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1. Inleiding en leeswijzer

Vervoersmiddelen brengen verschillende kosten en baten met zich mee. Zo 

krijg je een betere gezondheid door te fietsen en veroorzaak je daartegenover 

luchtvervuiling door de auto te gebruiken. Het is als beleidsmaker van 

belang om een zicht te hebben op wat die kosten en baten van verschillende 

vervoerswijzen precies inhouden. 

Enkel zo kunnen we een antwoord geven op de volgende 

vraag: In hoeverre betalen de verschillende transportwij-

zen voor de schade die ze aanrichten aan onze samen-

leving? Met andere woorden: in welke mate brengen 

bepaalde transportwijzen geld op of kosten ze geld voor 

de maatschappij?  

Externe kosten en internalisatie: wat is dat?

Om goede mobiliteitsbeslissingen te nemen, zowel op 

individueel als op beleidsniveau, is het belangrijk om te 

meten in hoeverre verschillende transportwijzen hun 

externe kosten internaliseren.

Externe kosten is de maatschappelijke schade 

(kost) waarmee burgers geen rekening (kunnen) 

houden bij hun mobiliteitsbeslissingen. Vb: 

fileleed, milieu vervuiling ect.

Internaliseren betekent het integreren van die 

maatschappelijke kosten in de prijs van het ver-

voersmiddel zodat burgers er wel rekening mee 

kunnen houden. Vb: de impact van auto’s op het 

milieu doorrekenen a.d.h.v. belastingen.

We moeten daarbij alle vervoerswijzen in rekening ne-

men, namelijk autorijden, het openbaar vervoer nemen, 

maar ook fietsen en stappen. Ondanks die twee laatste 

dikwijls stiefmoederlijk behandeld worden, zijn ze erg 
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interessante modi aangezien ze veel maatschappelijke 

voordelen met zich meebrengen.

Met dit cahier willen we de maatschappelijke baten en 

kosten van fietsen verduidelijken. Dat gaan we doen 

door ze in verhouding te zetten met de maatschappelijke 

baten en kosten van de traditioneel meer onderzochte 

vervoerswijzen, zoals de auto of het openbaar vervoer.

Daarnaast willen we nagaan in hoeverre die maatschap-

pelijke kosten en baten worden geïnternaliseerd in 

Vlaanderen, met een bijzondere aandacht voor de fiets.

Op die manier hopen we ook beleidsmakers en burgers 

beter te informeren omtrent hun mobiliteitsbeslissingen.

Leeswijzer

Het cahier start met een uitgebreid voorbeeld uit de 

mobiliteitswereld om de redenering achter het internali-

seren van externe kosten te verduidelijken. 

Vervolgens gaan we in het cahier kijken naar de exter-

ne kosten, de belastingen en taksen, en de interne 

kosten van mobiliteit in Vlaanderen. Op basis daarvan 

kunnen we uiteindelijk besluiten in hoe verre externe 

kosten in Vlaanderen geïnternaliseerd zijn.

Het cahier sluit ten slotte af met een toepassing van 

economische evaluatie van fietsen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (Van Zeebroeck, 2014).

Het cahier baseert zich op een studie van de Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM) rond de internalisering van 

externe kosten van transport in Vlaanderen; actualise-

ring 2016 (Delhaye, 2017). Je kan steeds teruggrijpen 

naar die studie wanneer je meer informatie wenst of 

wanneer gedetailleerde bron verwijzingen weggelaten 

zijn omwille van leesbaarheid. 
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2. Internaliseren van externe kosten
2.1. Illustratie

Mevrouw Janssen pendelt 
dagelijks met de wagen omdat 
ze vindt dat de prijs die ze 
daarvoor betaalt OK is

Mevrouw Janssen rijdt dagelijks met haar eigen wagen 

naar het werk. Ze weet bij benadering hoeveel haar 

dat kost. Ze kocht een wagen en betaalt jaarlijks een 

verzekeringspremie en rijbelasting. Daarnaast betaalt 

ze regelmatig voor het onderhoud van de wagen en 

ook voor brandstof, in haar geval diesel. Ze betaalt ook 

belastingen en taksen op de meeste van die diensten of 

goederen. Daarover vertellen we straks meer.

Als ze in de spits rijdt, zal mevrouw Janssen ook wat tijd 

verliezen. Andere automobilisten zorgen namelijk voor 

autodrukte, wat ook een soort kost is voor haar; een 

tijdskost.

Al deze opgesomde kosten zijn private kosten. Me-

vrouw Janssen kan in haar beslissing om de auto te 

nemen deze kosten makkelijk meenemen, want ze voelt 

ze direct in haar portemonnee. 

Mevrouw Janssen houdt geen 
rekening met de schade die ze  
de maatschappij bezorgt door 
haar beslissing

Naast de private kosten, levert mevrouw Janssen een 

kleine bijdrage aan de milieuaantasting door de uitstoot 

van stoffen die bijdragen aan de klimaatverandering en 

luchtvervuiling. Meer mensen worden daardoor ziek of 

zien hun leven wat ingekort.  
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In de ochtendspits zorgt mevrouw Janssen er ook voor 

dat andere autogebruikers een beetje extra file hebben 

en dus extra vertraging oplopen. 

Mevrouw Janssen voelt deze kosten echter niet direct. 

Ze kan er ook niet heel precies rekening mee houden in 

haar beslissing om al dan niet de auto te nemen. Toch 

zorgen die elementen voor kosten en/of schade aan de 

maatschappij. Dat zijn externe kosten. 

We noemen deze kosten extern, omdat aan elk van die 

aspecten een prijskaartje hangt dat niet rechtstreeks 

door de veroorzaker betaald wordt, maar door de 

gehele samenleving. Ze zijn dus extern aan de gebrui-

ker. De gebruiker houdt enkel rekening met zijn private 

kosten (bijvoorbeeld de brandstofkosten of de prijs van 

een treinticket) en eventuele belastingen en heffingen 

(bijvoorbeeld de jaarlijkse verkeersbelasting of brand-

stofaccijnzen).

