS studie van 

Van Mourik, is een platte kilometerheffing en een tijdsafhankelijke kilometerheffing opgenomen in 

Tabel 9 tot Tabel 11. De conclusie bij de tijdsafhankelijke heffing was dat van de forenzen ongeveer 

15% zijn gedrag verandert. 2,6% van de ondervraagden stapte met de rit over op het openbaar 
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vervoer, 1,9% naar niet gemotoriseerd verkeer, 1,2% naar de motor en 0,67% ging carpoolen (zie 

Tabel 9). Een percentage van de veranderde kilometers is enkel gegeven voor het geheel van 

aanpassingen, namelijk 3,9%. Deze laatste waarde is beter te vergelijken met de studie van Van 

Mourik. 

Het meest opvallende is dat binnen de aangepaste ritten, de overige motieven twee maal zo veel 

veranderen naar openbaar vervoer als de woon-werk ondervraagden deden. De verklaring daarvoor 

kan zijn dat de ‘niet woon-werk groep’ meer opties heeft om naar uit te wijken en meer tijd over heeft 

voor de reis (lagere tijdwaardering) dan de werkgebonden ritten. Dat wil zeggen dat de prijsmaatregel 

de optie moet bieden om uit te wijken, maar ook de bestuurder niet gebonden mag zijn aan een 

bepaalde tijd of vervoerwijze (zie ook paragraaf 8.2). 

In Tabel 9 t/m Tabel 11 staan de genoemde cijfers in een compleet overzicht. Dit overzicht is 

opgesteld om te kunnen vergelijken met de LMS studie naar prijsbeleid. Het grote verschil is echter 

wel dat het hier om verandering in het aantal ritten gaat en niet om de verandering in afgelegde 

kilometers.  

 

Tabel 9: verschillen woon-werk verkeer bij invoering kilometerprijs [naar Ubbels] 

Verschil voor woon-werk verkeer [% ritten] platte km-prijs* tijdsafhankelijke km-prijs** 

  autobestuurder -5,9% -14,8% 

  carpool 1,2% 0,67% 

  openbaar vervoer  1,9% 2,6% 

  niet gemotoriseerd (=langzaam verkeer) 1,9% 1,9% 

  gemotoriseerd (motor of motorfiets) 0,56% 1,3% 

  thuiswerken 0,38% 1,2% 

  rit op andere tijd - 7,1% 

  uitval 0,03% 0,09% 

Verschil voor woon-werk verkeer [% km] 3,9% 14,6% 

*gemiddeld €0,11 per km   

**gemiddeld €0,07 per km + €0,21 in de spits 

 

Tabel 10: verschillen sociaal verkeer bij invoering kilometerprijs [naar Ubbels] 

Verschil voor sociaal verkeer [% ritten] platte km-prijs tijdsafhankelijke km-prijs 

  autobestuurder -14,2% -14,6% 

  carpool - - 

  openbaar vervoer  2,5% 2,0% 

  niet gemotoriseerd 6,3% 4,1% 

  gemotoriseerd 1,3% 0,25% 

  thuiswerken - - 

  rit op andere tijd - 7,0% 

  uitval 4,1% 1,3% 

Verschil voor sociaal verkeer [% km] 11,6% 13,2% 

 

Tabel 11: verschillen overig verkeer bij invoering kilometerprijs [naar Ubbels] 

Verschil voor overig verkeer [% ritten] platte km-prijs tijdsafhankelijke km-prijs 

  autobestuurder -10,9% -13,2% 

  carpool - - 

  openbaar vervoer  1,4% 1,9% 

  niet gemotoriseerd 7,1% 3,8% 

  gemotoriseerd 0,20% 0,20% 

  thuiswerken - - 

  rit op andere tijd - 6,2% 

  uitval 2,2% 1,1% 

Verschil voor overig verkeer [% km] 9,2% 11,2% 

 

Ubbels, B.J. (2006). Road pricing; effectiveness, acceptance and institutional aspects. 
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Al met al is bij de woon-werkgroep het openbaar vervoer het populairste alternatief, gevolgd door niet 

gemotoriseerd verkeer. Ongeveer 2% van de vervangende ritten wordt een OV rit en een zelfde 

aandeel wordt niet gemotoriseerd. Voor de niet werkgerelateerde ritten geldt dat de niet-

gemotoriseerde vervoerwijze veel sterker aanwezig is dan openbaar vervoer. De genoemde 

simulatiestudie wijkt te veel af van de Nederlandse situatie om verder mee te nemen. 

 

 

Conclusie wetenschappelijk inzicht vervoerwijze 

• Voor woon-werk verkeer is het openbaar vervoer de meest gekozen alternatieve vervoerwijze, 

2,6% stapt over bij een tijdgedifferentieerde kilometerprijs 

• Voor het overig verkeer is langzaam verkeer de grootste alternatieve vervoerwijze (~4-7%) 

 
 
8.4 Locatie 

De kilometerprijs heeft effect op het vestigingsgedrag van huishoudens en bedrijven. Huishoudens 

zullen dichter bij hun werk of andere voorzieningen willen wonen, terwijl ook bedrijven dichter bij hun 

werknemers gevestigd willen zijn om een aantrekkelijke werklocatie te blijven en wellicht om 

reiskostencompensatie zo veel mogelijk te beperken. Het kan daarnaast voorkomen dat leden van 

een huishouden een baan dichter bij huis zoeken in plaats van te verhuizen. De verandering van 

locatie vindt uiteraard plaats op de langere termijn omdat een alternatieve woon- of werklocatie 

beschikbaar moet zijn maar ook aan allerlei eisen moet voldoen (prijs, grootte, omgeving, etc.). In 

deze paragraaf wordt dit toegelicht door het (hypothetische) gedrag van huishoudens en bedrijven te 

bekijken. Overigens wordt enkel ingegaan op de Nederlandse situatie vanwege het fiscale systeem 

(overdrachtsbelasting) en de (bedrijfs)cultuur (fietsland, systeem van reiskostenvergoedingen, 

bevolkingsdichtheid etc.). Een enkele buitenlandse simulatiestudie zal wel worden gebruikt ter 

oriëntatie. Er zal blijken dat de kilometerprijs de intentie om te verhuizen vooral versterkt en minder 

vaak de hoofdreden voor verhuizing vormt. 

 

Effecten locatie (Eliasson en Mattsson) 

In deze Zweedse simulatiestudie wordt zowel een congestieheffing als een tolring bekeken. Voor de 

tolring geldt dat mensen bij invoering meer centraal gaan wonen. Indien de prijs zodanig hoog wordt 

dat de voordelen van centraal wonen niet meer opwegen tegen de prijs, dan zal een tegengesteld 

effect ontstaan. Locaties buiten de stad worden in eerste instantie dus minder aantrekkelijk maar bij 

een onevenredig hoge prijs juist aantrekkelijker. 

Verder viel voor huishoudens op dat zij alleen de potentiële toegankelijkheid tot werk meenemen. Dat 

betekent dat zij kijken of er voldoende werk voor hen aanwezig is in een bepaald gebied, ongeacht de 

vestiging van de huidige werkgever. Dit principe kan eveneens gelden voor Nederlandse 

huishoudens.  

Wat betreft het verschil tussen huishoudens, werkgevers en winkels in prijsgevoeligheid: winkels zijn 

het meest prijsgevoelig in locatiekeuze. 

De locatiekeuze wordt volgens Eliasson en Mattsson lang zo sterk niet beïnvloed als het reispatroon. 

Het reispatroon zal eerder veranderen door prijsbeleid dan de vestigingslocatie, wat betekent dat ook 

zij de korte termijn effecten sterker inschatten. 

 

Eliasson, J. & Mattsson L. (2001). Transport and location effects of road pricing: a simulation approach [digitale 

versie]. Journal of Transport Economics and Policy 35 (3),  417-456. 

 

Effecten verhuisgedrag bedrijven (Ruimtelijk Planbureau) 

Het Ruimtelijk Planbureau laat zien dat bedrijven reiskosten meenemen bij de afweging voor een 

nieuwe locatie. Zo blijkt uit de studie “Verhuizingen van bedrijven en groei van werkgelegenheid” van 

het Ruimtelijk Planbureau (2007). Ook Louw (1996) bevestigt dit (zie Bijlage 2). Volgens zijn gegevens 

vormen financiële factoren namelijk ongeveer 14% van de locatiebeslissing, bij de selectie van een 

locatie. Wellicht vallen reiskosten volgens dit onderzoek niet onder de financiële factoren, maar onder 

de locatiefactoren, welke voor 44% meetellen bij de locatiebeslissing. Als belangrijkste aspect van 
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locatiefactoren wordt namelijk de bereikbaarheid genoemd. Hier wordt aangenomen dat reiskosten 

onder de bereikbaarheid vallen. 

Zelfs als bedrijven niet direct als gevolg van de kilometerprijs verhuizen, kunnen zij het bij de 

eerstvolgende verhuizing wel meenemen. Volgens het Ruimtelijk Planbureau verhuizen in Nederland 

ongeveer 18.000 bedrijven per jaar, wat 4 procent van de populatie zou vormen. Omdat 

bereikbaarheid de belangrijkste locatiefactor was kan dit enerzijds betekenen het dat bedrijven die 

verder van stedelijke gebieden zijn gevestigd ervoor kunnen kiezen om te verhuizen wegens kortere 

reisafstanden tot klanten, leveranciers en werknemers. Dit kan de verplaatsingsafstanden reduceren, 

maar hoeft bij aanwezigheid van de kilometerprijs de kosten niet automatisch ook te reduceren 

vanwege de hogere kilometerprijs in congestiegebieden. Anderzijds zijn er bedrijven die centraal 

gevestigd zijn maar door congestie minder goed (door de hogere kilometerprijs een hogere weerstand 

om er te komen) bereikbaar zijn via de weg. Deze bedrijven worden bij invoering van de kilometerprijs 

waarschijnlijk wel beter (sneller) bereikbaar, maar naar verwachting zullen dergelijke drukbelaste 

wegen duurder zijn. Dit laatste pleit ervoor dat de bedrijven ook weg willen uit gebieden met veel 

congestie. 

Welke van de twee genoemde voorbeelden (centralisatie of decentralisatie) het sterkst uitpakt zal 

mede door de hoogte van het tarief en de omstandigheden van de reiziger bepaald worden. 

Daarnaast kan ook het beleid van reiskostencompensatie, de inkomens bij de werknemers, 

opleidingsniveau, type bedrijf, kenmerken van de klanten en locatie van de klanten en leveranciers 

een rol spelen.  

De nieuwe locatie behoudt dus de gebruikelijke eis dat de reistijd zo laag mogelijk moet zijn maar 

daarbij mag dat bij voorkeur niet met zich meebrengen dat het enkel via ‘dure’ wegen bereikt kan 

worden. Zowel tijd als kosten (in euro’s) veroorzaken namelijk een zekere weerstand. Welke van de 

twee zwaarder meetelt hangt af van onder andere de tijdwaardering en het tarief. De verwachting is 

daarom dat bedrijven met veel werknemers met een hoger inkomen (hogere reistijdwaardering) een 

vestigingslocatie waar een congestieheffing geldt minder snel vermijden dan bedrijven met relatief 

lagere inkomens. De locatie kan tevens afhangen van het compensatiebeleid van het bedrijf. Op het 

compensatiebeleid zal bij stelling 2 in hoofdstuk 9 nader ingegaan worden. 

