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Samenvatting

Beprijzing van het wegverkeer krijgt steeds meer aandacht in beleid

en onderzoek. Een belangrijke vraag is: hoe goed kunnen de huidige

verkeersmodellen de effecten van prijsbeleid op mobiliteit, conges-

tie en milieu voorspellen? In dit paper gaan we in op de vraag wat is

de kwaliteit van de studies is, uitgevoerd met het Landelijk Model-

systeem Verkeer en Vervoer (LMS), naar de effecten van mogelijke

varianten van de kilometerprijs. We concluderen dat het LMS een

geschikt instrument is om als vertrekpunt te gebruiken voor de in-

schatting van de effecten van kilometerbeprijzing. Maar in studies

wordt te weinig aandacht is besteed aan onzekerheden, zoals het

mobiliteitseffect dat de verlaging van de vaste autokosten met zich

mee zal brengen. De LMS prognoses van de mobiliteitseffecten van

de kilometerprijs interpreteren we als de bovenkant van de band-

breedte.

Summary

Road pricing and congestion charging increasingly receive attention

in both policy as well as research. An important question is: how

well do state-of-the-art models forecast impacts on mobility, con-

gestion and the environment? This discussion paper addresses the

quality of studies on the effects of national road kilometer charges,

using the Dutch National Model System (NMS). We conclude that

the model is an appropriate instrument for analyzing the effects of

kilometer charges. In model applications, however, too little atten-

tion is paid to uncertainties in effects, particularly the effects of re-

duced fixed car costs on car use. NMS projections of the passenger

mobility impacts of road pricing are therefore likely to be upper

bound. 

1. Introductie

Het kabinet Balkenende IV heeft de plannen voor invoering van een

andere manier van betalen voor mobiliteit (Anders Betalen Voor Mo-

biliteit – ABVM) in een ver gevorderd stadium gebracht. De ambitie

was de aanschafbelasting op nieuwe personenauto’s (BPM) en de

motorrijtuigenbelasting volledig afschaffen en omzetten in een ki-

lometerprijs. In november 2009 heeft het kabinet de Wet Kilome-

terprijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voornemen was om in

de periode 2013-2018 gefaseerd een kilometerprijs invoeren die be-

staat uit een basisprijs van gemiddeld 6,7 cent/kilometer en een

spitsheffing op filelocaties. De basisprijs moet naar CO2 uitstoot

worden gedifferentieerd. Door de val van het kabinet Balkenende IV

begin 2010 is de invoering van de Wet Kilometerprijs onzeker ge-

worden. Aangezien het principe van omzetten van vaste belastin-

gen naar betalen per kilometer steun heeft onder de bevolking2, is

het wel goed denkbaar dat een volgend kabinet het onderwerp ten-

minste in overweging zal nemen.

Als input voor besluitvorming zijn in de afgelopen jaren zijn de ef-

fecten van vele verschillende varianten voor de kilometerprijs on-

derzocht, onder meer in het kader van kosten-batenanalyses. De

effecten op mobiliteit, milieu en congestie spelen hierin een be-

langrijk rol. Die effecten zijn ingeschat met het Landelijk Model Sys-

teem (LMS) van de Dienst Verkeer en Scheepvaart van

Rijkswaterstaat. Varianten van de kilometerprijs die lijken op wat

het kabinet voor ogen heeft, resulteren volgens het LMS in een af-

name van de automobiliteit in Nederland in 2020 met 15-16% en

congestie op het hoofdwegennet met circa 50-60% (4Cast, 2006).

Hierbij is rekening gehouden met een toename van het autobezit

met ongeveer 1%. 

De vraag die we in dit artikel trachten te beantwoorden, luidt: wat

is de kwaliteit van de studies, uitgevoerd met het LMS, naar de ef-

fecten van mogelijke varianten van beprijzen? We stellen de vraag

bewust ruimer dan alleen de geschiktheid van het LMS. De kwaliteit

van uikomsten van een verkeersmodel is immers ook afhankelijk van

de invoer en het gebruik van het model. Onze scope is drieledig:

- De geschiktheid van het LMS zelf;

- De invoer van het LMS (energieprijzen, werkgelegenheid, etc.);

- De interpretatie van de uitvoer, en de communicatie.

Dit artikel borduurt verder op eerdere analyses van geschiktheid van

het LMS voor het inschatten van ruimtelijk beleid, infrastructuur-

beleid en prijsbeleid. Zo hebben van Wee en van der Hoorn (1997)

aandacht besteed aan de geschiktheid van het LMS voor de in-

schatting van effecten van ruimtelijke inrichtingsvarianten. Van Wee

(2007) en Geurs et al. (2007) beschrijven onzekerheden in LMS-prog-

noses van effecten van beprijzing, en tenslotte heeft van Mourik

(2008) verschillende toetsen op LMS-prognoses uitgevoerd. 

Sectie 2 beschrijft het LMS en studies die zijn verricht naar de kwa-

liteit van LMS prognoses. Sectie 3 gaat in op de kwaliteit van het

LMS prognoses van de mobiliteitseffecten van de kilometerprijs, Sec-

tie 4 gaat in op de kwaliteit van congestieprognoses. Sectie 5 richt

zich op de invoer, en sectie 6 op de uitvoer en communicatie. Sectie

7 geeft de conclusies, en sectie 8 bediscussieert de implicaties voor

beleid. 
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2. Het LMS

2.1 Introductie 

Het Landelijk Model Systeem (LMS) is een instrument ontwikkeld

voor het ramen van middellange en lange termijn prognoses voor

personenmobiliteit in Nederland, en voor het doorrekenen van ef-

fecten van infrastructuurprojecten en beleidsmaatregelen op lande-

lijke schaal. Het LMS is veelvuldig gebruikt bij de voorbereiding van

beleidsdocumenten. Al in 1988 werden voor het Tweede Structuur-

schema Verkeer en Vervoer uit 1990 prognoses voor de toekomstja-

ren 1996 en 2010 gemaakt met de toenmalige mainframe versie van

het LMS met basisjaar 1986 (de Jong et al., 2009). Sindsdien is het

model verschillende keren geactualiseerd en aangepast. Het LMS

(versie 7) is afgelopen jaren veelvuldig toegepast bij het doorreke-

nen van verschillende varianten voor de kilometerprijs (AVV, 2005;

4Cast, 2006; ECORYS en MuConsult, 2007). Prognoses van het LMS

hebben als input gediend voor verschillende kosten-batenanalyses

van varianten van kilometerbeprijzing (Besseling et al., 2005; ECO-

RYS, 2007a; ECORYS, 2007b; Besseling et al., 2008) en zijn van grote in-

vloed op de besluitvorming over de kilometerprijs geweest. 