2.2. Internaliseren: Hoe kan je de weggebruiker 
rekening doen houden met de maat-
schappelijke schade die hij aanricht?

Hier kan de klassieke economische theorie mevrouw 

Janssen helpen komen om ervoor te zorgen dat ze die 

externe effecten meeneemt in haar beslissing. 

Zoals we hierboven al stelden, betaalt Mevrouw Janssen 

voor haar verplaatsingen een netto-kost (prijs zonder 

taksen en belastingen) en daarbovenop ook belastingen 

en taksen. 

Tegenover de netto-kost staat een reële kost, de waarde 

van een goed of dienst, bijvoorbeeld de waarde van de 

auto die ze kocht, of het onderhoud ervan.

Tegenover taksen, belastingen en subsidies staat geen 

rechtstreekse reële kost of waarde. Taksen en  belastin-

gen zorgen ervoor dat geld wordt getransfereerd van de 

betaler van de taksen en belastingen naar iedereen in de 

maatschappij. Dat kan gebeuren door herverdelingsme-

chanismen, zoals het voorzien van overheidsdiensten 

(bv. onderwijs, weginfrastructuur, ziekteverzekering 

etc.) en het toekennen van subsidies.

Interne kosten Externe kosten

→ Voel je direct.

→ Kan je gemakkelijk rekening mee houden in de 

beslissing over welk vervoersmiddel je neemt.

→ Vb.: aankoopprijs, onderhoudskosten, verzeke-

ring, rijbelasting, brandstofkosten etc.

→ Voel je niet direct.

→ Worden niet rechtstreeks door de veroorzaker 

betaald.

→ Houd je geen rekening mee in de beslissing over 

welk vervoersmiddel je neemt.

→ Vb.: luchtvervuiling, klimaatverandering,  

fileleed etc.
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2.2.1. Taksen en belastingen kunnen 
externe kosten internaliseren

Taksen, belastingen en subsidies zijn dus ook een soort 

sturingsmechanisme voor de overheid. Een bezit of gedrag 

dat de overheid wil ontmoedigen, kan ze zwaarder belas-

ten. Daartegenover kan de overheid een bezit of gedrag 

dat ze wil aanmoedigen, subsidiëren of minder belasten.

De maatschappelijke kosten die bepaalde vervoersmid-

delen met zich meebrengen worden zo geïntegreerd in 

de prijs, door de toevoeging van taksen of belastingen. 

Dat noemen we ‘internaliseren van externe kosten’.

In het geval van mevrouw Janssen kan de overheid een 

taks of belasting toevoegen aan de prijs van haar autorit, 

omdat ze schade aan het milieu en haar medeburgers, 

die door haar wat langer in de file staan, veroorzaakt. 

Op die manier ontmoedigt de overheid haar om de auto 

te nemen. Bijgevolg kan mevrouw Janssen een beter 

doordachte vervoerskeuze maken.

Externe kosten uitdrukken in euro

Voordat we een taks of belasting kunnen toevoegen aan 

de prijs, moeten we de waarde bepalen van de schade 

die mevrouw Janssen veroorzaakt aan de samenleving.

Daarvoor doen we een beroep op economen. Zij bepa-

len de waarde van de maatschappelijke schade in EUR 

en voegen die toe aan de prijs onder de vorm van een 

taks of belasting (internalisatie). Ze gaan ervan uit dat 

op die manier mensen de beste keuze maken voor hen-

zelf en ook voor de maatschappij. De maatschappelijke 

keuze wordt zo geoptimaliseerd doordat mensen kiezen 

voor wat best is voor zichzelf, en daarvoor de kosten die 

zij voelen, afwegen tegenover de baten die zij voelen.  

Zweden bewijst: prijsprikkels werken

Mevrouw Janssen is, zoals de meeste van haar mede-

burgers, tot op zekere hoogte rationeel, min of meer 

geïnformeerd en wil goed doen voor de maatschappij 

indien haar kosten daarvoor niet te hoog oplopen. Ook 

al wegen burgers de keuzes van hun kosten en baten 

meestal niet bewust tegen elkaar af, toch zien we dat 

prijsprikkels werken op het niveau van de maatschappij.

Ook de praktijk heeft uitgewezen dat prijsprikkels, zeker 

in de transportsector, gedragssturend werken. 

De onderstaande foto’s omtrent de invoering van een 

belasting voor het binnenrijden van Stockholm, illustre-

ren die stelling. De rechtse foto werd gemaakt net voor 

de invoering van de belasting, de andere twee net erna.

Figuur 1: de avondspits in 

Stockholm net voor en net na 

de invoering van de heffing 

om Stockholm binnen te 

rijden (BIVEC presentatie door 

Eliasson, 3–02–2015, Brussel)
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2.2.2. Internaliseren helpt ons om een beter 
geïnformeerde en maatschappelijke 
betere beslissing te nemen

Mevrouw Janssen heeft geen idee van het fileleed en 

de milieuvervuiling die ze haar medeburgers en de 

maatschappij oplegt. Als die externe kosten in de prijs 

van haar autorit zouden inbegrepen zijn, heeft ze daar 

wel een precies idee van. Bij een goede internalisering 

kan ze dan een beter geïnformeerde beslissing nemen 

omtrent haar vervoerskeuze. Die beslissing kan twee 

kanten opgaan: 

 → Misschien zal ze zeggen dat de prijs van haar autorit 

toch wel hoog is en dat ze dan eigenlijk beter met de 

fiets naar het werk kan. 