  

Ruimtelijk planbureau (2007). Verhuizingen van bedrijven en groei van werkgelegenheid. Rotterdam [digitale 

versie]. 

 

Effecten vestigingslocaties bedrijven (Tillema)  

Werkgevers kunnen zich aanpassen aan het nieuwe mobiliteitsbeleid. In dit onderzoek gaf 7,8% aan 

in een enquête dat het waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk was dat zij binnen een termijn van twee 

jaar een nieuwe vestigingslocatie zullen zoeken bij de invoering van de kilometerprijs. Overigens had 

de helft daarvan toch al verhuisplannen. In feite gaat het om 3,9% extra verhuizingen door de 

kilometerprijs. De bedrijven die hier meegenomen zijn, zitten in de dienstensector of in de industrie. In 

een verwijzing van Tillema naar Muconsult wordt duidelijk dat bedrijven waarschijnlijk weinig zullen 

doen met de kilometerprijs omdat deze kosten maar een klein aandeel van de operationele kosten 

vormen. Loonkosten vormen namelijk een veel groter deel van de kosten (~74%
13
). Bovendien worden 

deze kosten al ingecalculeerd bij het zoeken naar een nieuwe locatie.  

 

Tillema, T. (2007) Road pricing: a transport geographical perspective. Geographical accessibility and short and 

long-term behavioural effects. 

 

Verhuisgedrag huishoudens (CBS) 

Naast bedrijven verhuizen ook huishoudens om verschillende redenen. De kilometerprijs hoeft hiervan 

niet de (enige) oorzaak te vormen. Volgens de gegevens van het CBS tussen 2005 tot 2007 verhuist 

jaarlijks ongeveer 10% van de bevolking. Ongeveer de helft van de verhuizingen heeft te maken met 

een verandering in de huishoudensamenstelling. Bijvoorbeeld, samenwonen, uit huis gaan en 

scheiden.  

Het aantal werkgerelateerde verhuizingen is niet afzonderlijk bepaald door het CBS. Wel werd gesteld 

dat ongeveer een vijfde deel verhuist vanwege werk of studie. 

                                                      
13
 Aandeel lonen van totale arbeidskosten volgens het CBS in het jaar 2003. 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70924ned&D1=a&D2=a&D3=(l-2)-

l&HD=080401-1714&HDR=G1&STB=T,G2 
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Een grove aanname die met bovenstaande gegevens kan worden gedaan, is dat ván de 10% 

verhuisde personen per jaar, 10% verhuist voor het werk (aangenomen dat van de werk- en 

studiegerelateerde verhuizingen precies de helft voor het werk verhuist). Dat betekent dat ongeveer 

1% van de bevolking, in 2009 bijvoorbeeld ongeveer 160.000 mensen, verhuist voor het werk. De 

reiskosten kunnen hierbij een redelijke rol spelen en zo ook de keuze van een nieuwe werkgever 

(vestiging, reiskostencompensatie) en woonlocatie bij elke locatieverandering beïnvloeden, ook 

wanneer zij pas 10 jaar na de invoering van de kilometerprijs verhuizen. 

 

CBS (2008). Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio. Geraadpleegd van CBS website: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=60048ned&D1=0-9,12-18,81-

87&D2=0&D3=2,7,12,(l-2)-l&HD=090402-0916&HDR=G2&STB=G1,T. 

 

Ekamper, P. & M. van Huis (2002), Verhuizingen vanwege veranderingen van de huishoudensamenstelling. 

Geraadpleegd via CBS website: http://www.nidi.knaw.nl/en/output/2002/mvb-50-08-ekamper.pdf/mvb-50-08-

ekamper.pdf. 

 

Feijten, P. en Visser, P. (2005). Binnenlandse migratie: verhuismotieven en verhuisafstand [digitale versie]. 

Geraadpleegd via CBS website: 

http://c78.deds.nl/c78/opdracht6V/binnenlandse%20migratie%20verhuismotieven%20en%20verhuisafstand.

pdf. 

 

Effecten woon- en werklocatie huishoudens (Tillema)  

Tillema heeft in zijn proefschrift een volledig hoofdstuk gewijd aan het verhuizen en zoeken van een 

andere baan als gevolg van de invoering van kilometerbeprijzing. Hij beweert daarin dat 4,0% van de 

respondenten in een enquête aangeeft met een waarschijnlijkheid van ‘behoorlijk hoog’, ‘hoog’ of zelfs 

‘extreem hoog’ te verhuizen wanneer een kilometerheffing ingevoerd wordt. Het gaat hierbij om het 

gemiddelde van 3 verschillende vormen van de kilometerheffing: een platte kilometerheffing; een 

kilometerheffing met tol of gewichtsafhankelijke bijdrage; een tijdsafhankelijke kilometerheffing. Het is 

moeilijk te zeggen welke variant van Tillema het aankomend systeem in Nederland het best benadert 

maar waarschijnlijk is dat de tijdsafhankelijke variant. Naast de tijd zal de kilometerprijs in Nederland 

namelijk nog afhangen van de plaats en milieukenmerken van het voertuig. Volgens Tillema zou 3,8% 

verhuizen bij deze tijdsafhankelijke kilometerprijs. De effecten op het al dan niet behouden van de 

huidige baan zijn een stuk groter. Gemiddeld 10,7 % (11,6% tijdsafhankelijk) gaf aan dat het minimaal 

redelijk waarschijnlijk is een andere baan te zoeken bij invoering van de kilometerheffing. 

De kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is dat 75% van de respondenten die met hoge 

waarschijnlijkheid van locatie zal veranderen, reeds overweegt te verhuizen om een andere reden. De 

kilometerprijs kan volgens Tillema dus wel een extra stimulans vormen voor verhuizen of veranderen 

van baan maar zal niet altijd dé oorzaak zijn van verhuizing. Dat betekent dat 0,95% zal verhuizen en 

nog eens 2,9% een andere werkgever zal zoeken enkel door de tijdsafhankelijke kilometerprijs. 

Overigens was er in deze vraagstelling geen termijn opgenomen. De aanname die gemaakt wordt is 

dat deze groep dat binnen 0 tot 5 jaar na invoering van de kilometerprijs zal verhuizen. Dat betekent 

dat er in de eerste jaren na invoering van de kilometerprijs per jaar 0,19% en 0,58% verandert van 

woonlocatie of baan. 

 

Tillema vond een aantal variabelen dat invloed uitoefende op de veranderende locatie. Zo waren er 

variabelen met een positief verband tussen de kilometerprijs en de kans op verandering van woon- en 

of werklocatie. Positief wil zeggen dat hoe hoger zij worden, hoe hoger de kans van locatie te wisselen 

wordt. Het gaat om: het jaarlijks gereden kilometers en de kans dat om een andere reden 

waarschijnlijk binnen 2 jaar van locatie wordt veranderd. Daarnaast waren er meerdere aspecten die 

een negatieve invloed hadden: het jaarlijks inkomen van het huishouden, de mate waarin werkgever 

reiskosten compenseert en het opleidingsniveau. Tillema noemt net als Van Wee doet in de stellingen, 

dat de reiskostenvergoeding van de werkgever een belangrijke rol zullen spelen bij de invoering van 

de kilometerprijs. Hoe hoger deze compensatie, hoe lager de verhuiskans zal zijn en hoe kleiner 

daardoor het effect van prijsbeleid. 

Verder ziet Tillema dat de (genoemde) factoren die effect hebben op het veranderen van locatie, 

eveneens voorkomen bij andere onderzoeken naar locatieverandering. Het grootste verschil met 

andere studies is dat inkomen en reiskostencompensatie hier een veel grotere rol spelen. Mensen met 
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een hoog inkomen hebben bij andere onderzoeken een vrij grote neiging om te verhuizen. Bij 

locatieverandering door de invoering van prijsbeleid op de weg is deze neiging kleiner. 

Wat opvalt bij de gevoeligheden voor het prijsbeleid is dat mensen gevoeliger zijn voor hoge 

reiskosten dan hoge woonkosten. Daarnaast is de tijdwaardering relatief gezien tamelijk laag. Mensen 

zijn liever wat langer onderweg of betalen wat meer voor hun woning om zo reiskosten zo veel 

mogelijk te beperken. Als laatste plaatst Tillema de opmerking dat tolkosten een negatiever effect 

hebben dan brandstofkosten. Dat betekent dat er een andere elasticiteitswaarde
14
 voor 

brandstofkosten, tolkosten of andere wegbeprijzing bestaat. 

 

Tillema noemt naast bovenstaande conclusies een aantal aspecten dat in overweging moet worden 

genomen. Het gaat daarbij vaak om neveneffecten. Allereerst noemt hij dat wanneer mensen 

dichterbij hun werk wonen, meer korte ritten maken. Dit kan weer gevolgen hebben voor de keuze 

voor een vervoerwijze. Immers bij korte afstanden ligt het eerder voor de hand om de fiets of bus te 

nemen als alternatief voor de auto (in plaats van de trein voor langere afstanden). Als laatste is er een 

belangrijk verschil tussen huiseigenaren en huurders. Bij verhuizen uit een koopwoning moet (in 

Nederland) namelijk 6% overdrachtsbelasting worden betaald terwijl huurders geen last hebben van 

deze financiële consequenties van verhuizen. Beide hebben wel kosten voor inrichting en eventuele 

verbouwing. Kopers hebben daarbij nog eens taxatiekosten, 1% afsluitprovisie voor de hypotheek, 

notariskosten en eventuele makelaarskosten. Wat betreft effecten door de beleidsvoering, zou de 

overheid ervoor kunnen kiezen om de overdrachtsbelasting voor werknemers die dichterbij hun werk 

willen wonen naar aanleiding van de kilometerprijs, te verlagen. 

Wat Tillema niet noemt is dat in gebieden waar veel werkgelegenheid is, het vaak lang duurt om aan 

een huurwoning te komen en huurders dus ook een extra weerstand ondervinden om te verhuizen 

naar een plek dichter bij het werk. Bovendien liggen de huurprijzen in gebieden als de Randstad hoger 

dan elders. 

De getalswaarden van de kans op verhuizen en kans op het zoeken van een andere baan zijn 

opgenomen in Bijlage 2. 

 

InfoNu (2008). Kosten aanschaf bestaand koophuis. Geraadpleegd op 3 juli 2009 van InfoNu.nl website: 

http://financieel.infonu.nl/hypotheek/28761-kosten-aanschaf-bestaand-koophuis.html 

 

Effecten woon- en werklocatie huishoudens 2 (Arentze and Timmermans) 

Ook Arentze en Timmermans (2005) onderzochten de lange termijn effecten van een kilometerprijs in 

Nederland. Het belangrijkste verschil met de conclusies van Tillema, is dat zij concludeerden dat 

mensen eerder van woonlocatie dan van werkgever wisselen. Voor autogebruikers met een baan 

geldt dat 1,2% dichter bij huis wil werken en 8,6% dichterbij het werk wil wonen indien een 

kilometerprijs ingevoerd wordt. De kans op verandering bleef dus ook volgens hen beperkt.  