Het LMS is een ‘tour-based’ model: het modelleert verplaatsingen en

verplaatsingsketens, en niet de activiteiten zelf, met verplaatsingen

als afgeleide ervan. Het is een state-of-the-art model in deze cate-

gorie modellen. Vervoerwijze en bestemming worden simultaan ge-

schat. Het model maakt onderscheid naar bevolkingssegmenten,

onder andere op basis van inkomen, leeftijd en huishoudenssamen-

stelling. Verplaatsingsmotieven zijn onder meer woon-werk, zakelijk

en overig. Het LMS geeft prognoses voor personenmobiliteit op een

gemiddelde werkdag. Het wegverkeer wordt toegedeeld op een ver-

eenvoudigd wegennet. Het totale hoofdwegennet, circa 3.500 kilo-

meter, is in het LMS opgenomen, maar slechts een klein deel (circa

7,5%) van het onderliggende wegennet (circa 10.500 kilometer) is in

het model opgenomen. Het LMS is ontwikkeld voor prognoses voor

de middellange tot lange termijn (10-30 jaar). Het LMS modelleert

in een keer de zogenoemde lange termijn evenwichtssituatie. Die

geeft aan wat mensen zouden doen als het veronderstelde systeem

van ruimte en verkeer en vervoer, al vele jaren bestaat. 

2.2 Zijn eerdere LMS prognoses uitgekomen?

Een aantal keer is onderzocht of landelijke LMS prognoses uit het ver-

leden ook daadwerkelijk zijn uitgekomen. Deze analyses helpen bij

het beantwoorden van de vraag of het LMS geschikt is voor bereke-

ning van effecten van de kilometerprijs. Immers, als het LMS ‘busi-

ness-as-usual’ trends niet goed kan voorspellen, dan zal het model

zeker niet accuraat de effecten van een behoorlijke beleidsingreep

als kilometerbeprijzing kunnen voorspellen. 

Prognoses van personenmobiliteit

De Jong et al. (2008) geven een overzicht van studies die zijn verricht

om te kijken of prognoses van de omvang van de personenmobiliteit

door LMS zijn uitgekomen. Gunn en van de Hoorn (1998) hebben een

LMS prognose uit 1986 (CPB ‘middenscenario’ met ongewijzigd be-

leid) voor het jaar 1996 vergeleken met waargenomen ontwikkelin-

gen. Na correctie voor verschillen tussen de aannames voor de

modelinvoer (zoals sociaal-economische gegevens, autobezit, prijzen,

introductie van de studentenkaart) bleken de prognoses redelijk goed

overeen te komen met gerealiseerde kilometrages. Ook zijn er in het

verleden ’backcasting’ projecten met het LMS uitgevoerd waarin het

model gebaseerd op gegevens uit 1995 toegepast werd op 1986

(voorspellen van het verleden dus), waarna deze modelberekeningen

werden vergeleken met de waarnemingsgegevens voor de mobili-

teitsontwikkeling 1986-1995. De Jong et al. concluderen dat met het

LMS gemaakte prognoses van mobiliteit in de praktijk vaak dicht in

de buurt komen van de realisaties: de prognose van het autogebruik

in de periode 1986-1998 wijkt enkele procentpunten af van de reali-

satie. Zowel uit analyse van Gunn en van der Hoorn als de ‘backcasts’

bleek dat het LMS autogebruik voor specifieke motieven (sociaal-re-

creatief en overig) en treingebruik onderschatte, wat aanleiding was

voor modelverbeteringen. 

De Jong et al. (2008) vergelijken LMS prognoses voor de periode 1986-

2010 (ongewijzigd beleid en het SVVII-d beleidspakket) met realisa-

ties. Geconcludeerd wordt dat de realisaties in de ontwikkeling van

het aantal reizigerskilometers in de periode 1986-2010 per vervoer-

wijze voor alle vervoerwijzen binnen de bandbreedte van de prog-

noses lijken te passen, met uitzondering van de vervoerwijze

fiets/lopen (realisatie is duidelijk hoger dan prognose). Een groot deel

van de afwijking van de prognoses met realiteit lijken het gevolg van

‘fouten’ in de invoergegevens van de prognoses, en kunnen het model

niet worden aangerekend. Hierbij is volgens de Jong et al. bij de on-

derzochte toepassingen sprake van tegengestelde effecten, die el-

kaar bij benadering compenseren. Zo zijn sommige exogene en

mobiliteitsbepalende factoren sneller gegroeid dan gedacht (zoals

bevolking, en aantallen werkenden) terwijl andere minder snel zijn

gegroeid (zoals inkomens en autobezit). Ook is een aanzienlijk deel

van het SVVII-beleid niet uitgevoerd, en beleid dat niet was voorzien

is wel uitgevoerd (zoals de OV-studentenkaart). Gevoeligheidsanaly-

ses met het LMS geven ook aan dat onzekerheden in LMS prognoses

(van het aantal tours) veel meer voortkomen uit onzekerheden in de

modelinvoer dan uit modelonzekerheden (de Jong et al., 2006). 

Een ander type confrontatie tussen voorspelling en realisatie vond

plaats in het kader van de studies naar de effecten van de opening

van de ringweg Amsterdam (Zeeburgertunnel) en van de Wijkertun-

nel. Ook al is het LMS is bedoeld voor prognoses voor de middellange

tot lange termijn (10-30 jaar), het LMS werd in deze studie ingezet

om modelberekeningen van de effecten na 1 en 5 jaar te geven. Het

LMS bleek de toename van wegverkeer op de A10 een jaar na intro-

ductie goed te reproduceren indien alleen wijzigingen in routekeuze

en vervoerwijzekeuze werden verondersteld (bestemmingskeuzen in

motieven woon-werk, woon-zakelijk en woon-school werden vast-

gezet) (Kroes et al., 1996). Het volledige LMS bleek de effecten 5 jaar

op screenline niveau goed in te schatten: verkeerstellingen gaven een

toename van het aantal voertuigen dat het Noordzeekanaal pas-

seerde met 7%, terwijl het LMS 8% prognotiseerde.(de Jong et al.,

1998). 