 → Ook kan ze zeggen dat haar autorit in de spits wel 

veel geld kost, maar dat haar baten minstens zo 

groot zijn. Zo is ze bijvoorbeeld met de fiets een 

halfuur langer onderweg of moet ze langs een ge-

vaarlijke weg fietsen. Bijgevolg zal ze bij haar keuze 

blijven en de auto nemen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat mevrouw Janssen 

volgens de economische theorie en onder de hypotheses 

van hierboven geen foute beslissing kan nemen. Wat 

van belang is, is dat ze een beslissing nam waarbij ze 

wist dat haar baten opwegen tegenover de kosten die ze 

de maatschappij oplegt. De internalisering van de exter-

ne kosten maakt het voor Mevrouw Janssen makkelijker 

om voor zichzelf en de maatschappij de beste keuze te 

maken.

2.3. Hoe kan dit cahier beleidsmakers helpen?

Na dit cahier door te nemen, zal mevrouw Janssen 

een beter zicht hebben op in hoeverre ze voor alle 

maatschappelijke kosten van haar verplaatsingsgedrag 

betaalt en zo een meer geïnformeerde en afgewogen 

keuze kunnen maken.

Beleidsmakers kunnen op basis 
van dit cahier zien waar ze een 
extra belasting dienen te heffen 
of subsidie geven om burgers toe 
te laten om goed geïnformeerde 
mobiliteitsbeslissingen te 
nemen.   
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3. Externe kosten en hoe ze 
uitdrukken in euro

We illustreerden al waarom het maatschappelijk waardevol is om externe 

kosten te internaliseren. In de volgende hoofdstukken geven we de resultaten 

van de berekening van verschillende soorten kosten en belastingen weer 

voor Vlaanderen. Dat laat ons toe om in hoofdstuk 5 te besluiten in hoeverre 

externe kosten geïnternaliseerd zijn in het Vlaamse gewest.

3.1. Verschillende soorten externe kosten

In de inleidende tekst maakten we duidelijk wat externe 

kosten zijn. Kosten worden extern genoemd omdat 

aan elk van die aspecten een prijskaartje hangt dat niet 

rechtstreeks door de veroorzaker betaald wordt, 

maar door de gehele samenleving. Ze zijn met andere 

woorden extern aan de gebruiker. De gebruiker houdt 

enkel rekening met zijn private kosten (bv. de brandstof-

kosten of de prijs van het treinticket) en eventuele belas-

tingen en heffingen (bv. de jaarlijkse verkeers belasting 

of de brandstofaccijnzen). 

Het is ook belangrijk om te weten dat externe kosten 

kunnen verschillen afhankelijk van tijdstip en plaats. Het 

tijdverlies ten gevolge van file en dus de maatschappelij-

ke kost ervan is hoog in de spits en meestal kleiner buiten 

de spits. Daarnaast is het fijn stof dat oude dieselwagens 

zonder roetfilter uitstoten schadelijker in een stadsom-

geving dan op het platteland. In de stad bezorgt het fijn 

stof immers schade aan een groter aantal mensen.

We spraken al summier over enkele specifieke externe 
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kosten die mevrouw Janssen in ons voorbeeld veroor-

zaakt, namelijk tijdverlies door file en gezondheids- en 

klimaatschade als gevolg van uitlaatgassen. Daarnaast 

zijn er nog meer. We lijsten hieronder een aantal externe 

kosten voor de verschillende vervoers modi op, name-

lijk emissies, file, maar ook geluidshinder, slijtage van 

infrastructuur, ongevallen, impact op de gezondheid 

etc. Verder geven we aan hoe we die kosten kunnen 

uitdrukken in euro en kijken we in welke mate de fiets die 

verschillende externe kosten al dan niet veroorzaakt.

Marginale externe kosten 

De ene externe kost is de andere niet. Zo kan een margi-

nale externe kost sterk verschillen van een gemiddelde 

externe kost. Marginale externe kosten zijn de maat-

schappelijke kosten die iedere extra voertuigkilometer 

met zich meebrengt. Met andere woorden gaat het om 

de kosten die een extra weggebruiker veroorzaakt aan 

anderen door een extra voertuigkilometer (vkm) te 

rijden. Weggebruikers houden met deze kosten die ze de 

maatschappij aanrichten geen rekening in hun mobili-

teitsbeslissing door bijvoorbeeld taksen en belastingen 

te heffen op vervoersmiddelen die de samenleving hoge 

externe kosten opleggen, kunnen beleidsmakers burgers 

wel rekening doen houden met die kosten.

Bij congestie is het principe van marginale externe 

kosten erg duidelijk. In het geval van de ochtendspits 

waar mevrouw Janssen in terecht komt, draagt zij bij 

wijze van spreken een aantal reizigerskilometers bij, die 

ervoor zorgen dat medeburgers tijdverlies ondervinden. 

Hoe meer auto’s er zo bijkomen, hoe groter het tijdver-

lies wordt. Als er maar één auto op de snelweg rijdt, 

is er van tijdverlies geen sprake. Hoe hoger het aantal 

auto’s dat zich (in de spits) wil verplaatsen, hoe groter 

het tijdverlies wordt. De marginale kosten van de extra 

autokilometers nemen dus steeds sneller toe.1 

In het verhaal van internalisering van externe kosten 

is het belangrijk om rekening te houden met de margi-

nale kosten en deze niet te verwarren met gemiddelde 

kosten. Als de marginale filekost 0.24 EUR/autokm 

bedraagt en er 60 miljard autokm in Vlaanderen worden 

gereden, dan is de totale filekost niet 60 miljard autokm 

* 0.24 EUR/autokm of 14 miljard EUR. De eerste autokm 

zorgen immers niet voor een maatschappelijke kost on-

der de vorm van tijdverlies. Bij marginale externe kosten 

gaat het dus om een non-lineaire verhouding tussen de 

maatschappelijke kost/autokm en het aantal autokm.