Een bevredigende baan en woonplek met het bijbehorende sociale netwerk hebben voor de meeste 

mensen een hoger nut dan beperkte reiskosten, zo stellen Arentze en Timmermans. Een mogelijke 

verklaring die zij geven voor het feit dat mensen eerder van woonlocatie veranderen is dat dit ook de 

reisafstand tot niet werkgerelateerde activiteiten hierdoor kan verkleinen. 

De belangrijkste verklarende variabelen hiervoor zijn geslacht en opleidingsniveau. Mannen verhuizen 

namelijk minder snel als gevolg van kilometerbeprijzing. En ook bij hoger opgeleiden is de kans 

kleiner dat zij van baan wisselen bij toenemende reiskosten. 

 

De onderzoeksmethode die aan deze conclusies ten grondslag ligt is het zogenaamde stated 

adaptation. Dat is een interactieve methode waarbij mensen gevraagd wordt hoe zij tegenover een 

hypothetisch scenario staan, zoals een situatie met kilometerbeprijzing. Het heeft als doel inzicht te 

krijgen in de houding of het gedrag van mensen dat zij zelf mogen formuleren. De situatie hebben zij 

dan ook niet in werkelijkheid ervaren.  

Een van de aannames bij dit onderzoek was dat mensen óf overwegen te verhuizen óf van baan te 

veranderen maar geen combinatie van beide. Daarnaast is deze groep via het internet gerekruteerd. 

Dat betekent dat het nooit exact de weggebruikers kan representeren omdat sommige groepen 

(ouderen) minder vaak over internet beschikken. 

 

                                                      
14
 Het begrip elasticiteit is opgenomen in de begrippenlijst op p. 58 
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Arentze, T. & Timmermans, H. (2006). Congestion pricing scenarios and change of job or residential location. 

Journal of Transport Geography, 15 (1), 56-61.  

 

Samenvattend kan het volgende voor deze paragraaf worden genoemd: Volgens het CBS verhuist 

ongeveer 1% van de bevolking jaarlijks met het werk als motief. Echter Tillema beweert dat 0,2% 

extra van de werkende bevolking jaarlijks als gevolg van de kilometerprijs zou verhuizen gedurende 

een periode van 5 jaar na invoering. Volgens Arentze en Timmermans bedraagt dit 8,6%, waarbij zij 

de groep die toch al verhuisplannen heeft niet apart behandelen.  

Daarnaast gaat volgens de twee onderzoeken 0,58% volgens Tillema en 1,2% volgens Arentze en 

Timmermans een andere werkgever zoeken. 

Ten slotte kan nog uitspraak gedaan worden over het verhuisgedrag van bedrijven. De locatiefactoren 

waar onder de bereikbaarheid spelen voor 44% mee bij de locatiebeslissing. Deze bereikbaarheid kan 

bestaan uit reistijd en reiskosten. Bij de invoering van de kilometerprijs ontstaan er nieuwe 

verhoudingen tussen reiskosten en reistijd waardoor deze factor voor verandering in 

verplaatsingsgedrag zorgt. Daarnaast beweert Tillema dat 4% van de bedrijven enkel door de 

kilometerprijs zal verhuizen hoewel er wel de drempel is van kosten die gepaard gaan met verhuizen 

(zoals overdrachtsbelasting en inrichtingskosten). 

 

 

Conclusie wetenschappelijk inzicht locatie 

• Jaarlijks verhuist ~0,2% van de bevolking extra in de 5 jaar na invoering van de kilometerprijs, 

tegenover het gemiddelde van 1% per jaar als gevolg van werk 

• Bij verhuizingen 5 jaar na invoering van de kilometerprijs of later, kunnen reiskosten nog steeds 

een rol spelen bij de locatiekeuze voor zowel bedrijven als huishoudens 

• Jaarlijks zoekt ~1,2% van de bevolking extra een andere baan in de 5 jaar na invoering van de 

kilometerprijs 

• Voor bedrijven speelt bereikbaarheid (reistijd, reiskosten) een grote rol bij de locatiebeslissing. 

bereikbaarheid is het belangrijkste aspect van de locatiefactoren, die voor 44% meetellen  

• 4% van de bedrijven zou enkel door de kilometerprijs een andere locatie zoeken 

 

 
8.5 Uitval  

De laatste vorm van verandering als gevolg van de kilometerprijs die hier wordt behandeld is uitval. 

Uitval zal hier betekenen dat ritten helemaal niet meer gemaakt worden. Daarmee wordt verkorting 

van ritten niet meegenomen. In deze paragraaf zal dit vanuit zowel de psychologische theorieën 

belicht worden evenals aan de hand van empirisch onderzoek. 

 

Uitval door psychologisch effect (het KiM) 

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM, 2008) deed specifiek onderzoek naar prijsbeleid en 

psychologie. Daarbij werd geen gebruik gemaakt van empirische gegevens maar werden enkele 

aannames vanuit de psychologie gedaan. Deze genoemde effecten kunnen relevant zijn bij de 

invoering van de kilometerprijs. In feite bepleit het KiM dat de uitval beperkt zou zijn omdat mensen 

vaak gewoontegedrag vertonen. Ze reageren conservatief, mede omdat zij de angst hebben om de 

veilige situatie achter zich te laten en een keuze te moeten maken door de nieuwe situatie. De hoge 

kosten nemen ze daarom in het begin voor lief om in tweede instantie wellicht toch het gedrag aan te 

passen. Dit betekent dat uitval kort na de invoering van de kilometerprijs nog niet ontstaat maar pas 

op de lange termijn. Op deze psychologische effecten wordt teruggekomen bij de behandeling van 

stelling 1 in hoofdstuk 9  

 

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (2008). Psychologie en prijsbeleid - Acceptatie en effectiviteit van de 

kilometerprijs [digitale versie]. 
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Uitval (Ubbels en Tillema) 

In het proefschrift van Ubbels komt ook uitval terug. Een van de veranderingen voor reizigers die 

ontstaat bij invoering van een kilometerprijs die een congestietoeslag heeft, is om de rit helemaal niet 

te maken. Voor woon-werkverkeer is die uitval slechts 0,089%, terwijl bij sociale ritten 1,3% en overige 

ritten 1,1% uitvalt. Van de forenzen gaat bovendien 1,2% thuiswerken. Daarbij zorgt gedeeltelijke 

werkgeverscompensatie in de reiskosten ervoor dat het gedrag meer aangepast wordt dan bij andere 

vormen van compensatie. Geen of een volledige compensatie geeft geen logisch in dit onderzoek. 

In Tabel 12 is zichtbaar dat het voor alle waarden minimaal een factor 10 verschilt. De verschillen in 

uitval bij verschillende motieven zijn bij deze vorm van verandering het grootst. 

 

Tabel 12: uitval van ritten [op basis van Ubbels, 2006] 

Uitval [% ritten] platte km-prijs* tijdsafhankelijke km-prijs** 

woon-werk verkeer  0,03% 0,09% 

sociaal verkeer  4,1% 1,3% 

overig verkeer  2,2% 1,1% 

*platte km-prijs is €0,11/km 

**tijdsafhankelijke prijs is €0,07+€0,21 in spits 

 

 

 

Al met al blijkt vanuit de psychologie dat uitval zich pas op de lange termijn zal voordoen, aangezien 

mensen gewoontegedrag vertonen. Bij het Nederlandse onderzoek ontstond voor woon-werk verkeer 

een uitval in ritten van verwaarloosbare waarde. Voor de overige motieven bedroeg dit echter 1,1 tot 

4,1%. Opvallend is dat er met de platte kilometerprijs meer uitval is. Wellicht komt dit doordat er met 

een tijdsafhankelijke heffing nog gemakkelijk uitgeweken kan worden naar een ander tijdstip. De platte 

kilometerprijs zal deze motieven vaker volledig uit de auto halen. 

 

 

Conclusie wetenschappelijk inzicht uitval 

• Op de korte termijn verandert weinig door gewoontegedrag van mensen 

• Uitval voor woon-werk verkeer is nihil, voor overige motieven ~1-4% van de ritten 

 

 

8.6 Overzicht veranderingen ritten en afgelegde kilometers 

Wanneer dit hoofdstuk samengevat wordt in een tabel, enkel voor woon-werk verkeer ontstaat het 

overzicht zoals in Tabel 13 en Tabel 14. 

Hieruit blijkt dat vooral bij een tijdsafhankelijke kilometerprijs veel ritten niet langer met de auto 

afgelegd worden. Ook voor het aantal afgelegde kilometers geldt dit. 

Daarnaast blijkt dat er redelijke locatie veranderingen spelen bij een invoering van de kilometerprijs. 

 

Tabel 13: overzicht effecten woon-werk verkeer [naar Ubbels en Tillema] 

Verschil voor woon-werk verkeer [% ritten] platte km-prijs tijdsafhankelijke km-prijs 

  autobestuurder -5,9% -14,8% 

  carpool 1,2% 0,67% 

  openbaar vervoer  1,9% 2,6% 

  niet gemotoriseerd 1,9% 1,9% 

  gemotoriseerd 0,56% 1,3% 

  thuiswerken 0,38% 1,2% 

  rit op andere tijd - 7,1% 

  uitval 0,03% 0,09% 

Verschil voor woon-werk verkeer [% km] 3,9% 14,6% 
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Tabel 14: overzicht effecten woon-werk verkeer [naar Arentze&Timmermans, Tillema en Ruimtelijk planbureau] 

Locatie effecten kilometerprijs* 

  verhuizen huishoudens (extra) 0,19% 

  veranderen van werkgever (extra) 0,58% 

  verhuizen bedrijven (extra) 3,9% 

  locatiefactoren (oa bereikbaarheid) in locatiebeslissing van bedrijven 44% 

*gemiddelde van verschillende varianten 
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9 Terugkoppeling stellingen 

In deze paragraaf worden de stellingen over de modellen uit hoofdstuk 5 behandeld en beoordeeld. 

De kennis die hiervoor gebruikt wordt kan komen uit voorgaande delen en wordt waar nodig 

aangevuld met nieuwe informatie. Hier zal blijken of de kritiek die auteurs eerder hadden terecht is. In 

hoofdstuk 10 zal vervolgens nog kritiek of hiaten genoemd worden vanuit dit onderzoek.  

De stellingen gaan achtereenvolgens over: de theorie van nutsmaximalisatie, het afwentelen van 

kosten op de werkgever, korteafstandsverplaatsingen, het type data dat ten grondslag ligt aan de 

modellen, de korte termijneffecten en de toevoeging van nieuwe woon- en werklocaties.  