Prognoses van congestie

De kwaliteit van LMS prognoses van congestie is tot nu toe nog niet

goed onderzocht.  Annema en de Jong (2008) vergelijken de LMS

prognoses van het aantal voertuigverliesuren op het hoofdwegen-

net uit 1993 (AVV, 1993) en 1997 (AVV, 1997) voor het jaar 2000 en

2010 met waargenomen ontwikkelingen, en concluderen dat con-

gestie veel sterker is toegenomen dan voorspeld. Voor het jaar 2000
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werd, afhankelijk van het scenario, een lichte afname (-6%) tot een

toename van 12% geprognosticeerd, voor het jaar 2010 een afname

met ca. 35% tot een toename van 42%, ten opzichte van het jaar

1990. In werkelijkheid nam vanaf 1990 het aantal voertuigverlies-

uren (ten opzichte van de referentiesnelheid 100 km/uur) toe met

40% in 2000 tot meer dan een verdubbeling in 2007. Het aantal ver-

liesuren in filesituatie (minder dan 50 km/uur) nam vanaf 1990 toe

met 70% in 2000 tot meer dan factor 2,6 in 2007 (van Mourik et al.,

2008). 

De mate waarin deze onderschatting komt door invoergegevens van

de prognoses van het LMS of door modelkenmerken is niet bekend.

In de vergelijking van prognose met realisatie is niet gecorrigeerd

voor modelinvoer. Bij de onderschatting van congestie speelt mo-

delinvoer een zeer grote rol. Zo gingen de gehanteerde scenario’s uit

van een grotere capaciteitsuitbreiding van het hoofdwegennet dan

daadwerkelijk is gerealiseerd. Ook ging de SVV-verkenning uit 1993

uit van de invoering van een spitsbijdrage. Deze is niet gerealiseerd,

waardoor de groei van de vraag is onderschat. Daarnaast is een prog-

nose voor congestie gevoeliger dan prognoses voor personenmobili-

teit voor invoerfouten in mobiliteitsbepalende factoren, zoals

ruimtelijke en economische ontwikkelingen en brandstofprijzen. Fi-

leontwikkeling heeft een typisch niet-lineair karakter: een procentu-

ele toename van het verkeersvolume leidt tot een veel sterkere

toename van congestie. De wijze van modellering van congestie kan

ook een rol spelen. De modellering van verkeerstoedeling en con-

gestiemodellering in het LMS is vrij grof. Zo kent het LMS drie dag-

perioden en een semi-statische toedeling van verkeer waarbij geen

rekening wordt gehouden met ‘terugslag’ effecten op bottlenecks

(zie verder paragraaf 4). Maar of dit resulteert in onderschatting van

congestie weten we niet, het zou ook kunnen leiden tot een over-

schatting van congestie. 

Kortom: prognoses met LMS uit het verleden blijken – gecorrigeerd

voor de juiste invoergegevens - redelijk betrouwbaar voor wat be-

treft het aantal reizigerskilometers per vervoerwijze voor de middel-

lange termijn. Maar wat zegt dit nu over de geschiktheid van het LMS

om de effecten van de kilometerprijs in te schatten? Het feit dat his-

torische ontwikkelingen in mobiliteit redelijk goed zijn voorspeld, be-

tekent niet automatisch dat ook effecten van belangrijke wijzigingen

in autonome ontwikkelingen (bijvoorbeeld: een zeer sterke stijging

van de olieprijzen of een zware, langdurige recessie) of beleid (zoals

de invoering van ABVM) goed zullen worden voorspeld. Hier gaan we

in Sectie 3 verder op in.

3. Kwaliteit LMS prognoses van mobiliteits-
effecten van de kilometerprijs 

We beperken deze sectie tot die zaken die kunnen leiden tot een

over- of onderschatting van de prognoses van personenmobiliteit. 

3.1 Korte en lange termijn effecten

Het LMS berekent voor ieder zichtjaar een evenwichtssituatie voor

het verplaatsingsgedrag (keuze van vertrektijdstip, routekeuze, be-

stemmingskeuze en vervoerwijzekeuze) en geeft daarmee aan wat

mensen zouden doen als een (prijs-)maatregel vele jaren zou bestaan.

In de werkelijkheid treden sommige gedragsreacties onmiddellijk op

(zoals routekeuze) en andere pas op de lange termijn, zoals verande-

ringen in bestemmingskeuzen. Dit betekent dat wanneer het LMS de

effecten op lange termijn ‘perfect’ zou inschatten, de korte termijn

effecten lager zijn dan de met het LMS ingeschatte effecten. Dit roept

de vraag op hoeveel lager de korte termijn effecten zijn en hoe lang

het duurt voordat de effecten volledig zijn uitgekristalliseerd. 

Er zijn in de literatuur helaas weinig aangrijpingspunten om ant-

woord op deze vragen te kunnen geven. Onderzoek naar effecten van

prijsveranderingen laten vaak zien dat lange termijn prijselasticitei-

ten (veelal 5-10 jaar na een prijsverandering) veelal factor 2 tot 3 gro-

ter zijn dan die voor de korte termijn (veelal tot 1 jaar na een

prijsverandering). Zie voor een overzicht van prijselasticiteiten Gei-

lenkirchen et al. (2010). Een van de weinige studies naar de ontwik-

keling van prijseffecten op de lange termijn is van Dargay en

Goodwin (1995). Zij schatten een model dat de ontwikkeling van

brandstofprijselasticiteiten op autobezit en autogebruik laat zien

over een periode van 30 jaar. Volgens deze studie wordt 1 jaar na een

prijsverandering circa een derde van het uiteindelijke effect op het

jaarkilometrage van auto’s bereikt, na 2 jaar circa 50% en na 5 jaar

bijna het volledige effect. In een latere studie van Dargay (2002) op

basis een pseudo-panel met een looptijd van ruim 20 jaar, wordt ge-

schat dat volledige effecten van autokostenveranderingen op auto-

gebruik binnen 4 jaar worden bereikt. Effecten op het autobezit en

daarmee de totale omvang van het autoverkeer duren volgens Dar-

gay en Goodwin veel langer en het uiteindelijke effect zou pas na 15-

20 jaar worden bereikt. 