We houden in dit cahier dus enkel rekening met de mar-

ginale externe kosten en berekenen we dus geen totale 

externe kosten.

3.1.1. Emissies

Vervoersmiddelen zoals auto’s en motorfietsen veroor-

zaken allerhande emissies. Hieronder tonen we met 

welke soorten emissies we dienen rekening te houden.

Drie families polluenten

Om de marginale emissiekost te berekenen, maken we 

eerst een onderscheid tussen drie grote categorieën van 

milieubelastende stoffen.

1. Milieubelastende stoffen die bijdragen aan de 

klimaats verandering. Dit zijn vooral koolstof dioxide 

(CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O - stikstof 

monoxide). CO2 is de belangrijkste polluent van het 

verkeer, maar ook methaan of aardgas kan belangrij-

ker worden indien meer wagens gebruikmaken van 

die brandstof en er daarbij regelmatig aardgas (CNG) 

ontsnapt.2 In Figuur 2 zien we dat de externe kosten 

van klimaatgassen per vtgkm slechts lichtjes daalden 

bij personenwagens tussen 2000 en 2014.

2. Polluenten die bijdragen aan luchtvervuiling 

(o.a. fijn stof (PM2.5), zwaveloxiden, niet-methaan 

vluchtige organische stoffen, stikstofoxiden, zware 

metalen). 

 → Een hoge concentratie stikstofoxiden (NOx) ver-

mindert de longfunctie en veroorzaakt ademhalings-

problemen. Bovendien zorgen de stikstofoxiden voor 

de vorming van ozon in de onderste luchtlagen, wat 

ademhalingsproblemen kan veroorzaken. NOx draagt 

ook bij tot verzuring (samen met SO2 en NH3).3 

 → Niet-methaan vluchtige organische stoffen 

(NMVOS) zorgen voor de vorming van ozon in de 

onderste luchtlagen. Een aantal NMVOS zijn bij 

inademing schadelijk op zich (longfunctie), enkele 
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daarvan zijn kankerverwekkend. De uitstoot van 

NMVOS daalde gevoelig, omdat steeds minder 

oude benzinewagens zonder katalysator rondrijden.

 → Zowel het verhoogde voorkomen van luchtweg-

klachten, het aantal ziekenhuisopnames voor hart- 

en luchtwegklachten als vervroegde sterfte, zijn in 

epidemiologische studies geassocieerd met de fijn 

stof fracties (PM10 en PM2,5).4 Zwavel oxiden (SO2) 

ontstaan door de verbranding van de zwaveldeeltjes 

in brandstoffen. Het zwavelgehalte van de brand-

stoffen is in de loop der jaren fel gedaald zodat dit 

geen probleem meer is gelinkt aan wegverkeer.

3. Zware metalen (o.a. cadmium (Cd), nikkel (Ni), 

lood (Pb) en chroom (Cr)). Zware metalen hebben 

een negatief effect op de volksgezondheid doordat 

ze terecht komen in de lucht en in onze voedsel keten 

of drinkwater. Zware metalen komen vrij bij de 

verbranding van fossiele brandstof maar ook door 

slijtage van bv. bovenleidingen.

Zink, arseen en koper, formaldehyde en dioxinen wor-

den niet mee opgenomen in de analyse.

Directe en indirecte emissies

Wanneer we de kosten van de emissies berekenen, 

houden we steeds rekening met de directe en indirec-

te emissies, voor zover cijfers voorhanden zijn in de 

literatuur.5 

Directe emissies worden veroorzaakt bij het transport 

zelf. De indirecte emissies komen vrij bij de productie 

van de brandstof. Voor wegvervoer en spoorvervoer 

maken we bij de directe emissies ook een onderscheid 

tussen uitlaatemissies en de niet-uitlaatemissies. Die 

laatste ontstaan door de wrijving van de banden met 

het wegdek en de wielen met het spoor, slijtage van de 

remmen, slijtage van de bovenleidingen. Wat betreft 

fijn stof is het niet-uitlaat fijn stof de belangrijkste bron 

van fijn stof. Bij de wegvoertuigen zijn die emissies niet 

noemens waardig verschillend tussen een diesel, een 

benzine of een elektrisch voertuig.

Emissies voor de productie van voertuigen nemen we 

niet mee in onze analyse.
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Figuur 2: externe kosten van emissies van verschillende vervoersmodi in 2000 en 2014 (cent/km)
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Emissies uitdrukken in euro

De emissies monetariseren we op basis van cijfers uit de 

internationale literatuur. De meeste externe kosten cij-

fers zijn afkomstig van een studie van onderzoeksbureau 

VITO6 die zich baseert op andere Europese studies. 

Fiets

Voor de (elektrische) fiets zijn de externe kosten voor de 

emissies die vrijkomen bij de opwekking van elektrici-

teit opgenomen. Ze zijn bijna niet zichtbaar in Figuur 2 

omdat ze zo klein zijn; 0.008 EUR/km.

Daarnaast zouden ook emissies voor de productie van 

de fiets, de slijtage van remmen, banden en velgen en 

eventueel het extra energieverbruik van douchen kun-

nen opgenomen worden. 

Zoals hierboven aangegeven, zijn ook voor de andere 

vervoerswijzen niet alle emissies opgenomen; zoals 

bijvoorbeeld die voor de productie van de auto’s.

3.1.2. Congestie/file

De marginale externe congestiekosten zijn tijdskosten 

die een weggebruiker veroorzaakt aan andere weg-

gebruikers door het rijden van een extra vkm. Marginale 

externe congestiekosten treden op telkens een extra 

voertuig op de infrastructuur de snelheid van andere 

voertuigen vermindert.

Het eigen tijdverlies maakt geen deel uit van de margi-

nale externe congestiekosten, omdat de weggebruiker 

deze kosten rechtstreeks voelt en dus een interne/priva-

te kost is. Vooral tijdens de spits en in steden zijn deze 

externe kosten hoog. 