 

 

1. De modellen gaan er ten onrechte van uit dat mensen de optie kiezen die hen het maximale 

nut geeft. In praktijk is namelijk sprake van gewoontegedrag en de keuze voor de eerst 

acceptabele optie in plaats van zorgvuldig afwegen 

Uit een studie van het KiM (2008) naar de psychologische effecten van de kilometerprijs blijkt 

inderdaad dat mensen vaak gewoontegedrag vertonen en deze auteurs spreken dan ook de 

verwachting uit dat mensen zich volgens dit mechanisme blijven gedragen. De gebruikte vaktermen 

voor dit principe zijn: inaction inertia (wanneer de keuze voor de auto eenmaal gemaakt is, wordt hier 

aan vastgehouden, verandering zou impliceren dat in het verleden een verkeerde keuze is gemaakt) 

en status quo bias (voorkeur voor het bestaande). 

Ook Ubbels en Verhoef (2003) zien dat psychologen een andere insteek hebben dan 

verkeerskundigen en economen. Verkeerskundigen gaan namelijk net als economen uit van 

nutsmaximalisatie terwijl psychologen liever uitgaan van gewoontegedrag. In Tabel 15 wordt dit 

verschil getoond in een deel van de oorspronkelijke tabel. De volledige tabel is terug te vinden in 

Bijlage 2. 

 

Tabel 15: verschil achterliggende theorie economen, psychologen en verkeerskundigen [Ubbels & Verhoef, 2003] 

 Economics Psychology  Traffic Engineering 

Underlying theoretical 

concepts 

Utility maximisation Planned behaviour 

and norm model of 

behaviour 

Utility maximisation 

 

Ubbels en Verhoef noemen daarnaast dat psychologen de effecten van prijsbeleid kleiner inschatten 

dan verkeerskundigen en economen. Vooral op de korte termijn verwachten zij weinig vermindering 

van het autogebruik omdat mensen grote aantrekkingskracht en noodzaak van de auto zien. 

Bovendien is de effectiviteit ook afhankelijk van de karakteristieken van de prijsmaatregel en van het 

individu. Een zogenaamd ‘pull’ beleid (prijsverlaging alternatieven voor autorijden) zou beter werken 

dan ‘push’ beleid (waarbij prijzen van het autorijden verhoogd worden). 

De effectiviteit van de kilometerprijs zal sterk afhangen van de manier waarop deze geïmplementeerd 

wordt (tarief, betalingssysteem, moment van betaling). De theorie van nutsmaximalisatie wordt ook 

door economen gebruikt en lijkt dit de best beschikbare methode. Toch is worden vanuit 

psychologisch oogpunt de effecten op korte termijn kleiner geschat. Dit zou betekenen dat de 

nutstheorie het nut op korte termijn te hoog schat en er hierin een corrigerende factor moet worden 

opgenomen. Aangezien het LMS en NRM mobiliteitsprognoses voor de lange termijn geven, zal de 

corrigerende factor voor deze verkeersmodellen niet nodig zijn. 

 

Toch is er ook een argument tegen de theorie van het gewoontegedrag. Indien het om een gewoonte 

gaat, betekent dit dat dezelfde rit meerdere malen gemaakt wordt. Unieke ritten, bijvoorbeeld met een 

sociaal recreatief karakter, of nieuwe ritten na bijvoorbeeld een verhuizing kunnen meestal niet uit 

gewoonte gemaakt worden. In dit geval, maar eveneens in andere situaties, kan door mensen gebruik 

gemaakt worden van een navigatiesysteem of een routeplanner. Ook het internet kan zo informatie 

geven over de prijs en reistijd van een rit en zal hoogstwaarschijnlijk meerdere alternatieven 

aanbieden waar in reistijd, lengte en prijs gevarieerd wordt. Op deze manier kunnen mensen dus wel 

voor zichzelf een afweging maken. Momenteel worden deze alternatieve routes al gegeven door 

bijvoorbeeld Google Maps. 

Bovenstaande redenering pleit er dus voor dat wanneer een nieuwe onbekende rit gemaakt moet 

worden, wel een zekere afweging voor het persoonlijk nut wordt gemaakt, met behulp van 

bijvoorbeeld navigatiesysteem of routeplanner. 
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2. De extra kosten die ontstaan voor een kilometerprijs zullen gebruikers in de praktijk op hun 

werkgever afwentelen, terwijl het model hier geen rekening mee houdt 

De tweede stelling presenteert niet specifiek een van de genoemde gedragseffecten maar gaat over 

de bereidheid van werkgevers om de gemaakte kilometerkosten te vergoeden. Naast de bereidheid 

van werkgevers, speelt ook de actiebereidheid van werknemers en werknemersorganisaties. Reeds in 

1999 pleitte de FNV er namelijk al voor dat bedrijven die enkel goed te bereiken zijn met de auto, hun 

werknemers dienen te compenseren (NRC, 1999). In de modellen is de compensatie van werknemers 

volgens Van Wee niet meegenomen. 

Over dit afwentelen van de extra reiskosten op de werkgever is geen uitgebreide literatuur bekend in 

de Nederlandse situatie. Wat er wel bekend is, is gebaseerd is op vragen over keuzegedrag in een 

hypothetische (toekomstige) situatie (stated preference
15
). Onderzoeken vanuit het buitenland over de 

vergoeding van werkgevers, worden hier niet meegenomen aangezien zij niet representatief zijn voor 

Nederland. De reactie van bedrijven heeft immers sterk te maken met de (bedrijfs)cultuur en het 

fiscale systeem binnen een land. 

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat lijkt het redelijk te vinden dat werkgevers (een deel van) de 

(extra) kosten opvangen. Op de website noemt zij alvast hoe werkgevers zouden kunnen reageren. 

Zo ziet het Ministerie het als ‘een trend’ dat werkgevers zich steeds meer bemoeien met 

mobiliteitsmanagement. Ze zouden steeds flexibeler worden met telewerken en werktijden of 

afspraken vast kunnen leggen in de betreffende CAO. Hoewel het ministerie benadrukt dat 

werkgevers niet verplicht zijn te vergoeden, lijkt zij wel graag te zien dat zij zich flexibel opstellen. 

Naast de ideeën van het ministerie zijn er drie Nederlandse onderzoeken waarin de 

compensatiebereidheid van werkgevers gepeild is. 

 

Allereerst is er een onderzoek uit 2007 (Intomart Gfk) waaruit blijkt dat 20% van de ondernemers 

bereid is om de kosten van werknemers te vergoeden, 40% is dat niet van plan en de overige 40% 

weet het nog niet. Hierbij is niet vermeld of het om een volledige of gedeeltelijke compensatie gaat. 

Bovendien wisten de bedrijven destijds nog niet hoe het tariefsysteem er uit zou komen te zien. Een 

volledige compensatie voor woon- werkverkeer zal niet voor de hand liggen omdat er op dit moment 

ook al vaste kosten verbonden zijn aan het bezit van een auto, die nu ook voor rekening van de 

werknemers komen. Met deze resultaten blijft echter een groot deel van de toekomst onzeker doordat 

40% van de werkgevers de beslissing nog moet maken. 

 

Het tweede Nederlandse onderzoek naar compensatie door werkgevers is afkomstig uit het 

proefschrift van Tillema. Hij concludeert dat 35% van de werkgevers het waarschijnlijk acht om de 

kilometerprijs al dan niet gedeeltelijk te compenseren. Een zelfde percentage acht dit onwaarschijnlijk. 

In dit onderzoek worden echter niet alleen de kosten per kilometer meegenomen. De compensatie kan 

in verschillende vormen plaatsvinden. Het betreft een openbaarvervoer vergoeding, auto van de zaak, 

flexibele werktijden, thuiswerken en verhuisvergoedingen. Wanneer specifiek de 

kilometercompensatie bekeken wordt, neemt ongeveer 19% van de bedrijven zich voor om minder 

vaak kilometerkosten te compenseren, tegenover 12% die dat juist meer zal doen.  

Al met al zijn bedrijven bereid om vaker niet autogerelateerde vergoedingen aan te bieden, zoals een 

vergoeding voor verhuizen of openbaar vervoer. 

  

                                                      
15
 Het begrip stated preference is opgenomen in de begrippenlijst op p. 58 
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Ten derde komt in het proefschrift van Van Amelsfort naar voren dat van zijn ondervraagde groep 

ongeveer 45% volledig gecompenseerd wordt in reiskosten van en naar het werk, eveneens 45% 

wordt dat gedeeltelijk en de overige 10% niet. Deze groep bestaat uit forenzen die minstens twee 

maal per week naar het werk rijden en minstens 10 minuten file hebben tijdens hun rit. De groep die 

nu gecompenseerd wordt zou volgens Van Amelsfort ook een compensatie voor de toekomst kunnen 

verwachten. 

Daarnaast noemt hij dat mensen die gecompenseerd worden in de reiskosten, een hogere 

tijdwaardering hebben. Namelijk ongeveer 11 euro per uur tegenover 4 euro per uur voor werknemers 

die niets krijgen. Werknemers met compensatie zouden dus eerder geneigd zijn om het huidige 

gedrag in stand te houden ongeacht de financiële consequenties daarvan. 

 

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het zeer waarschijnlijk is dat zeker een deel van 

de werkgevers de kilometerkosten of een percentage daarvan zal compenseren. Echter de manier 

waarop zij dit zullen doen kan sterk variëren. Het effect van de compensatie betreft daarom niet alleen 

een afname van de rituitval en afgelegde kilometers, maar zeker ook verandering van tijdstip en 

modaliteit.  

Wat betreft de modellen kan de stelling deels ontkracht worden aangezien werkgevers zo veel 

mogelijk op een creatieve (goedkope) manier zullen proberen te compenseren. Dat wil zeggen dat 

flexibele werktijden, thuiswerken, verhuisvergoeding en openbaarvervoer vaker voor zullen komen ter 

compensatie. De mate waarin de werkgeverscompensatie het aantal ritten en de gemaakte kilometers 

afzwakt blijft dan beperkt. Maar er zal weldegelijk effect zijn op het openbaarvervoer gebruik en de 

tijdstipkeuze. Hoewel de bereidheid van werkgevers voor niet autogerelateerde compensaties niet 

automatisch betekent dat werknemers deze mogelijkheid daadwerkelijk aangrijpen. 

Aan de hand van bovenstaande bronnen kan geconcludeerd worden dat zeker 20% een vergoeding in 

de autokosten krijgt. Hoe groot deze compensatie is blijft onbekend. 
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Stelling 3: De korteafstandsverplaatsingen zijn ondervertegenwoordigd in het LMS 

Deze stelling heeft weinig meerwaarde voor dit onderzoek en zal daarom verder niet behandeld 

worden. Een ondervertegenwoordiging van korte ritten, zal betekenen dat de fiets of te voet 

verplaatsen minder vaak als alternatieve vervoerwijze gekozen wordt. Voor langere ritten vormen 

deze namelijk geen optie. Of de korte verplaatsingen inderdaad ondervertegenwoordigd zijn, is niet 

bekend. 

 

Wee, van G.P. (2007). Effecten kilometerprijs worden overschat. Verkeerskunde, 6 (2007), 16-17. 
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Stelling 4: Het model gaat uit van cross-sectie data in plaats van paneldata, waardoor de 

prijsgevoeligheid hoger uitvalt dan bij panel data 

Voor de beantwoording van de vierde stelling wordt eerst het verschil tussen panel data en cross 

sectie data uitgelegd.  