Het ‘ingroeipad’ van de mobiliteitseffecten van de congestion charges

in Londen en Stockholm bleek echter veel korter. In Londen werd en-

kele maanden na de introductie van de heffing al een afname ge-

meten van 14% van het totale aantal voertuigen (en ruim 33%

minder personenauto’s) dat de betaalde zone in ging (ten opzichte

van 2002). Dit effect is daarna vrijwel constant gebleven. In 2005

werd het tarief verhoogd van 5 naar 8 pond en nam het aantal voer-

tuigen nog iets verder af tot 16% ten opzichte van het niveau in 2002.

Tot 2008 is het verkeersvolume op dit niveau gebleven (Transport for

London, 2008). De effecten van de congestion charge zijn overigens

voorafgaand aan de introductie met verkeersmodellen doorgere-

kend. De daadwerkelijke afname van verkeer (16% minder voertui-

gen) bleek de modelprognose (12% minder voertuigen) te overtreffen

(ROCOL, 2000). 

Bij LMS toepassingen voor Anders Betalen voor Mobiliteit is pas re-

cent aandacht voor het ingroeipad van de mobiliteitseffecten. In de

meest recente kosten-batenanalyse over varianten van de kilome-

terprijs (ECORYS, 2007a) is verondersteld dat het 10 jaar duurt voor-

dat het gedrag van het woonwerkverkeer zich volledig heeft

aangepast aan de nieuwe situatie. In deze KBA zijn de effecten in het

veronderstelde jaar van introductie (2012) berekend door herkomst-

bestemmingsmatrices voor woon-werkverplaatsingen in het LMS

‘vast’ te zetten. Verondersteld is dat bij invoering van het eindbeeld

in 2016 de verkeerskundige effecten langs een lineair pad door-

groeien tot het uiteindelijke lange termijnniveau in 2026. Uit de LMS

analyse bleek dat in het jaar van introductie al 75% tot 80% van het

uiteindelijke door LMS berekend effect wordt bereikt, in termen van

vermindering van het totaal aantal voertuigkilometers. Gezien de ef-

fecten in Stockholm en Londen lijkt dit een voorzichtige aanname.
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Op de langere termijn treden ook effecten op de omvang van het au-

tobezit en de efficiency van de aangeschafte auto’s op. Dit wordt niet

door het LMS gemodelleerd. In de ABvM studies zijn hiervoor zijn uit-

komsten uit het autobezitsmodel Dynamo als invoer voor gebruikt.

Paragraaf 3.3 gaat hier verder op in.   

3.2 Prijsgevoeligheid voor wijzigingen in de variabele 
autokosten

De kilometerprijs is een vrij complexe maatregel. De kilometerprijs

zorgt voor een flinke verhoging van de variabele autokosten en te-

gelijkertijd een verlaging van de vaste autokosten door verlaging van

de aanschafprijzen van nieuwe auto’s. Ook gaan automobilisten een

spitsheffing betalen. Deze complexiteit maakt het moeilijk de effec-

ten te vergelijken met effecten van prijsontwikkelingen uit het ver-

leden.

De prijsgevoeligheid voor wijzigingen in de variabele autokosten zijn

wel te valideren met prijselasticiteitenstudies. Met het LMS zijn ver-

schillende studies gedaan naar de effecten van brandstofkostenver-

anderingen op de personenmobiliteit (de Jong et al., 1999; de Jong et

al., 2002) bij verschillende niveaus van prijsveranderingen, variërend

van -30% tot +40%. De LMS brandstofkostenelasticiteiten voor het

autogebruik liggen voor zowel de korte termijn (-0,1) als de lange ter-

mijn (-0,3) goed in lijn met de prijselasticiteiten uit (internationale)

empirische studies (Geilenkirchen et al., 2010). Bedacht dient te wor-

den dat die studies voor een groot deel empirische data gebruiken

uit de jaren tachtig en negentig, terwijl toen de inkomens lager

waren dan nu, en – volgens de gebruikte scenario’s – in de aanko-

mende decennia. Omdat mensen met hogere inkomens minder prijs-

gevoelig zijn dan mensen met lagere inkomens, zijn deze empirisch

gevonden elasticiteiten wellicht aan de hoge kant.

3.3 Prijsgevoeligheid voor wijzigingen in de vaste
autokosten

Een belangrijke onzekerheid in de door het LMS geprognotiseerde

mobiliteitseffecten is het effect van de verlaging van de vaste auto-

kosten (afschaffing MRB en BPM). Een eerste effect van afschaffen

van de BPM is dat aanschafprijzen van auto’s met 20-25% afnemen,

wat het autobezit stimuleert (zowel voor de eerste als 2de of 3de

auto in een huishouden). In de LMS prognoses van de kilometerprijs

is het effect van een verlaging van de vaste autokosten op autoge-

bruik meegenomen via een exogene wijziging van het autobezit. In

toepassingen van het LMS voor Anders Betalen voor Mobiliteit is re-

kening gehouden met een toename van het autobezit met ruim 1%

in 2020. Deze toename van het autobezit is berekend met (een oude

versie van) het autobezitsmodel Dynamo, zie Ecorys en Muconsult

(2007). Recente inzichten wijzen erop dat dit een onderschatting is.

Uit recent Stated Preference onderzoek van Significance blijkt dat

door omzetting van de BPM in de kilometerprijs het aantal privé-au-

to’s met 2,2% zal toenemen in de periode tot 5 jaar na introductie.

Dit effect komt goed overeen met effecten zoals berekend met de

laatste versie van DYNAMO model: een toename van het privé-auto-

bezit met circa 1,8% na 5 jaar en 4,8% na 20 jaar (zie het artikel van

de Jong et al., 2009; en het artikel elders in dit issue). De effecten van

de kilometerprijs op autobezit zullen na 2020 dus nog behoorlijk toe-

nemen. De kilometers die worden gereden met deze nieuwe auto’s

dempen het potentiële mobiliteitseffect van de kilometerprijs. Hier is

tot nu toe weinig aandacht voor geweest. In de KBA uit 2007 door

ECORYS is verondersteld dat de verkeerskundige effecten na een in-

groeiperiode van 10 jaar constant blijft. Impliciet is dus verondersteld

dat de toename van het wagenpark beperkt blijft tot 1%, wat bete-

kent dat het congestieverminderende effect en de milieuvoordelen

van de kilometerprijs worden overschat. Dargay en Goodwin (1995)

laten immers zien dat de ingroeiperiode van het effect van een kos-

tenverandering op autobezit wel 15 tot 20 jaar kan duren.