De congestiekosten maken het overgrote aandeel uit van 

de externe kosten van de personenwagens. 

Filekost uitdrukken in euro

Congestie- of filekosten worden berekend door het tijd-

verlies te vermenigvuldigen met de waarde van de tijd 

voor diegene die de tijd verliest. De waarde van de tijd 

wordt bepaald op basis van specifiek onderzoek. Voor 

een fietser en een automobilist bedraagt de tijdskost 

bijna 10 EUR/uur. Voor een reiziger van een lijnbus is dat 

iets lager, namelijk bijna 7.5 EUR/uur.

De congestiekost per 100 vkm schommelt tussen 5.6 

EUR in de daluren op het onderliggend wegennet en 24 

EUR in de spits op de hoofdwegen . Dat wil zeggen dat 

indien er 100 wagens 1 km rijden in de spits op de hoofd-

wegen, hun maatschappelijke kost 24 EUR bedraagt. 

Deze wagens veroorzaken met andere woorden een tijd-

verlies ter waarde van 24 EUR aan andere weggebruikers 

en beseffen dat zelf niet. 

Fiets

Bij de externe kosten voor fietsen nemen we geen con-

gestiekosten in rekening. Het is nochtans zo dat in een 
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aantal steden in de spits er wel degelijk externe con-

gestiekosten voor fietsen zijn. We beschikken daarvoor 

niet over goed cijfermateriaal. Fietsers proberen dikwijls 

ook hun weg te banen door het verkeer, om  hun “ver-

traging” te minimaliseren. De congestie is er wel mee 

de oorzaak van dat fietsers het fietspad of de rijbaan 

verlaten om bijvoorbeeld op het voetpad de weg verder 

te zetten (wat de wegcode niet toelaat).

3.1.3. Ongevallen

De marginale externe ongevalskost van het wegver-

keer is het verhoogde ongevalsrisico dat een wegge-

bruiker teweegbrengt door een kilometer meer te rijden 

en die hij niet in rekening bracht bij het nemen van zijn 

verplaatsingsbeslissing. Het kan gaan om een extra 

ongevalsrisico voor zichzelf of voor anderen. Als iemand 

bijvoorbeeld beslist een verplaatsing met de fiets te 

doen, dan neemt hij daarbij hoogstwaarschijnlijk niet 

het volledige ongevalsrisico voor zichzelf in rekening.

De schadekosten die vergoed worden door de voer-

tuigverzekering maken geen deel uit van deze externe 

kosten. Vooral motorrijders hebben hoge marginale 

externe ongevalskosten, omdat ze veel bij ongevallen 

betrokken zijn die zware lichamelijke schade tot gevolg 

hebben. Fietsers hebben ook relatief hoge ongevals-

kosten – voornamelijk door het relatief hoge ongevals-

risico – al is hun “extern” deel kleiner omdat ze minder 

zware lichamelijke schade veroorzaken. 

Ongevalskost uitdrukken in euro

De inschatting van de externe ongevalskosten maken 

we onder andere op basis van het ongevalsrisico en de 

kosten van het ongeval. De ongevalskosten bestaan uit 

het bedrag dat de bestuurder zelf bereid is te betalen om 

een ongeval te vermijden, het bedrag dat aanverwanten 

bereid zijn te betalen om een ongeval te vermijden en 

de zuiver economische kosten. De zuiver economische 

kosten zijn onder andere het verlies aan productieve 

werkuren, kosten voor ambulance, de politie, medi-

sche kosten, de herstelkosten etc. De waarde van een 

mensenleven die daarbij gebruikt wordt in Vlaanderen is 

2.3 miljoen EUR.

Fiets

Een grote moeilijkheid wanneer we de externe ongevals-

kosten juist willen inschatten, is de onderrapportering 

van ongevalscijfers. Dat is een bijzonder probleem bij 

fietsers. Aangezien er daarvoor geen correctie is gedaan, 

wordt de ongevalskost voor fietsers met zekerheid 

onderschat.

De gemiddelde externe ongevalskost van de fiets 

bedraagt 2.2 EUR/100 personenkilometers (pkm). Die 

van de auto komt op 0.3 EUR/100 pkm. Die laatste is bo-

vendien meer dan gehalveerd tussen 2000 en 2014, zoals 

Figuur 3 illustreert. Voor de fiets blijft de kost nagenoeg 

constant.
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3.1.4. Geluidshinder

De marginale externe geluidskosten zijn voor alle 

modi zeer laag, zowel in absolute als in relatieve termen. 

De berekening van deze marginale externe kosten 

maken we door de geluidskost te berekenen op twee 

momenten en die te delen door het verschil in vkm op 

die twee tijdstippen. De geluidskost wordt berekend op 

basis van het aantal mensen dat blootgesteld is aan een 

geluidsniveau van meer dan 65 dB. Hoe meer het geluid 

boven 65dB uitkomt, hoe hoger de kost.

Geluidshinder omzetten in euro

De marginale geluidskost van autoverkeer schatten we 

op 1.25 EUR/100 vkm

Fiets

Voor de fiets rekenen we deze kost als onbestaande.

3.1.5. Schade aan infrastructuur

Van de marginale kosten verbonden aan het on-

derhoud van de infrastructuur, is de slijtage van 

het wegdek, sluizen, dokken, etc. afhankelijk van het 

verkeersvolume. De externe kosten zijn dan de kosten 

van de reparatie van het wegdek en de kosten die andere 

weggebruikers ondervinden omdat de weg er niet goed 

bijligt.