Volgens Huttner et al (1995) bestaan er twee typen data waarmee bepaalde verschijnselen 

onderzocht worden. Enerzijds zijn er longitudinale data. Deze observaties zijn gedurende de tijd 

(dynamisch) waargenomen waardoor veranderingen goed zichtbaar gemaakt kunnen worden. Binnen 

longitudinale data zijn twee vormen te onderscheiden: paneldata en tijdreeksen. Anderzijds zijn er de 

cross-sectionele data. Deze observaties zijn op een bepaald moment gedaan bij meerdere individuen. 

De waarneming kent dus een vast moment en geeft de toestand op dat moment weer (statisch). 

Bijvoorbeeld het inkomen van een groep huishoudens in het jaar 2008. Met dit type is het moeilijk om 

veranderingen in de tijd te signaleren en het is dan ook minder geschikt voor het bestuderen van 

processen. In het kader van dit onderzoek zou het proces van de gedragsaanpassingen door 

huishoudens als gevolg van de invoering van de kilometerprijs, daardoor moeilijk te bestuderen zijn. 

Toch is de cross sectie methode populair bij onderzoekers. Redenen zouden kunnen zijn dat zij 

goedkoop en gemakkelijk te verkrijgen zijn. Ook ontstaan er geen problemen zoals leegloop en 

verandering van de groep. 

 

Geilenkirchen et al. (2008) betogen dat effecten op prijsveranderingen veelal te klein worden 

verondersteld. Een van de redenen die zij hiervoor noemen is dat prijsgevoeligheid afhankelijk is van 

de tijdshorizon. Op de korte termijn zouden effecten minder sterk zijn doordat sommige (drastische) 

gedragswijzingen enkel op de lange termijn plaats kunnen vinden. Zij doelen hiermee op de 

verandering van werkgever en woonlocatie. Wanneer specifiek het personenvervoer in het openbaar 

vervoer wordt bekeken dan is de prijsgevoeligheid op de korte termijn ongeveer half zo groot als op de 

lange termijn. Voor de trein noemen zij op de lange termijn bijvoorbeeld prijselasticiteiten
16
 van -0,7 tot 

-1,0.  

Alles bij elkaar komen zij tot de conclusie dat er op de lange termijn weldegelijk “substantiële effecten” 

op de vraag naar personenvervoer zijn en cross sectie data nemen deze veranderingen op lange 

termijn minder goed mee.  

 

Een van de argumenten die van Wee zelf aanvoert voor zijn stelling is dat er bij paneldata meer 

factoren meegenomen worden die spelen bij een bepaalde keuze. Bij cross sectie data wordt 

daardoor eerder een verband gelegd tussen enkel het prijsbeleid dat tot gevolg bijvoorbeeld rituitval 

heeft. Terwijl er bij paneldata meerdere factoren meegenomen worden die deze uitval ook 

veroorzaken. 

 

Of Van Wee het juist heeft is niet exact te beoordelen. Maar er is zeker iets voor te zeggen dat 

paneldata los van de prijsgevoeligheid, een aantal voordelen hebben. Zo kunnen processen van het 

individu beter bestudeerd worden want het verkeer bestaat ook uit vele deelprocessen. Daarmee gaat 

gepaard dat veranderingen in het gedrag beter waargenomen kunnen worden. De conclusie is 

daarom dat de modellen beter door paneldata gevoerd kunnen worden. Dat dit nu niet gebeurd, zou 

financiële redenen kunnen hebben of komen door het feit dat het lastig is een panel met dezelfde 

kenmerken bij elkaar te houden. 
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 Het begrip elasticiteit is opgenomen in de begrippenlijst op p. 58 
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Stelling 5: Korte termijn effecten van prijsbeleid worden overschat omdat het model uitgaat van 

een lange termijn evenwicht 

Deze stelling kan kort worden behandeld. Het LMS en NRM zijn nu eenmaal lange termijn modellen. 

Daarom kan het resultaat ervan niet zo maar voor het eerste jaar na invoering overgenomen worden. 

De effecten die de modellen voorspellen kunnen we dus pas 15-20 jaar na invoering van het beleid 

verwachten. Vanuit wetenschappelijk onderzoek volgt eveneens dat mensen op de lange termijn pas 

meerdere aanpassingen in hun gedrag kunnen doen zoals verhuizen en het zoeken van een andere 

baan. Wanneer een verhuizing pas enkele jaren na invoering van de kilometerprijs plaatsvindt, kunnen 

reiskosten een overweging vormen voor een bepaalde locatie. Voor een uitgebreide beschrijving van 

deze langetermijneffecten wordt verwezen naar paragraaf 8.4. 

Kortom het zou niet passend zijn het nieuwe beleid enkel te ondersteunen met lange termijn modellen. 

Ook korte termijn modellen zijn benodigd om de effecten vlak na invoering te kunnen voorspellen. 

 

Mourik, H. van (2008). Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Toets op het verkeersmodel Landelijk Model 

Systeem. [digitale versie].  

 

 

Stelling 6: Er kunnen geen nieuwe woon- en werklocaties toegevoegd worden, noch een 

wijziging van het gebruik van een plaats. (bijvoorbeeld wanneer industrieterrein bewoond 

wordt) 

Zoals in paragraaf 8.4 bleek, speelt verandering van een locatie op de lange termijn een redelijke rol. 

Voor huishoudens geldt 0,2% jaarlijks extra kan verhuizen als gevolg van de invoering van de 

kilometerprijs in de 5 jaar na invoering, terwijl er normaal jaarlijks 1% van de mensen als gevolg van 

het werk verhuist. Ook van werkgever wisselen kan bij 0,6% jaarlijks extra in de eerste 5 jaar na 

invoering voorkomen. Ten slotte kan 4% van de bedrijven nog eens verhuizen als gevolg van de 

kilometerprijs.  

Vooral wanneer er trends ontstaan dat bedrijven zich niet langer op bedrijventerreinen gaan vestigen, 

maar bijvoorbeeld verspreid door de stad dan kunnen deze wijzigingen niet langer met de 

verkeermodellen gesimuleerd worden. Hetzelfde geldt wanneer bijvoorbeeld een oud bedrijfspand 

omgebouwd wordt tot woningcomplex. De modellen stellen immers alleen maar een ander evenwicht 

samen maar kunnen de activiteiten op de locaties niet wijzigen. 

 

Mourik, H. van (2008). Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Toets op het verkeersmodel Landelijk Model 

Systeem. [digitale versie].  
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10 Samenkomst modellen en wetenschappelijk inzicht 

In dit hoofdstuk worden de verschillen tussen de uitkomsten van het LMS (en NRM) vanuit de studie 

“Verkeerskundige effecten van Anders Betalen voor Mobiliteit” en de effecten vanuit de literatuur 

(proefschriften en andere onderzoeken) besproken. De verschillen worden eerst per effect 

uiteengezet, waarna verschillen en hiaten volgen die niet aan een bepaald effect zijn toe te wijzen. 

 

 

Route 

Wat betreft de effecten op routekeuze is vanuit de literatuur voor de Nederlandse situatie weinig 

bekend. Onderzoeken naar een cordonheffing waren niet voldoende representatief voor de 

(toekomstige) Nederlandse situatie van de kilometerprijs. Wat wel vanuit de literatuur bekend was, is 

dat ritten korter worden. Naast dat dit veroorzaakt wordt door het kiezen van een andere bestemming 

of woonlocatie, kan dit komen door het nemen van kortere routes. Dit effect van kortere routes is 

echter niet heel sterk. Deze formulering is gebruikt omdat het kwalitatief onderzoek betrof. Ook vanuit 

het LMS kwam naar voren dat ongeveer 10% van het aantal afgelegde kilometers zal uitvallen. Deze 

afname van kilometers was sterker dan de afname van het aantal ritten wat duidt op kortere ritten.  

Een punt van kritiek op het LMS is dat het buitenlandse wegennet maar op hoofdlijnen is opgenomen 

waardoor omrijeffecten via het buitenland vaak niet gesignaleerd worden. 

 

De verkeersmodellen en empirische onderzoeken signaleren beide dat er kilometers uitvallen maar of 

deze uitval (enkel) veroorzaakt wordt door het kiezen van kortere routes zit niet in de verklarende 

variabelen van de onderzoekers. Ten slotte heeft het LMS het buitenlandse wegennet op hoofdlijnen 

uiteengezet waardoor omrijeffecten maar beperkt meegenomen worden. 

 

Tijdstip 

Volgens de literatuur zal bij een tijdsafhankelijke kilometerprijs die gedifferentieerd is naar tijdstip 

ongeveer 7% van de ritten op een andere tijd plaatsvinden. De LMS-studie rapporteert weliswaar niet 

over het veranderen van tijdstip, maar aan het verschil in effecten tussen de platte kilometerprijs en de 

kilometerprijs met congestieheffing kan weldegelijk iets afgeleid worden:  

In de LMS studie daalt het aantal voertuigkilometers als autobestuurder bij een platte kilometerprijs 

met 16%. Daartegenover staat dat een kleinere daling (met 13%) bij een tijdgedifferentieerde heffing. 

Wellicht betekent dit verschil van 3%, dat dit percentage van de kilometers op een andere tijd afgelegd 

wordt. Immers, bij een platte kilometerprijs heeft verandering van tijdstip geen kostenreducerend effect 

waardoor eerder naar alternatieve vervoerwijzen wordt uitgeweken.  

Ook het relatieve aantal kilometers dat uitvalt, bevestigt dit beeld. Een platte kilometerheffing heeft 

namelijk 12% uitval in afgelegde kilometers, terwijl dat bij een tijdsafhankelijke heffing 10% is. Dat 

betekent dat er bij de tijdsafhankelijke heffing meer mensen op een andere tijd kunnen reizen als 

alternatief voor de hoge prijs in de spits, terwijl tijdstipverandering bij de platte prijs niet tot een 

goedkopere rit leidt. 

Andersom bekeken: met de toevoeging van congestieheffing vindt minder gedragsverandering op 

korte termijn plaats dan zonder deze heffing. De veranderingen die er wel zijn, vinden wellicht 

voornamelijk gedurende spits plaats. Deze verschillen volgens het LMS bij de twee soorten heffingen 

zijn tevens schematisch weergegeven in Bijlage 2. Let wel dat in deze gedragsverandering de 

wijziging van tijdstip niet expliciet is opgenomen in de LMS resultaten.  

 

Een voorzichtige conclusie is dan ook dat de tijdsafhankelijke kilometerprijs mensen minder ruimte 

geeft om hun gedrag te veranderen. Dat betekent dat de platte heffing mensen vaker uit de auto haalt. 

Uitval van afgelegde kilometers vormt het grootste aandeel binnen de gedragsveranderingen bij deze 

platte heffing.  

Wanneer bovenstaande redenering aangehouden wordt, dan lijken de resultaten van het LMS wat 

betreft wijziging van tijdstip overeen te komen met de verwachtingen vanuit de literatuur. 