Daarnaast wordt het effect van een verlaging van de vaste autokos-

ten op het autogebruik van bestaande autobezitters niet meegeno-

men in het LMS. Een deel van de automobilisten (veelrijders en

bezitters van relatief grote en onzuinige auto’s) gaan door de kilo-

meterprijs per saldo hogere autokosten krijgen en zullen minder gaan

autorijden. Andere automobilisten (weinig rijders, bezitters van zui-

nige auto’s) gaan er met de kilometerprijs per saldo op vooruit en

kunnen met hetzelfde budget meer kilometers gaan afleggen. In de

literatuur zijn weinig studies verricht naar de effecten van wijzigin-

gen in de vaste autokosten op autogebruik (Geilenkirchen et al.,

2010). In het autobezitsmodel Dynamo wordt verondersteld dat een

afname van de vaste autokosten leidt tot een beperkte toename van

het autogebruik, en dit dempt het effect van de kilometerprijs op au-

togebruik. In berekeningen met Dynamo is verondersteld dat een da-

ling van de vaste autokosten met 10% leidt tot een stijging van het

gemiddeld jaarkilometrage per auto met 0,4% (MuConsult, 2009). De

gehanteerde prijselasticiteit is afkomstig uit een studie met het ‘oude’

autobezitsmodel van Van den Broecke dat is gebruikt voor vroege be-

rekeningen met het LMS (de Jong et al., 1990). Doorrekeningen van

varianten van de kilometerprijs met Dynamo leveren dan ook voor

dezelfde variant en zichtjaar een beperktere afname van het auto-

gebruik op (circa 11-12% afname in 2020) dan berekeningen met het

LMS (circa 15% afname). Dit verschil wordt vrijwel volledig verklaard

door het effect van de verlaging van de vaste autokosten (MuCon-

sult, 2009). Het effect van de vaste kosten verlaging zou nog groter

kunnen zijn. Internationale studies (Hanly et al., 2002), en het recent

stated preference onderzoek van Significance (de Jong et al., 2009)

duidt op grotere prijsgevoeligheden. Dit is een belangrijke onzeker-

heid in de mobiliteitseffecten van de kilometerprijs, waar nog weinig

onderzoek naar is verricht. 

3.4 Cross-sectie data versus paneldata

De submodellen van het LMS zijn geschat op basis van zogenoemde

cross-sectie data: er worden gegevens van mensen verzameld op 1

punt in de tijd. De tegenhanger is paneldata. In dat geval worden de-

zelfde mensen door de tijd gevolgd, en wordt gekeken hoe ze op ver-

anderingen reageren. Algemeen gesteld geeft onderzoek op basis van

paneldata een lagere maatregelgevoeligheid dan onderzoek op basis

van cross-sectie of stated-preference gegevens. De oorzaak is dat

mensen minder makkelijk hun verplaatsingsgedrag kunnen wijzigen

dan blijkt op basis van cross-sectie of stated preference onder-

zoek.(Meurs, 1991). Uit onderzoek blijkt dan ook dat prijsgevoelig-

heid volgens paneldata veelal systematisch lager is dan volgens

cross-sectie data. Zo concluderen Goodwin et al. (2004) dat de brand-

stofprijselasticiteit van de vraag naar personenautokilometers vol-

gens cross sectie data -0,38 bedraagt, en volgens paneldata -0,32

(16% lager). 
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3.5 Attitudes en leefstijlen

Modellen zoals het LMS maken onderscheid naar zogenoemde ho-

mogene bevolkingsgroepen. Er wordt, conform de gangbare theorie,

keurig onderscheid gemaakt naar inkomen, leeftijd, opleidingsni-

veau, huishoudenssamenstelling, etc. Maar binnen de op basis daar-

van ontstane groepen worden mensen geacht hetzelfde te

handelen. De modellen maken overigens ook onderscheid naar mo-

tieven (zoals woon-werk, zakelijk, overig). Het is echter zeer waar-

schijnlijk, dat ook binnen die groepen verschillen optreden. Het

belang van attitudes en leefstijlfactoren voor mobiliteitsgedrag aan-

getoond in verschillende onderzoeken (zie voor een recent overzicht

van Acker, 2010). Het LMS houdt niet expliciet rekening met ver-

schillen in attitudes of leefstijlen binnen homogene bevolkings-

groepen. Impliciet zijn deze verschillen opgenomen in de ‘error’ term

van de discrete keuzemodellen. Dit kan problematisch zijn als er at-

titudes ten opzichte van (auto-) mobiliteit en leefstijlen in de toe-

komst flink gaan wijzigen. Maar of dit verschijnsel gaat optreden,

wat de consequenties ervan in het algemeen zijn, en of het aantikt

op de effecten van de kilometerprijs, weten we eigenlijk niet goed. 

3.6 Interactie tussen ruimtelijke ontwikkelingen en
transport

Het LMS houdt op vrij beperkte wijze rekening met de effecten van

kilometerbeprijzing op de ruimtelijke wijzigingen in woon- en werk-

locatiekeuzen of andere bestemmingskeuzen. In het LMS staan

woonlocaties ‘vast’ en worden geen wijzigingen in locaties van be-

drijven verondersteld. In modeltermen: het aantal inwoners en ar-

beidsplaatsen per zone is exogeen. Uit beschikbaar empirisch

onderzoek (zie Arentze en Timmermans, 2007; Tillema, 2007) blijkt

echter dat een deel van de werkenden overweegt om als gevolg van

de kilometerheffing op zoek te gaan naar een andere woonlocatie

(dichterbij het werk) of op een andere werkplek (dichter bij de woon-

locatie). Ook zou een deel van de bedrijven, vooral bedrijven die al

verhuisgeneigd zijn, door een kilometerheffing een nieuwe vesti-

gingslocatie gaan zoeken. De mobiliteitsgevolgen van gewijzigde lo-

catiekeuzen zijn echter niet af te leiden uit deze onderzoeken. Deze

zijn wel af te leiden uit modellen die rekening houden met de inter-

actie tussen ruimtelijke ontwikkelingen en transport, ofwel grond-

gebruik-transportinteractie modellen.