Wat betreft de weginfrastructuur, valt de volledige 

externe kost voor rekening van de vrachtwagens. Een 

bijkomende vrachtwagen beschadigt, afhankelijk van 

zijn aslast, in mindere of meerdere mate het wegop-

pervlak. Voor een personenwagen zijn die marginale 

kosten nul, aangezien de aslast miniem is. Voor een fiets 

geldt vanzelfsprekend hetzelfde.
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3.1.6. Gezondheid (actieve modi)

Fietsen is naast stappen de enige transportmodus die 

externe baten oplevert voor de maatschappij. Elke kilo-

meter die gefietst wordt, levert (virtueel) geld op voor 

de maatschappij omdat de impact op de gezondheid 

bijzonder positief is.

Het effect op de gezondheid kunnen we opsplitsen in de 

volgende drie elementen:

 → Betere gezondheid voor de fietser onder de vorm 

van vermeden vervroegde sterfte en/of verhoging 

van de levenskwaliteit. Wanneer we dit uitdrukken 

in euro, bedoelen we geen tastbare euro. Het gaat 

om euro’s die de waarde uitdrukken van mensen die 

langer leven, in een betere gezondheid.

 → Besparingen in de gezondheidszorg. Hier gaat het 

wel om tastbare euro’s die de overheid bespaart in 

de sociale zekerheid dankzij de fysieke activiteit dat 

fietsen oplevert.

 → Stijging productiviteit in bedrijven dankzij minder 

afwezigheid door ziekte. Ook hier gaat het om 

tastbare euro.

Deze drie positieve impacts zijn niet eigen aan fietsen al-

leen, maar gelden voor iedere vorm van fysieke activiteit.

Ook gezondheidsvoordelen voor de 

elektrische fietser? 

De literatuur komt tot de conclusie dat fietsen met 

elektrische trap-ondersteuning ook zeer waarschijnlijk 

gezondheidsvoordelen oplevert. Elektrisch ondersteund 

fietsen vergt immers een inspanning die ligt tussen een 

normale fiets gebruiken en stappen (Fishman, 2015). 

Dat illustreert de onderstaande figuur (Figuur 4), 

waarin de fysieke inspanning van fietsen en lopen wordt 

weergegeven. De verticale as stelt ‘MET’ (Metabolic 

Equivalent of Task) voor als maat voor de inspanning. 

Activiteiten tussen 3 en 6 MET worden gekwalificeerd 

als matig intensief. De bewegingsnorm schrijft 30 min 

van dit soort activiteit voor, en dat vijf dagen per week. 

De figuur toont ook aan dat de inspanning bij elektrisch 
fietsen lager ligt dan bij gewoon fietsen bij eenzelfde 
snelheid. Dat zou betekenen dat het gezondheidseffect 
van gewoon fietsen groter is dan dat van elektrisch 
fietsen per km. 

Wel moeten we opmerken dat ‘elektrische’ fietsers meer 

fietskilometers afleggen. De schatting die we daarbij 

hanteren gaat uit van 936 km voor de gewone fietser ten 

opzichte van 1.591 km voor de ‘elektrische’ fietser per 

jaar (zie verder voor hypotheses).
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Nederlandse specialisten schuiven voorzichtig naar 

voren dat de grotere afstanden van de elektrische fiets 

de lagere intensiteit en hogere snelheid meer dan teniet 

doen met betrekking tot de gezondheidseffecten. Daar-

naast is het ook zo dat elektrische fietsen ten dele door 

ouderen worden gebruikt, bij wie de gezondheidseffec-

ten het grootst zijn. Een deel van die ouderen zou zonder 

elektrische fiets niet langer fietsen. Wel lopen ouderen 

een extra ongevalsrisico.

Hierna bekijken we de gezondheidsvoordelen van fiets-

en meer in detail.

Gezondheidsvoordeel 1:  
vermeden sterfte/verhoging levenskwaliteit

We bespreken de verschillende manieren waarop 

experts de vermeden sterfte en/of verhoging van de 

levenskwaliteit ten gevolge van fietsen of stappen, 

evalueren.

Verschillende evaluatiemethodes

De waarden voor gezondheidsbaten verschillen zeer 

sterk tussen verschillende studies. Hieronder geven we 

enkele cijfers ter illustratie:

Een studie voor Cycling England schat de gezondheids-

waarde van fietsen op 71 EUR/jaar/fietser (Mc Donald, 

2007). De Noorse Nordic Council houdt het op 900 

EUR (Salensminde K.,2002) en het Brits Department for 

Transport op 149 EUR.  Een aantal andere onderzoekers 
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berekenden gezondheidswaarden per gefietste km. Die 

waarden variëren van 0.15 EUR/gefietste km over 0.48 

EUR, tot 0.81 EUR/km voor de wereld gezondheidsorga-

nisatie (Wereldgezondheidsorganisatie –WGO, 2007). 

De studies zijn het blijkbaar over slechts één ding eens: 

fietsen levert grote gezondheidsvoordelen op. Het effect 

op gezondheid is het grootst als een niet-fietsende 

persoon begint te fietsen. Het marginale nut van extra 

activiteit daalt naarmate je fitter bent.

Een belangrijke reden voor de grote variantie in de 

gegeven waarden is dat de gezondheidseffecten op 

verschillende manieren geëvalueerd en berekend wer-

den. Er bestaan namelijk drie grote evaluatiemethodes. 

Daarnaast beïnvloedt ook de monetaire waardering van 

een mensenleven de uitkomst.

 → Methode 1: ‘All cause’benadering voor evaluatie 

van mortaliteit 

Deze methode bestaat erin om twee grote groepen 

mensen die slechts op één punt verschillen, namelijk 

het al dan niet regelmatig fietsen, te volgen gedurende 

vele jaren. Het effect van fietsen op mortaliteit kan dan 

afgeleid worden uit de mortaliteit in beide groepen.

‘All cause’ betekent hier dus dat ook extra verkeers-

slachtoffers ten gevolge van fietsen in rekening worden 

gebracht. Ook de impact van vervuiling of het inademen 

van extra fijn stof zit in deze methode vervat. Verschil-

lende studies stellen trouwens expliciet dat de impact 

van milieuvervuiling in nagenoeg alle gevallen absoluut 

te verwaarlozen is ten opzichte van de gezondheidsba-

ten van fietsen. 