 

Vervoerwijze 

Wat betreft de vervoerwijze kan geen eenduidige uitspraak gedaan worden over de verschillen. Voor 

elke vervoerwijze geldt namelijk een ander verband tussen het aantal afgelegde kilometers en het 

aantal gemaakte ritten. Aangezien het LMS de afgelegde kilometers bekijkt en de empirische 

onderzoeken de afgelegde ritten bekijken, kan vrijwel niet vergeleken worden. 
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Beide benaderingen laten wel zien dat het openbaar vervoer samen met het langzaam verkeer de 

grootste alternatieve modaliteit vormt, maar dat de omvang van de overstap niet groot is. 

 

Locatie 

Volgens de empirische onderzoeken naar locatiekeuze zal ongeveer 4% van de bedrijven verhuizen 

enkel als gevolg van de kilometerprijs. Voor huishoudens geldt een extra aandeel van 0,2% elk jaar in 

een periode van 5 jaar na invoering. De modellen geven een totale uitval van 11% van de afgelegde 

kilometers. Deze uitval kan mede veroorzaakt worden door deze verhuizingen, maar ook routekeuze 

en andere bestemmingen die veranderen zitten hierin. Wat het LMS echter niet meeneemt, is dat 

bedrijven en huishoudens zich ook op een andere plaats kunnen vestigen, dan waar er nu ruimte voor 

is. Verschillende trends kunnen zich voordoen zoals meer bedrijventerreinen op goedkoop te bereiken 

plekken. Deze goedkope plekken zijn verder weg van congestiegebieden. Ook mensen die in een 

later stadium van de kilometerprijs verhuizen, kunnen de lengte van hun ritten sterk verkorten doordat 

zij de nieuwe reiskosten meenemen. Overigens hoeft de nieuwe vestigingslocatie van bedrijven niet 

per definitie een verkorting van ritten te betekenen.  

Het werkelijke gedrag is niet zo maar te voorspellen omdat ook psychologische mechanismen 

meespelen. Wanneer mee wordt genomen dat bij iedere verhuizing (jaarlijks 10% van de bevolking) 

na invoering van de kilometerprijs de reiskosten in overweging worden genomen, zou de 11% in de 

juiste richting van het aantal uitgevallen kilometers wijzen maar kan zich toch ook een hogere uitval 

van kilometers voordoen dan het LMS voorspelt. 

  

Uitval 

Met uitval van ritten wordt bedoeld dat een rit helemaal niet meer wordt gemaakt. Ook bij de uitval 

werden er verschillende eenheden gebruikt waarin de veranderingen worden uitgedrukt: afgelegde 

kilometers tegenover aantal ritten. 

Volgens de wetenschappelijk onderzoek valt 0,03 tot 4,1% van de ritten uit (voor verschillende 

motieven en tarieven). Van Mourik noemt in zijn studie met behulp van het LMS dat 10,2 tot 11,8% 

van de afgelegde kilometers uitvalt (bij verschillende tarieven). Omdat hij het uitdrukt in afgelegde 

kilometers is daar niet enkel de rituitval in opgenomen. Ook kortere ritten door bijvoorbeeld 

locatieverandering zijn hier in opgenomen. 

Vanwege de onbekende en niet eenduidige relatie tussen het aantal ritten en het aantal afgelegde 

kilometers zegt de vergelijking van deze percentages niets en kunnen er geen harde conclusies over 

uitval worden gegeven maar wel duidelijk is dát er uitval optreedt. 

 

Milieukosten  

Op dit moment kan er in de modellen indirect gedifferentieerd worden naar milieukosten. Dat gebeurt 

in het OGM. De vaste autokosten worde namelijk mede bepaald door de brandstofindex. Deze index 

verschilt per inkomensklasse. Door de hogere inkomensklassen een hogere index te geven, met de 

aanname dat zij vaak ook zwaardere en grotere auto’s hebben, kunnen de milieukenmerken 

meegenomen worden. 

In de praktijk is deze wijze van implementatie veel te grof. Zo kunnen hogere inkomensklassen juist 

gemakkelijker een andere auto kopen, die beter is voor het milieu en daardoor een lagere 

kilometerprijs krijgt. Omgekeerd, hebben lagere inkomensgroepen vaak een oudere, meer vervuilende 

auto in hun bezit en is de overstap naar een andere te duur. 

Ten slotte zal, afhankelijk van de hoogte van de milieukosten binnen de kilometerprijs, de 

samenstelling van het wagenpark kunnen veranderen. Te meer ook vanwege de opkomst van de 

elektrische auto, die de overheid lijkt te promoten. Deze nieuwe technologie en de gevolgen daarvan 

verdienen nader onderzoek, om na te gaan of en hoe deze in het LMS op te nemen. 

 

Tijdwaardering  

In paragraaf 8.2 bleek dat de tijdwaardering van mensen vaak ook afhankelijk is van hun motief. Zo 

ligt dit voor woon-werkverkeer hoger dan voor sociaal recreatief verkeer. De beperkingen dat mensen 

bijvoorbeeld vastzitten aan een bepaalde vertrek- of aankomsttijd zijn namelijk gecorreleerd met het 

motief. In de technische documentatie van het OGM staat echter dat “…voor alle motieven dezelfde 

Value-Of-Time wordt gebruikt” binnen de groeifactormodule. Bovendien hangt tijdwaardering samen 

met de gevoeligheid ten aanzien van verschillende soorten kosten. Bijvoorbeeld het verschil in reactie 

op een verhoging van de brandstofkosten tegenover de reactie op hogere tolkosten. 

 



 52 

Plaatsdifferentiatie  

Wanneer Anders Betalen voor Mobiliteit, in de vorm van een kilometerprijs, ingevoerd wordt, zal dit 

tarief per plaats worden vastgesteld. Het onderscheid in tarieven gebeurt volgens het Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat afhankelijk van de drukte (congestie) op de plaatsen. Met het LMS kan enkel 

onderscheid gemaakt worden naar 8 verschillende linkgroepen, waarvan 4 tol en 4 kilometerheffing. 

Deze methode lijkt minder nauwkeurig te zijn dan het ministerie voor ogen heeft. Het gevolg daarvan 

is dat de toedeling zal plaatsvinden met een tariefstructuur die afwijkt van de werkelijke. Vooraf is 

daardoor eigenlijk al bekend dat de effecten volgens het LMS anders uitvallen dan in werkelijkheid het 

geval zal zijn met het voorgenomen beleid. 

 

 

Totaalbeeld 

De literatuurstudie leverde voornamelijk veranderingen in ritten op, maar gaf wel het geheel van 

veranderde overtuigkilometers aan. Deze cijfers komen sterk overeen met de cijfers van de modellen. 

Deze overeenkomst geldt voor de platte kilometerprijs iets zwakker dan voor de kilometerprijs met 

congestieheffing. De marge in de data van het onderzoek (Ubbels en Tillema) wordt overigens 

veroorzaakt doordat zij geen totaaloverzicht geven voor de verschillende motieven samen. Deze 

waarden zijn tot stand gekomen door het minimum en maximum van de drie motieven: woon-werk, 

sociaal en overig verkeer te nemen. Het is daardoor onzeker waar het juiste gemiddelde van de 

motieven ligt. Bovendien is het motief van zakelijke verplaatsingen niet meegenomen, omdat het 

effect daarvan door hen niet noemenswaardig werd verondersteld. 

In tabelvorm geeft dit het volgende: 

 

Tabel 16: overzicht verandering afgelegde kilometers [van Mourik, Tillema & Ubbels] 

Kilometerprijs met congestieheffing  Platte kilometerprijs 

[afgelegde km] LMS wetensch. inzicht  [afgelegde km] LMS wetensch. inzicht 

onveranderd 87% 85% - 89%   onveranderd 84% 88% - 96% 

veranderd 13% 11% - 15%  veranderd 16% 3,9% - 12% 

 

Tabel 17: gemiddelde tarieven LMS en wetenschappelijk inzicht 

  tijdsafhankelijke km-prijs platte km-prijs 

LMS € 0,034 + € 0,11 in spits € 0,057 

Wetenschappelijk inzicht € 0,07   + € 0,21 in spits € 0,11 

 

 

 

Al met al wordt het grootste verschil in effecten verwacht door locatieverandering. De bereikbaarheid 

van bedrijven vormt daarbij een belangrijke factor bij locatiekeuze. Ook kosten voor klanten, 

werknemers en zakelijke ritten spelen erin mee. Vooral voor bedrijven die veel te maken hebben met 

klanten die naar het bedrijf komen, mag de drempel om er te komen niet te hoog worden.  

Een vestiging langs de snelweg waar redelijk wat congestie is, wordt wellicht duurder om te bereiken. 

Terwijl parkeerkosten voor locaties in de stad misschien juist verwaarloosbaar worden in vergelijking 

met de kilometerprijs en deze centrumlocaties daardoor aantrekkelijker worden. Dit voorbeeld geldt 

voor bedrijfslocaties, maar ook woonlocaties kunnen hierdoor enigszins veranderen waardoor nieuwe 

plekken benut worden waar voorheen niet door huishoudens werd gevestigd. 

 

 

 

 

 

 

Rand Europe (2006) in opdracht van Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Documentatie van OGM 4 [digitale 

versie]. Deel 7: p. 24 

 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Nederland gaat elektrisch rijden. Geraadpleegd op 8 juli 2009 van 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat website: 

http://www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/videos/nederlandgaatelektrischrijden.aspx 
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11 Aanbevelingen en conclusies 

Dit hoofdstuk bevat aanbevelingen en conclusies voor verschillende doeleinden. Zo volgen er 

allereerst aanbevelingen voor de modelgebruiker, vervolgens voor de modelbouwers met ten slotte de 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

 

Modelgebruiker  

De modelgebruikers van het LMS en het NRM moeten zoals al bekend is altijd voorzichtig omgaan 

met de modelresultaten. De modellen zijn bedoeld om beleidsopties af te wegen en niet om een 

nauwkeurig beeld van de toekomstige situatie te geven. 

Daarnaast moet bij het afwegen van beleidsopties, waarbij sprake is van prijsbeleid, in het 

achterhoofd gehouden worden dat het model de prijsmaatregelen niet exact kan implementeren. De 

invoer van de zogenoemde betaalsystemen is namelijk erg beperkt. Vooral de differentiatie naar 

plaats en milieukenmerken kan maar enigszins benaderd worden met de invoer. Hieruit volgen dan 

ook aanbevelingen voor de modelbouwers. 

 

Modeleigenaar / -bouwer 

De belangrijkste aanbeveling voor de modelbouwer is dat de betaalsystemen aangescherpt moeten 

worden. Het voorgestelde beleid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarbij de 

kilometerprijs afhankelijk wordt van plaats, tijd en milieukenmerken van het voertuig kan onvoldoende 

geïmplementeerd worden. Na bekendmaking van de wet kilometerprijs kan dit in meer detail worden 

uitgewerkt. Hier onder volgen alvast enkele voorstellen. 

 

Plaats 

Allereerst moet de heffing in meer detail naar de plaats gedifferentieerd kunnen worden. In de Wet 

kilometerprijs wordt daarover meer bekend. Op dit moment staat al vast dat de ene plaats een hogere 

prijs per kilometer krijgt dan de andere. Bovendien zal de congestietoeslag alleen op drukke punten 

gelden. Ook voor deze kilometerprijs binnen de spitsperioden dient een onderscheid naar plaats 

gemaakt te kunnen worden. 