In Nederland is het model TIGRIS XL (Zondag, 2007) beschikbaar,

waarin het LMS als verkeersmodel is opgenomen. Hiermee kunnen

globale landelijke analyses van de mobiliteitsgevolgen van het mee-

nemen van de interactie tussen ruimtelijke ontwikkelingen en trans-

port (en visa versa) in kaart worden gebracht. In de studie Nederland

Later zijn met TIGRIS XL analyses verricht om de mobiliteits- en be-

reikbaarheidseffecten van combinaties van ruimtelijk beleid, in-

frastructuurinvesteringen en kilometerbeprijzing te onderzoeken

(MNP, 2007; Zondag et al., 2007). Daaruit blijkt dat de ruimtelijke ef-

fecten van de kilometerprijs beperkt lijken te zijn als wordt uitge-

gaan van continuering van een sterk gereguleerde woningmarkt. De

mobiliteitseffecten zijn hierdoor op landelijk niveau vergelijkbaar

met ‘stand alone’ LMS berekeningen. Een institutionele verandering

op het terrein van de woningmarkt (afschaffen hypotheekrenteaf-

trek, verlaging overdrachtsbelasting, vermindering aandeel geregu-

leerde huursector in de grote steden) zou naar verwachting wel tot

veranderingen leiden. Vermoedelijk worden de mobiliteitseffecten

groter en worden ze ook sneller gerealiseerd.

4. Kwaliteit LMS prognoses congestie-effecten 
van de kilometerprijs 

Het LMS is ontwikkeld om nationale verkeersprognoses voor de

lange termijn te geven. De wijze van toedeling van het wegverkeer,

tijdstipkeuzemodellering en modellering van congestie is relatief

grof. Het LMS kent een semi-statische manier van toedelen van het

autoverkeer aan het netwerk, gaat uit van drie dagdelen (twee spit-

sen en de rest van het etmaal) en berekent vertragingen op weg-

vakniveau op basis van verbanden tussen rijsnelheden en

intensiteit/capaciteit verhoudingen. Ter vergelijking: gedetailleerde

microscopische verkeersmodellen simuleren het gedrag van afzon-

derlijke voertuigen in tijdsperiodes van minuten of zelfs minder,

maar kennen een veel kortere voorspellingshorizon en kleinschali-

ger toepassingsbereik.  

Er zijn verschillende factoren aan te dragen waarom het LMS de ef-

fecten van beprijzing op congestie zowel kan over- of onderschat-

ten. Zo zullen de gemodelleerde congestie-effecten te groot zijn als

de mobiliteitsafname van de kilometerprijs wordt overschat (zoals

aangegeven in Sectie 3). Anderzijds zal het LMS door de grove mo-

dellering van tijdstipkeuzen wijzigingen in tijdstipkeuzen (en daar-

mee congestie-effecten) als gevolg van beprijzing onderschatten:

automobilisten hebben in de werkelijkheid meer gedragsmogelijk-

heden om een spitsheffing te ontwijken door (bijvoorbeeld een

kwartier) eerder of later te vertrekken. Uit onderzoek blijkt dat kos-

tenveranderingen sterkere wijzigingen in vertrektijden opleveren

dan wijzigingen in de vervoerwijze (Hess et al., 2007). De nieuwe ver-

sie van het LMS (versie 8) die vermoedelijk in 2010 wordt opgele-

verd, zal gaan rekenen in veel kleinere tijdsperioden waardoor een

groot deel van dit probleem wordt ondervangen. 

Het is ook op voorhand niet te zeggen of de (semi-) statische toede-

lingsmethode van het LMS resulteert in een over- of onderschatting

van congestie. Ter illustratie: het LMS houdt geen rekening met te-

rugslageffecten op bottlenecks. Hierdoor wordt rijsnelheden op

wegvakken voor de bottleneck overschat (daar staan voertuigen stil)

en na de bottleneck juist onderschat (daar zijn juist minder voertui-

gen en is de rijsnelheid hoog). 

Tenslotte zullen de totale reistijdbaten van de kilometerprijs groter

zijn als effecten op incidentele congestie worden meegenomen. Het

LMS berekent alleen structurele congestie op werkdagen, en in kos-

ten-batenanalyses van varianten voor de kilometerprijs is alleen met

de invloed op structurele congestie gerekend. Circa 25% van de con-

gestie op het Nederlandse hoofdwegennet in 2020 is echter inci-

denteel (Kouwenhoven et al., 2006), bijvoorbeeld door ongevallen.

Uit onderzoek van Koster en Rietveld (2010) blijkt dat incidentele en

dagelijkse congestie samenhangen. Naar mate het drukker is neemt

incidentele congestie sterk toe. Terugdringen van het autogebruik

zou hiermee een meer dan proportionele afname van incidentele

congestie kunnen betekenen. 

Wat het saldo van over- en onderschattingen is, weten we niet. De

reistijdbaten die uit het LMS worden afgeleid en als invoer voor kos-

ten-batenanalyses zijn gebruikt, zijn in ieder geval relatief onzeker. 
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5. Modelinvoer

In deze sectie gaan we in op de invoer voor de modellen. In eerdere

paragrafen hebben we al aandacht besteed aan zaken zoals de ont-

wikkeling van de economie, bevolking, prijzen en autobezit. 

Een ander punt ten aanzien van de modelinvoer is het feit dat het al-

leszins redelijk is te verwachten dat een deel van de werkenden de

kosten kan afwentelen op de werkgever. Hoeveel mensen precies

hun kosten vergoed gaan krijgen, weten we niet goed. Universiteit

Utrecht en de Vrije Universiteit (Tillema, 2007; Tillema et al., 2008)

hebben onderzoek gedaan naar de intenties van bedrijven (uit de in-

dustrie en zakelijke dienstverlening) om veranderingen door te voe-

ren in verschillende soorten van werknemerscompensaties als

gevolg van een kilometerheffing. De studies geven afhankelijk van

de specifieke vraagstellen echter duidelijk andere resultaten voor

wat betreft compensatie van autogerelateerde kosten. Daarnaast

wordt uit de onderzoeken niet duidelijk of er nu daadwerkelijk meer

of minder gecompenseerd wordt: veranderingen in de totale uitga-

ven van bedrijven zijn niet gevraagd. Het kan dus zijn dat ze wel een

groter aantal werknemers compenseren, maar dat ze kleinere be-

dragen per werknemer vergoeden. 

Het effect van huidige kostenvergoedingen op de mobiliteit is imp-

liciet opgenomen in de coëfficiënten van het LMS. Immers, de coëf-

ficiënten zijn gebaseerd op empirisch onderzoek (stated preference

en revealed preference data). Maar als de mate van afwenteling in

de toekomst significant hoger wordt dan nu het geval is, dan ont-

staat er wel een probleem. Immers, bij meer afwenteling zullen de

gedragsaanpassingen als gevolg van prijsverhogingen minder zijn.