 → Methode 2: Ziekte-impactbenadering voor 

evaluatie van mortaliteit 

Bij deze methode werkt men met een simulatiemodel. 

Het model brengt twee elementen in rekening: het 

voorkomen van ziektes in de bevolking en het effect van 

fietsen op deze ziektes. In totaal heeft fysieke activiteit, 

en dus fietsen, een bewezen effect op 23 ziektes.  De 

meeste studies die deze benadering volgen nemen enkel 

de ziektes in beschouwing die de grootste impacts heb-

ben en goed gedefinieerd en gedocumenteerd zijn, en 

dus niet alle 23 ziektes. Daarom onderschat deze metho-

de de effecten van fysieke activiteit op de gezondheid. 

 → Methode 3: Ziekte-impactbenadering voor effect 

op mortaliteit en morbiditeit (ziektelast)

Beide vorige methodes hielden enkel rekening met de 

invloed op mortaliteit. Deze methode houdt ook reke-

ning met de impact van ziektes op de levenskwaliteit, de 

morbiditeit. Dat effect wordt ook modelmatig geëva-

lueerd zoals dat gebeurt met de tweede methode voor 

de mortaliteit. Het gaat dus om een uitbreiding van die 

methode. Toch blijft ze nog steeds de gezondheidseffec-

ten onderschatten, omdat ze nagenoeg nooit alle ziektes 

in beschouwing neemt waarop fysieke activiteit, en dus 

fietsen, een impact heeft.

Mensenleven of verloren levensjaren  

uitdrukken in euro

Om het gezondheidseffect te monetariseren moet voor 

elk van bovenstaande methodes een mensenleven of een 

levensjaar in geld uitgedrukt worden. 

Een aantal studies waarderen elk gewonnen mensen-

leven zoals dat gebeurt voor verkeersslachtoffers; 

2.3 miljoen EUR in Vlaanderen. Deze evaluatiemethode 

gaat er van uit dat de waarde van een mensenleven 

hetzelfde is voor een jongere van 15 als voor een oudere 

van 85 jaar.

19



Andere studies oordelen dat het correcter is om te reke-

nen in verloren levensjaren. Impliciet betekent dit dat 

het vermijden van overlijden bij een jongere een grotere 

waarde heeft dan het vermijden van een overlijden bij 

een oudere. De waarde van een verloren levensjaar is ge-

linkt aan de waarde van een mensenleven. Om het effect 

op de ziektelast (buiten mortaliteit) te evalueren schat 

men hoeveel de levenskwaliteit daalt ten gevolge van de 

ziekte. Een levensjaar met een bepaald ziektebeeld krijgt 

dan bijvoorbeeld nog slechts 50% van de waarde van 

een gezond levensjaar als waardering. 

Schattingen voor Nederland

Nederlandse wetenschappers berekenden de waarde 

per fietskm o.b.v. de bovenstaande methoden. (Schepers 

en Wijnen, 2015)

 → All cause mortality met de waardering volgens een 

statistisch leven (WGO methode): 1.29 EUR/fietskm.

 → All cause mortality met de waardering van verloren 

levensjaren : 0.38 tot 0.63 EUR/fietskm. 

Dat laatste cijfer valt lager uit dan het voorgaande, om-

dat de geredde oudere mensenlevens minder meetellen. 

Het  onderschat ook het effect van fietsen, omdat alleen 

naar sterfte wordt gekeken en niet naar een betere 

gezondheid.

 → Ziektelast met waardering van verloren levensjaren: 

0.28 tot 0.47 EUR/fietskm. 

Dit cijfer valt relatief laag uit omdat de studie slechts 6 

ziekten in beschouwing kon nemen, terwijl fietsen op 

minstens 23 ziektes een positieve impact heeft.

Schattingen voor Vlaanderen

Om de baten van fietsen in Vlaanderen in kaart te bren-

gen, kozen we voor de Nederlandse waarde 0.38 EUR/

km van de all cause mortality methode met een waarde-

ring van verloren levensjaren. Dat is een onderschatting 

van de werkelijkheid, omdat de effecten van fietsen op 

ziek zijn niet in rekening worden gebracht.

Omdat we een cijfer gebruiken gebaseerd op de Neder-

landse situatie, is het wel waarschijnlijk dat de all cause 

mortality van fietsers voor Vlaanderen wordt onder-

schat. De verkeersonveiligheid voor fietsers en dus het 

risico om te sterven in het verkeer is immers groter in 

Vlaanderen dan in Nederland. 

We moeten ons nu nog de vraag stellen in hoeverre de 

betere gezondheid voor de fietser een extern effect is. 

Als mensen fietsen niet zien als een middel om gezonder 

te worden/te blijven, maar louter als een praktische ma-

nier om zich te verplaatsen, dan is het gezondheidseffect 

een zuiver extern effect.

Indien mensen echter de gezondheidseffecten meene-

men in hun beslissing om te gaan fietsen, dan interna-

liseren zij de gezondheidsbaten van fietsen, en zijn het 

dus geen externe baten meer. We stellen als hypothese 

dat in een regio als Vlaanderen de meeste mensen die 

kiezen voor fietsen om zich te verplaatsen dat doen om 

praktische redenen en niet om gezondheidsredenen.

We beschouwen daarom het merendeel van het 

gezondheidsvoordeel als externe baten. Voorzichtig-

heidshalve tellen we het persoonlijke gezondheidseffect 

slechts voor 60 % als een externe baat. Dat is een eigen 

inschatting, omdat we geen studies vonden die een cijfer 

voorstelden. 