 

Milieukenmerken voertuig 

Op dit moment kan er alleen indirect onderscheid gemaakt worden naar de milieukenmerken van het 

voertuig. Dit gebeurt in de vaste autokosten, waarbij de aanname wordt gemaakt dat hogere 

inkomensgroepen zwaardere, meer milieuvervuilende auto's bezitten. Hierin dient een andere 

verdeling van voertuigen te komen omdat lagere inkomensklassen juist vaak oudere, vervuilende 

auto's bezitten en niet het geld hebben om deze te vervangen. Ook de opkomst van de elektrische 

auto zal niet voor iedereen uitkomst bieden. Er dient daarom een andere verdeling van voertuigbezit 

te komen, bijvoorbeeld ingedeeld naar inkomen, leeftijd en/of jaarlijks afgelegde kilometers. 

Ten slotte zal in de toekomst de elektrische auto (nu nog niet geschikt voor lange ritten) bij aanschaf 

wellicht ook nog gesubsidieerd worden. De opkomst van deze technologie verdient nader onderzoek 

om na te gaan of het nodig is om het LMS daarvoor te wijzigen. 

 

Afwentelen autokosten op werkgever 

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat zeker 20% van de werknemers een compensatie in de autokosten 

zal (blijven) ontvangen. Het moet daarom mogelijk gemaakt worden om de verdeling van 

werkgeverscompensatie te implementeren. Aan de hand van sociaal-economische gegevens, kan er 

namelijk grof vastgesteld worden welk deel van de kilometerprijs vergoed wordt en daardoor het effect 

op autobestuurder afzwakt. Een andere optie is om de compensatie per sector waarin personen 

werkzaam zijn te verdelen. 

 

Verdeling vertrek- en aankomsttijden 

Wat eveneens per inkomensgroep vastgesteld kan worden is een verdeling van vertrek- en 

aankomsttijden en de mate van verplichting daarin. In dit geval kan het per inkomensgroep omdat 

lagere inkomensgroepen vaak ook minder flexibele werktijden hebben. Ook zou er bijvoorbeeld een 

verdeling naar leeftijd gemaakt kunnen worden, in verband met de openingstijden van 

kinderdagverblijf en basisschool.  
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Mate van locatieverandering 

De verandering van locatie, op de lange termijn, lijkt een redelijke rol te gaan spelen. Nu zullen de 

modellen al gevoeligheden voor locatieveranderingen bevatten. Wat daarin in de toekomst wellicht 

meegenomen moet worden, zijn bepaalde overheidsmaatregelen. Het gaat hierbij om maatregelen die 

huishoudens stimuleren om dichter bij hun werk te gaan wonen, bijvoorbeeld een verlaging van de 

overdrachtsbelasting of verstrekken van verhuissubsidies. 

 

Locaties en doel locatie 

Bedrijven zullen bij de eerstvolgende verhuizing meenemen dat er na invoering van de kilometerprijs 

een nieuw evenwicht is ontstaan tussen reiskosten en reistijd. Afhankelijk van onder meer de 

inkomens, hoeveelheid klanten, leveranciers en omvang van bedrijven zullen zij een nieuwe locatie 

kiezen. Daarbij kunnen verschillende trends ontstaan. Enerzijds zou de binnenstad een populaire 

locatie kunnen worden omdat de parkeer- en grondprijzen relatief weinig kosten in vergelijking met de 

geldende kilometerprijs. Anderzijds zullen bedrijven waar hoge inkomensgroepen werkzaam zijn 

wellicht kiezen voor een plek langs de snelweg, welke duurder te bereiken is door de 

congestietoeslag, maar wel sneller doordat in de spits minder congestie zal zijn door het deel van het 

verkeer dat een tijd buiten de spits kiest. Deze veranderingen kunnen tot gevolg hebben dat locaties 

die oorspronkelijk niet voor bedrijven bestemd waren, toch door hen gebruikt worden. Andersom geldt 

voor huishoudens dat deze wellicht de voormalige industrie- en bedrijventerreinen gaan bewonen. 

Het LMS en NRM kunnen weliswaar een nieuw evenwicht samenstellen, maar de activiteiten niet op 

locaties plaats laten vinden die hier oorspronkelijk niet voor waren bedoeld. 

Ten slotte kan met de vaststelling van nieuwe tarieven van de kilometerprijs en nieuwe plaatsen van 

de congestietoeslag, steeds weer een ander evenwicht ontstaan in bedrijfs- en woonlocaties. 

 

Buitenlands wegennet 

Een van de gevolgen voor routekeuze kan het omrijden zijn. Op dit moment is het buitenlands 

wegennet te beperkt in de verkeersmodellen opgenomen om deze omrijeffecten te signaleren. 

Er dient daarom een gedetailleerder buitenlands wegennet opgenomen te worden. 

 

Vervolgonderzoek 

Naast de genoemde aanbevelingen voor het model, zijn er ook enkele aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek.  

 

Achtergrond in meer detail 

Allereerst zou de achtergrond van demodellen inzichtelijker moeten worden. In dit rapport is al het een 

en ander opgenomen over de theoretische achtergrond en globale werking van de betaalsystemen. 

Toch was het enkel met de technische documentatie en handleiding van de modellen niet mogelijk het 

gedetailleerder in beeld te brengen. Voor de gebruiker van een model is de achtergrond in grote lijnen 

dus wel duidelijk. Het model is namelijk gebaseerd op het principe van nutsmaximalisatie voor een 

individu en gebruikt het vierstapsmodel. Maar met de technische documentatie blijft het model 

grotendeels een 'black box'. Wellicht ligt hier ook een taak voor de modelontwikkelaar om een 

duidelijke documentatie samen te stellen waarin de werking van het model helder wordt gemaakt, ook 

in termen van de gebruikte formules. Het niet helder op papier hebben van de werking kan de indruk 

wekken dat het model niet juist is opgesteld. Wanneer meer kwantitatieve informatie wordt opgesteld 

kan deze bijvoorbeeld worden vergeleken met empirische waarden zoals in hoofdstuk 8 genoemd zijn. 

 

Rol navigatiesystemen 

Het wordt aanbevolen om de ontwikkeling van navigatiesystemen te volgen en de eventuele gevolgen 

daarvan op het gedrag in de verkeersmodellen te implementeren. Zo kunnen dergelijke systemen een 

grote rol gaan spelen bij route- en tijdstipkeuze, wanneer zij alternatieve reizen aangeven met 

verschillende prijzen en reistijden. 

 

Paneldata 

Uit dit rapport bleek al dat paneldata wellicht geschikter zijn dan cross sectie data om ontwikkelingen 

in het gedrag te kunnen volgen. Een nadeel zijn de hogere kosten voor dit type onderzoek. In een 

vervolgonderzoek zou nagegaan kunnen worden in hoeverre het gebruik van paneldata meerwaarde 

hebben heeft voor het inzicht in gedragsveranderingen. 
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Definities en afkortingen 

Afkorting / begrip Volledig woord / definitie 

(Auto)mobiliteit Het aantal afgelegde voertuigkilometers 

AVV Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Per 1 oktober 2007 met de Dienst Weg- en 

Waterbouwkunde samengegaan in DVS 

BTM Bus, tram en metro 

Cross sectie data Data die een momentopname van een bepaalde populatie vormen 

DVS Dienst Verkeer en Scheepvaart. Voorheen: Adviesdienst Verkeer en Vervoer 

(AVV) / Dienst Weg- en Waterbouwkunde 

Elasticiteit Mate waarin een de vraag naar een goed reageert op een verandering in de prijs. 

Deze waarde wordt berekend door de relatieve verandering van de vraag te delen 

door de relatieve verandering van de prijs. Wanneer een waarde van 0-1 ontstaat, 

spreken we van inelastische vraag. Bij een waarde van 1 of groter van elastische 

vraag. Wanneer de waarde 0 bedraagt, is de vraag volledig inelastisch. Een 

elasticiteit is altijd negatief, maar wordt in praktijk niet altijd met een minteken 

weergegeven  

GPS Global Positioning System, systeem waarmee de positie op de aarde bepaald kan 

worden. 

HB-matrix Tabel waarin het aantal ritten van verschillende herkomsten naar verschillende 

bestemmingen weergegeven worden. De kolomen presenteren de herkomst en 

de rijen de bestemming, in elk vakje presenteert een aantal ritten van herkomst x 

naar bestemming y 

HWN Hoofdwegennet 

Kilometerprijs 

 

Betalingssysteem voor het wegverkeer waarbij betaald wordt voor het gebruik van 

de weg, per kilometer. In Nederland is het plan om een kilometerprijs in te voeren 

die afhankelijk is van de plaats, tijd en milieukenmerken van het voertuig 

Langzaam verkeer Niet gemotoriseerd verkeer zoals voetgangers en fietsers 

LMS Landelijk statisch en strategisch verkeersmodel, dat de effecten van 

beleidsmaatregelen en veranderingen in de omgeving kan voorspellen en 

gebaseerd is op onder meer het Mobiliteitsonderzoek Nederland 

LUTI model Land-use transport interaction model 

MER Milieueffectrapportage: instrument om het milieubelang een volwaardige plaats te 

geven in besluitvorming, dat wordt gebruikt bij activiteiten die mogelijk belangrijke 

nadelige gevolgen hebben voor het milieu
17
 

Modaliteit Vervoerwijze  

MON Mobiliteitsonderzoek Nederland: onderzoek naar de mobiliteit van de Nederlandse 

bevolking uitgevoerd door DVS waarin ook kenmerken van de personen worden 

vastgelegd. Sinds 2004 opvolger van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) 

Natransport  Transport van de halte van het openbaar vervoer naar de eindbestemming 

NRM Regionaal statisch en strategisch verkeersmodel, afgeleid van het LMS, dat de 

effecten van beleidsmaatregelen en veranderingen in de omgeving kan 

voorspellen, dat gebaseerd is op onder meer het Mobiliteitsonderzoek Nederland 

OGM Overdraagbaar Groeimodel: submodel binnen het NRM en LMS dat 

prognosematrices maakt voor een toekomstig jaar 

OVG Onderzoek Verplaatsingsgedrag. Onderzoek naar de mobiliteit van de 

                                                      
17
 Ministerie van VROM 
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Nederlandse bevolking, tot 2003 uitgevoerd door het CBS. Werd daarna MON. 

