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Totale 
reiskosten:

Wat kost het? Hoe lang ben ik 
onderweg?

Hoeveel moeite kost 
het mij?

…

De impact van prijs op onze vervoerskeuzes volgens vervoerseconomen
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Prijs psychologie

Feitelijke prijs

prijsperceptie

prijsoordeel

Verandert voor een gemiddelde automobilist niet. 

Bezit van een auto wordt goedkoper, 
rijden van een auto wordt duurder

Nu vaak een bias. Trein is (voor mij véél) duurder. 
Hogere variabele kosten kunnen zorgen voor en KT 
prijsschok.

Wat blijft op LT: 

minder rijden wordt voordeliger, meer rijden wordt 
duurder
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De impact van prijs op vervoerskeuzes

Den Haag, 2018; Peter Bakker; Prijsgevoeligheid-diensten-personenvervoer; 
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Pagina 6

Revealed choice 
elasticiteiten,

Lange termijn                                                                                                                

KIM: 
rekenen aan de wisselwerking auto-ov is met name zinvol in de 
volgende gevallen:

Meer/minder concurrerende alternatieven voor keuzereizigers:
• Hoge parkeerdruk/hoge parkeertarieven
• Veranderingen in de reistijdverhoudingen <1,5
• Aandelen auto en OV zijn gelijk

Meer/minder keuze reizigers: 
bij fundamentele veranderingen in rijbewijsbezit en 
autobeschikbaarheid

Prijselasticiteiten trein: sociaal recreatief is prijsgevoeliger 
dan woonwerk-zakelijk

NS ervaring kruislingse brandstofelasticiteit tov trein, met 
de nodige onzekerheid en voorbehouden: +- 0,1

Den Haag, 2015; Bakker et al; Uitwisseling gebruikersgroepen auto-OV
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Recente ervaring met veranderende autokosten:

Anwb:

Bij 60% wordt het rijgedrag beïnvloed 
door hoge brandstofkosten

Reactie -> minder auto voor sociaal 
recreatieve reizen (60%)

Minder vaak met auto naar werk (24%)

Minder vaak met auto op vakantie 
(23%)
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Verandering in variabele autokosten

miniklasse Compacte klasse Kleine middenklasse middenklasse

Vaste kosten 154,50 193,50 260,50 394,00

-niet wegenbelasting 121,50 158,50 211,5 323,50

Wegenbelasting 23,00 35,00 49,00 70,50

Variabele kosten 162,50 198,50 240,50 282,50

Totaal 317,00 392,00 501,00 676,50

Gemiddeld aantal 
kilometer

9 k 10 k 11,5 k 11 k

Alle kosten per km 42 cent 47 cent 52 cent 74 cent

Variabele kosten per km 21,7 cent 23,8 cent 25,1 cent 30,8 cent

Variabele kosten per km 
incl wegenbelasting

22 cent (+1%) 24,15 cent (+1,5%) 25,5 cent (+1,7%) 31,4 cent +(2,1%)