Of nog sterker: voor iemand die de extra kosten niet hoeft te beta-

len, maar wel het voordeel heeft van de kortere reistijd ten gevolge

van prijsbeleid, wordt het reizen per auto in de spits juist aantrek-

kelijker dan voorheen, met als mogelijke effecten een verschuiving

in de modal split richting auto, en een tijdstipkeuzeverandering in

de zin van ‘terug naar de spits’. Uiteraard zijn dan de effecten, met

name op congestie, minder dan gemodelleerd. Vanzelfsprekend is

dit punt geen kritiek op de modellen, maar op het gebruik ervan.

Omgekeerd is het ook denkbaar dat bedrijven niet zullen reageren

door meer dan voorheen reiskosten te gaan vergoeden maar juist

door het omgekeerde te doen: mobiliteitsmanagement gericht op

het verminderen van het autogebruik van het personeel, ondermeer

door beleid met betrekking tot de auto van de zaak en het gratis par-

keren bij de zaak.

6. De interpretatie van de uitvoer en 
communicatie

Modellen zijn in onze ogen erg handige hulpmiddelen voor het ver-

krijgen van inzichten in de effecten van allerlei ontwikkelingen (in-

clusief beleid) op de mobiliteit en effecten van mobiliteit. Niet

minder, maar ook niet meer. Modellen zijn per definitie vereenvou-

digingen van de werkelijkheid. De ontwikkelaars en gebruikers van

modellen kennen de gevolgen van vereenvoudigingen op hoofdlij-

nen vaak redelijk goed. Wij zijn van mening dat het aanbeveling ver-

dient de modeluitvoer te corrigeren voor niet-gemodelleerde

maatregelen en ontwikkelingen. De uitkomsten van het LMS voor

de kilometerprijs in de laatste KBA (ECORYS, 2007) zijn ook gecorri-

geerd om rekening te houden met overschatting van korte termijn

effecten. We stellen voor om bij toekomstige verkenningen aan

eventuele correcties meer aandacht te gaan besteden. We erkennen

dat er zich dan een probleem voordoet: op basis waarvan stel je pre-

cies de correctie vast, en hoe hoog moet die zijn? Vaak biedt de lite-

ratuur een goede basis voor correcties. Is die basis er niet, dan

kunnen expertraadplegingen, bijvoorbeeld volgens de Delphime-

thode, een optie zijn.

Voorafgaand aan de invoering van de congestion charge in Londen

en Stockholm zijn modelberekeningen uitgevoerd om de effecten in

te schatten. Daarbij is men bewust voorzichtig geweest met de com-

municatie van de resultaten: men heeft lagere effecten gecommu-

niceerd dan verwacht op basis van modelberekeningen. Dit om te

voorkomen dat de effecten zouden tegenvallen, met een afkalvend

draagvlak voor de congestion charge tot mogelijk gevolg. In Stock-

holm lieten modelberekeningen voorafgaand aan uitvoering een af-

name van verkeersintensiteiten na een jaar zien van 20-25% op

wegen waar wordt geheven. Deze afname werd als te groot gezien,

ook door de modelleurs zelf. In de communicatie werden de ver-

wachte effecten op 10-15% afname van verkeersintensiteiten gezet.

Na invoering bleken de effecten echter goed overeen te komen met

de modelprognose; een afname van 22% werd gemeten (Eliasson et

al., 2009). 

Een belangrijke vraag is: wat kan V&W het beste communiceren ten

aanzien van de verwachte effecten op autogebruik en congestie? Er

is een belangrijke trade-off tussen voor- en nadelen van over- of on-

derschattingen in de effecten en invloed daarvan op de hoogte van

de heffingen. Immers, het kabinet Balkenende IV is er bij de aange-

kondigde heffingen van uitgegaan dat er een daling van het auto-

gebruik van 15% optreedt. Is die daling groter, dan worden de

tarieven verlaagd. De vraag is dan: wat is het beste te communice-

ren? Dat de effecten zijn overschat, maar de tarieven naar beneden

gaan, of dat de effecten zijn onderschat, maar de tarieven worden

verhoogd? Gelet op het feit dat de maatschappelijke discussie veel

meer gaat over de financiële aspecten dan de mobiliteitseffecten, is

een optimistische schatting over de effecten in ieder geval wel be-

grijpelijk.

7. Conclusies 

In dit paper zijn we ingegaan op de kwaliteit van LMS prognoses van

de verkeerskundige effecten van de kilometerprijs. Aandacht is be-

steed aan de geschiktheid van het LMS zelf, de invoer en de inter-

pretatie van de uitkomsten. De conclusie is dat het LMS een geschikt

instrument is om als vertrekpunt te gebruiken voor de inschatting

van de effecten van kilometerbeprijzing. Maar effectschattingen van

de kilometerprijs zijn per definitie onzeker. Er bestaat immers nog

geen vergelijkbaar systeem in de wereld. In de effectschattingen die

zijn verricht als input voor besluitvorming over de kilometerprijs is

onvoldoende rekening gehouden met onzekerheden. 

Er zijn onzekerheden en redenen voor onder- en overschattingen die

samenhangen met zowel de veronderstelde invoer voor de varianten

van anders betalen voor mobiliteit als kenmerken van de modellen

(niet gemodelleerde effecten). De belangrijkste onzekerheid is het

mobiliteitseffect dat de verlaging van de vaste autokosten met zich
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mee zal brengen. In de LMS toepassingen is bij de invoer van het

model de toename van het autopark op de korte termijn tot nu toe

onderschat en is ook geen rekening gehouden met groei van het au-

topark op de lange termijn (10-20 jaar na introductie). Daarnaast

worden de mogelijke effecten van verlaging van de vaste autokosten

op autogebruik door het LMS niet gemodelleerd. Deze effecten zul-

len de effecten van de kilometerprijs dempen. De LMS prognose in-

terpreteren we daarom als de bovenkant van de bandbreedte.

In Londen en Stockholm heeft de introductie van een congestion

charge behoorlijke mobiliteitseffecten teweeg gebracht. De ver-

keersprognoses voorafgaand aan de introductie kwamen in beide

steden ook goed overeen met de realisatie achteraf. Wij sluiten dan

ook niet uit dat de LMS prognose van de lange-termijn afname van

het autogebruik met 15-16% werkelijkheid kan worden. Maar bij de

congestion charge in Londen en Stockholm gaan de heffingen niet

gepaard met een gelijktijdige verlaging van de vaste autokosten. 