OWN Onderliggend wegennet 

Paneldata Subvorm van longitudinale data waarbij data verspreid in de tijd verzameld zijn bij 

een vaste groep personen (panel) 

Reis Keten van verplaatsingen met het woonadres als basis 

Rekeningrijden Betalingssysteem voor het wegverkeer waarbij betaald wordt voor het gebruik van 

de weg. In Nederland tegenwoordig bekend als de kilometerprijs 

Verkeersmodel Vereenvoudigde weergave van een verkeersnetwerk met onder andere de 

verkeersstromen 

Voortransport Transport van de herkomstlocatie naar de halte van het openbaar vervoer 

VOT Value of time = tijdwaardering [euro / uur] 

Wardrop principe Principe dat er vanuit gaat dat het verkeer zich zodanig verdeelt over het netwerk 

dat alle gebruikte routes van herkomst naar bestemming minimale kosten hebben 

en de overige ongebruikte routes hogere kosten hebben 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1 

Bevindingen interview Taede Tillema (RUG) (behandeld in oa hoofdstuk 8) 

 

Introductie Taede Tillema 

Taede Tillema promoveerde, na zijn studie civiele techniek aan de Universiteit Twente, aan de 

Universiteit Utrecht met zijn onderzoek naar de geografische effecten van rekeningrijden. Dit 

onderzoek maakte deel uit van het project MD-PIT: A Multi-Disciplinary study of Pricing policies In 

Transport. Daarbij legde hij de nadruk op de lange termijn effecten van prijsbeleid voor zowel 

huishoudens als bedrijven. Het onderzoek was gebaseerd op stated choice vraagstelling. Daarbij 

moeten mensen steeds een afweging maken tussen hypothetische alternatieven. Momenteel is hij 

werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen.  

 

Prijsgevoeligheden in het LMS en NRM 

Stelling LMS: het model werkt met prijsgevoeligheid, maar is deze ook verschillend per aspect? Zo 

heeft de brandstofprijs bijvoorbeeld niet dezelfde prijsgevoeligheid als en kilometerheffing.  

De verschillen in kostengevoeligheid komen ook terug in het proefschrift van Van Amelsfort. Ook hij 

bevestigt deze verschillen in gevoeligheid ten aanzien van brandstofkosten, heffingskosten en 

openbaarvervoerskosten. 

 

Koppeling LUTI modellen 

Wellicht is er een koppeling nodig tussen de zogenaamde LUTI modellen
18
 (land-use transport 

interaction models), die meer over de lange termijn voorspellen, en het LMS mogelijk zodat de lange 

termijn effecten meer vertegenwoordigd zijn. 

 

Locatieverandering meenemen in modellen 

Een belangrijk onderdeel van zijn proefschrift vormde de verandering van locatie door huishoudens en 

bedrijven. Het LMS en NRM nemen in de berekening niet mee dat beide partijen ook verhuizen naar 

nieuwe locaties. Volgens Tillema is er maar een kleine groep (enkele procenten) die enkel door de 

invoering van rekeningrijden besluit een andere locatie te kiezen. Wel is er een groter deel dat toch al 

de intentie had om te verhuizen maar door deze extra prikkel zeker gaat verhuizen of de reiskosten 

meeneemt bij het kiezen van de nieuwe locatie. De reiskosten spelen dus weldegelijk een rol bij de 

keuze van een locatie.  

Wanneer deze percentages worden opgezocht in het proefschrift worden de volgende percentages 

gevonden: 3,8% geeft aan dat het redelijk waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk is dat zij verhuizen als 

gevolg van een tijdsafhankelijke kilometerprijs, 11,6% geeft dit aan wat betreft het vinden van een 

andere baan. 75% van deze groepen overwoog toch al om te verhuizen binnen 2 jaar. Voor bedrijven 

geldt dat 7,8% het redelijk tot zeer waarschijnlijk acht een te verhuizen als de kilometerprijs wordt 

ingevoerd. 47% daarvan had toch al verhuisplannen. 

De vraag of herlocatie in de modellen opgenomen zou moeten worden was niet eenduidig te 

beantwoorden. Enerzijds zijn de effecten op lange termijn klein, maar zeker belangrijk. Verhuizen kan 

toch voor een sterke afname in voertuigkilometers zorgen. Anderzijds zal het opnemen van herlocatie 

ook zorgen voor meer onzekerheid in de modellen. Immers hoe meer aspecten meegenomen worden 

die elk onzekerheid bevatten, hoe groter de onzekerheid van het gehele model zal worden. 

 

Reactie stelling 4: cross sectie versus panel data 

De reactie op de stelling (nr. 4) van Bert van Wee, die beweert dat paneldata een andere 

prijsgevoeligheid hebben dan cross sectie data
19
 was dat panel data over een langere termijn 

genomen worden. Op de lange termijn zijn mensen wellicht in staat om gedragsaanpassingen te doen 

die op de korte termijn niet realiseerbaar zijn. Ook hier doelt hij op verhuizen en veranderen van baan. 

De lange termijn biedt dus meer alternatieven om de reiskosten te beperken. 

Dit principe wordt in eerdere studies bevestigd. Zo geven Ouem et. al (1997) aan dat de elasticiteiten 

toenemen in de tijd omdat consumenten dan meer mogelijkheden hebben om beprijzing te beperken 

                                                      
18
 Het begrip LUTI modellen is opgenomen in de begrippenlijst op p. 58 

19
 Het begrip cross sectie data is opgenomen in de begrippenlijst op p. 58 
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in de lange termijn. Ook Dargay en Gately (1997) concluderen dat ongeveer 30% van reacties op 

beprijzing binnen een jaar plaatsvinden en het totaal aan reacties binnen 13 jaar.  

Ook in het hoofdstuk effecten op gedrag van reizigers en verkeerscondities, afkomstig uit het 

document Vormgeving en effecten van prijsbeleid op de weg, wordt genoemd dat meer verkeerskunde 

effecten optreden wanneer een reiziger meer keuze-alternatieven heeft. Vooral vertrektijdstipkeuze is 

belangrijk maar ook naar plaats differentiëren is zinvol. 

 

Verhoef, E.T., Koopmans, C.C., Bliemer, M.C.J., Bovy, P.H.L., Steg, L. & Wee, G.P. van (2004). Vormgeving en 

effecten van prijsbeleid op de weg [digitale versie]. 

 

Bruikbaarheid prijsstudies buitenland 

De bruikbaarheid van buitenlandse onderzoeken naar de effecten van prijsbeleid is maar beperkt. 

Allereerst zijn er cultuurverschillen. Daarnaast is het uniek in de wereld om een dergelijk systeem voor 

een geheel land (hoofdwegennet, onderliggend wegennet excl. Woonwijken) in te voeren. Ook is het 

moeilijk om de situatie van een cordon te vergelijken met de kilometerprijs omdat het psychologische 

effect daarvan anders is. Bij een cordon worden mensen namelijk direct geconfronteerd met het 

betalen voor mobiliteit. Ook de psychologische effecten van het type betalingssysteem kunnen 

verschillen. Bijvoorbeeld de plaats, manier en frequentie kunnen een rol spelen. 

Wat wij wellicht van het buitenland kunnen leren, is dat Anders Betalen voor Mobiliteit ook eerst 

kleinschalig toegepast kan worden. 

 

Vergelijkbaarheid tijdgedifferentieerde kilometerprijs en voorstel ABvM 

De vlakke kilometerprijs brengt minder verandering met zich mee dan een tijdgedifferentieerde. De 

verklaring daarvoor is dat hoe meer mensen te kiezen hebben, hoe meer veranderingen in 

verplaatsingen kunnen ontstaan. Immers: als een prijsmaatregel ingevoerd wordt, kan meer in het 

gedrag aangepast worden indien er ook meerdere alternatieven beschikbaar zijn. Het Nederlandse 

voorstel is om te differentiëren naar tijd, plaats en milieukenmerken. Dat betekent bijvoorbeeld dat 

mensen op een andere tijd kunnen reizen, een andere bestemming kunnen kiezen, kunnen verhuizen 

of een andere auto kunnen aanschaffen. Al deze veranderingen zouden de reiskosten kunnen 

drukken terwijl een vlakke kilometerprijs dit niet stimuleert. 

 

Psychologie: mensen moeten ook begrijpen waarom zij op een bepaald stuk weg een bepaalde prijs 

moeten betalen. Indien dit niet duidelijk is voor de weggebruiker, heeft deze ook geen aanleiding om 

het gedrag aan te passen. Dit wordt bevestigd door een expertpanel en komt terug in paragraaf 7.7, 

waar een dynamische heffingsvariant wordt besproken. 

 

Belangrijkste bevinding 

De belangrijkste zaken die naar voren kwamen in het interview zijn dat reiskosten een belangrijke rol 

spelen bij gedragskeuzes van huishoudens en bedrijven. Daarnaast is het bij implementeren van 

prijsbeleid van belang dat de maatregel mensen wel opties biedt om uit te wijken. Er moeten 

alternatieven beschikbaar zijn voor de huidige ritten die mensen maken. Of herlocatie in de genoemde 

statische verkeersmodellen opgenomen moet worden blijft moeilijk te zeggen. Enerzijds is het nodig 

om de lange termijn effecten mee te nemen, anderzijds wordt de marge in de modeluitkomst daardoor 

groter. 
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Bijlage 2 

Grafieken en tabellen 

 

2A  Factoren bij de locatiebeslissing (Louw) uit paragraaf 8.4 

 

 
Figuur 6: aandeel verschillende factoren bij locatiebeslissing [Tillema, 2007] 

 

Ruimtelijk planbureau (2007). Verhuizingen van bedrijven en groei van werkgelegenheid. Rotterdam [digitale 

versie]. 

 

 

2B  Verhuiskans en kans op zoeken andere baan (Tillema) uit paragraaf 8.4 

 

 
Figuur 7: kansen op verhuizen bij vijf varianten van wegbeprijzing [Tillema, 2007] 

 

Tillema, T. (2007) Road pricing: a transport geographical perspective. Geographical accessibility and short and 

long-term behavioural effects. 
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Figuur 8: kansen op zoektocht andere baan bij vijf varianten van wegbeprijzing [Tillema, 2007] 

 

 

2C  Verschillen tussen economen, psychologen en verkeerskundigen, bij verkeersonderzoek 

(Ubbels &Verhoef) uit hoofdstuk 9 

 

Tabel 18: verschillen economen, psychologen en verkeerskundigen [Ubbels & Verhoef 2003] 

 Economics Psychology  Traffic Engineering 

Underlying theoretical 

concepts 

Utility maximisation Planned behaviour 

and norm model of 

behaviour 

Utility maximisation 

Methods Simulation models, 

stated and revealed 

preference 

Stated preference, 

individual 

questionnaires 

Network Simulation 

models, calibrated on 

empirical data 

Dimensions of behaviour 

studied 

Many Few (mainly car 

use and car 

ownership) 

Focus on departure time 

choice, route choice and 

mode choice 

Empirical research Extensive Limited  Medium, as input for 

models 

Conclusions on 

effectiveness of pricing 

Possibly 

considerable 

Low Possibly considerable 

Social objectives typically 

considered 

Welfare 

maximisation 

Effectiveness Network benefits 

 

Ubbels, B. & Verhoef E. (2003). Behavioural Responses to Road Transport Pricing “A Multidisciplinary 

Perspective”. 
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2D  Veranderingen als reactie op twee vormen van de kilometerprijs uit hoofdstuk 8 

 

De volgende cirkeldiagrammen zijn gebaseerd op de data van Ubbels en Tillema en volgen uit stated preference data. Zij presenteren het effect op 

alternatieve vervoerwijzen en tijden bij invoering van twee soorten kilometerprijs.  
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2E  Verdeling afgelegde kilometers volgens LMS studie (in paragraaf 7.7) 

 

Figuur 9: verdeling afgelegde kilometers na invoering twee varianten prijsbeleid 