Aangezien de mate van overschatting van de mobiliteitseffecten

niet met zekerheid is te zeggen, is het verstandig om de prognoses

van de mobiliteitseffecten en congestie-effecten van de kilometer-

prijs niet als puntschattingen te gebruiken. We denken dat het ver-

standig is om in kosten-batenanalyses van varianten van de

kilometerprijs beter rekening te houden met onzekerheden die ge-

paard gaan met de effectschattingen. De kosten en baten van kilo-

meterbeprijzing kunnen beter worden bepaald door uit te gaan van

bandbreedte in effecten. Het lijkt ons daarnaast raadzaam mode-

luitkomsten te corrigeren voor niet-gemodelleerde maatregelen en

ontwikkelingen. Een correctie van grofweg 5 indexpunten voor niet-

gemodelleerde effecten lijkt ons plausibel. Dit betreft de effecten

van het verlagen van de vaste autokosten op autogebruik (4 index-

punten, zie Sectie 3.3) en een beperkt effect van mogelijke wijzigin-

gen in werkgeversvergoedingen. Dit resulteert in een middenwaarde

van 10% afname van het autogebruik op de lange termijn in plaats

van de door het LMS berekende 15%. Maar rondom deze schatting

dient rekening te worden gehouden met aanzienlijke onzekerheden.

Het lijkt ons daarom beter om uit te gaan van bandbreedte in de af-

name in autogebruik van 5 tot 15%. 

De onzekerheid in de (LMS) prognoses van de congestie-effecten van

de kilometerprijs is veel groter dan de onzekerheid in de mobili-

teitseffecten. Vertragingen kennen een typisch niet-lineair karakter.

Kleine verschillen in mobiliteitseffecten kunnen hierdoor grote ef-

fecten op congestieprognoses hebben. Daarnaast is tot nut toe maar

heel beperkt onderzoek verricht naar de mate waarin het LMS con-

gestie op het hoofdwegennet goed inschat. In dit paper hebben we

verschillende modelkenmerken aangegeven die kunnen zorgen voor

een over- of onderschatting van de effecten van beprijzing. Het saldo

van effecten weten we echter niet. De reistijdbaten die uit het LMS

worden afgeleid en als invoer voor kosten-batenanalyses zijn ge-

bruikt, zijn dus relatief onzeker. 

In Londen en Stockholm is men voor de invoering van de congestion

charge bewust voorzichtig geweest met de communicatie van de re-

sultaten: men heeft lagere effecten gecommuniceerd dan verwacht

op basis van modelberekeningen. Dit lijkt een verstandige strategie.

Echter, de communicatie is bij de kilometerprijs lastiger. Er is immers

een trade-off tussen de omvang van de effecten en de hoogte van de

heffingen. 

Naast het belang voor het dossier van de kilometerprijs, is een en

ander ook van belang voor de beoordeling van (weg)infrastructuur-

projecten en milieubeleid. In geval van nieuwe uitbreidingen, zoals

de A6/A9 (corridor Schiphol – Almere) worden de baten van extra

bouwen afgezet tegen het zogenoemde nul-alternatief. Het meest

logisch is het om in dat nulalternatief beprijzing te veronderstellen.

Als de effecten van beprijzing worden overschat, worden de baten

van additionele infrastructuur onderschat. In het nationale milieu-

beleid (zoals het programma Schoon en Zuinig en het Nationale Sa-

menwerkingsverband Luchtkwaliteit) worden effecten van de

kilometerprijs ‘ingeboekt’. Als de effecten van de kilometerprijs te-

genvallen, betekent dat additioneel beleid nodig is om de gestelde

doelen te realiseren. Het is verstandig hier in het beleid rekening

mee te houden.

8. Discussie

Zijn de onzekerheden in de mobiliteits- en congestieprognoses die

we in dit paper hebben beschreven nu een reden om anders te den-

ken over de wenselijkheid de kilometerprijs in te voeren? Wij den-

ken van niet. Hiervoor zijn twee redenen aan te dragen. In de eerste

plaats vermoeden wij dat het saldo van kosten en baten positief

blijft als wordt uitgegaan van de onderkant van de bandbreedte in

mobiliteitseffecten. Uitgaande van de resultaten van de huidige

KBA’s (ECORYS, 2007a,b) lijken de baten in evenwicht met de kosten

bij een afname van het autogebruik van circa 4 procent. Daarbij is

nog geen rekening gehouden met het feit dat de congestiebaten

mogelijk worden onderschat, bijvoorbeeld door afname van inci-

dentele congestie. Het ‘break-even’ punt ligt dus wellicht nog lager.

Is de afname van het autogebruik ‘slechts’ 5% (de onderkant van de

bandbreedte), dan lijken de baten de kosten nog net te kunnen over-

treffen. 

Maar ook als de kosten de baten zouden overtreffen, kan de intro-

ductie van de kilometerprijs wenselijk zijn. Dit brengt ons namelijk

op tweede reden. De vraag wat een eerlijker systeem voor betalen

voor mobiliteit mag kosten is een politieke keuze. We vinden het zeer

verdedigbaar dat er geld wordt gestoken in kilometerbeprijzing van-

wege het principe “de gebruiker betaalt”. De kilometerprijs is een

eerlijkere manier van het innen van overheidsinkomsten dan de hui-

dige vaste autobelastingen. Net zoals we niet iedere Nederlander

even veel belasting laten betalen; zouden we dat doen, dan kan de

belastingdienst fors krimpen. Tenslotte zien we ABVM als een mo-

gelijke eerste stap in een meer evolutionaire ontwikkeling van be-

prijzen. Mogelijk lijdt ABVM er toe dat de kans op invoering van

bijvoorbeeld een meer kilometerafhankelijke verzekeringspremie, of

leasetarief groter wordt, met als gevolg extra welvaartswinst. 
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Noten

1 Auteur voor correspondentie: vakgroep Verkeer, Vervoer en Ruimte, facul-

teit Construerende Technische Wetenschappen, Postbus 217, 7500AE 

Enschede; email: k.t.geurs@utwente.nl

2 Uit de resultaten van een ledenraadpleging onder 400.000 duizend ANWB

leden begin 2010 blijkt dat tweederde van de leden achter het principe van

betalen per kilometer staat. De belangrijkste bezwaren liggen bij het regi-

stratiesysteem, de overgangsfase en het spitstarief (Onkenhout et al.,

2010).
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