Zo komen we op een 0.23 EUR/fietskm. Voor de gemid-

delde Vlaamse fietser die 936 km/jaar aflegt, betekent 

dat 215 EUR/jaar.

Voor de elektrische fietser rekenen we met eenzelfde 

jaarlijkse gezondheidsbaat. Dat betekent impliciet dat 

de baat per km lager uitvalt op 0.14 EUR/km. In de toe-

komst zal het belangrijk zijn deze hypothese te verfijnen 

op basis van nieuw onderzoek.
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Gezondheidsvoordeel 2:  
Besparingen voor de sociale zekerheid

Een betere gezondheid leidt ook tot besparingen in de 

ziekteverzekering. Dat zijn duidelijk externe baten aan-

gezien personen die zich verplaatsen deze kosten niet 

voelen en niet meenemen in hun vervoerswijzekeuze. 

De internationale literatuur (Oldbridge, 2008) gaat er 

vanuit dat fysieke inactiviteit verantwoordelijk is voor 

1.5 tot 3% van de gezondheidsuitgaven. In de periode 

2013–2015 bedroegen de uitgaven in de Belgische ziekte-

verzekering tussen 27 en 29 miljard EUR (RSZ jaarverslag 

2015), wat betekent dat de kosten van fysieke inactivi-

teit ongeveer 500 miljoen EUR/jaar bedragen.

Soms wordt het positieve effect van fysieke activiteit op 

de sociale zekerheidsuitgaven in vraag gesteld, omdat 

fysiek inactieve mensen uiteindelijk minder lang leven 

en dus minder lang voor kosten zorgen. Toch geven de 

meeste studies die dit fenomeen bestuderen aan dat 

fysieke activiteit effectief winst oplevert voor de ziekte-

verzekering. 

Daarnaast is het belangrijk om voor ogen te houden dat 

het doel van de ziekteverzekering moet zijn om mensen 

zo lang mogelijk gezond te houden aan zo laag moge-

lijk kosten en niet een absolute reductie van de kosten 

(VIGeZ, 2014, Alisson, 1999).

De besparing dat fysieke activiteit oplevert, hangt heel 

sterk af van het sociale zekerheidssysteem. In België is 

slechts zeer beperkt onderzoek gedaan naar de impact 

van fysieke activiteit voor de sociale zekerheid. Een stu-

die van De Smedt (2011) omtrent de implementatie van 

een 10.000 stappen plan geeft aan dat die mensen die 

actief worden de sociale zekerheid 1 250 EUR opleveren 

of 85 EUR per jaar. Het gaat nogmaals om een onder-

schatting van de impact, aangezien de studie enkel de 

impact op diabetes, coronaire hartziekten, beroertes en 

darmkanker meenam. Osteoporose, depressie, obesitas 

etc. werden niet in rekening gebracht.. 

In wat volgt, gaan we uit van een be sparing 

voor de sociale zekerheid van 85 EUR/jaar 

per fietser. Voor de elektrische fiets gaan 

we er eveneens van uit dat deze baten 

85 EUR/jaar zijn.

Gezondheidsvoordeel 3:  
Stijging van de productiviteit door daling van 
afwezigheid op het werk

Kosten voor de werkgever door inactiviteit van 

werknemers zijn aanzienlijk. De directe kosten van 

de af wezigheid zijn de loonkosten van de afwezige 

werknemer in kwestie. De indirecte kosten omvat-

ten de eventuele kosten van tijdelijk personeel, het 

productiviteits verlies en de kosten van eventueel ver-

vroegd pensioen en de kosten van nieuw personeel .

TNO (2010) toonde aan dat in Nederland werknemers 

die regelmatig naar het werk fietsen gemiddeld één dag 

per jaar minder ziek zijn dan niet-fietsende collega’s. 

‘Fietsende werknemers’ wordt regelmatig gedefinieerd 

als drie keer minimaal 3 km enkele reis of minimum vier 

keer minimaal 2 km enkele reis per week. ‘Niet-fietsende 

werknemers’ zijn mensen die minder dan één keer per 

week met de fiets naar het werk komen. Hoe langer de 

afstand en/of hoe hoger de frequentie, hoe lager het 

ziekteverzuim. 
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We vonden geen precieze cijfers daaromtrent voor 

Vlaanderen en gaan er vanuit dat de situatie in Vlaan-

deren vergelijkbaar is met de situatie in Nederland. We 

hanteren voor de waarde van de gewonnen werkdag 123 

EUR zoals VITO stelt (De Nocker L., 2017).

Wel is het belangrijk om te vermelden dat het Neder-

landse cijfer zomaar overnemen voor Vlaanderen enigs-

zins gewaagd is, omdat de verkeersonveiligheid voor 

fietsers in Vlaanderen veel groter is dan in Nederland. 

Daaromtrent is absoluut meer onderzoek nodig. 

We gaan er vanuit dat de impact van de elektrische fiets 

gelijkaardig is aan die van de ‘gewone’ fiets.

Totaal gezondheidsbaten van fietsen

Om het totaal te berekenen van de gezondheidsbaten 

dankzij fietsen, tellen we de volgende aspecten bij 

elkaar op:

 → De gezondheidsbaten in termen van mensenleven 

en verloren levensjaren (215 EUR);

 → de baten voor de sociale zekerheid (85 EUR);

 → de stijging in de productiviteit (123 EUR).

Die som komt op gemiddelde baten van 423 EUR/jaar 

per fietser. Indien er 936 km per jaar gemiddeld wordt 

gefietst, komt dat neer op baten van 0,45 EUR/voertuig-

km voor de gewone fiets. 

Voor de elektrische fiets gaan we uit van dezelfde tota-

len. Per km bedragen de externe baten van “elektrisch” 

fietsen dan 0,266 euro.

3.1.7. Overzicht van externe kosten voor 
verschillende vervoerswijzen

In de onderstaande figuur (Figuur 5) zetten we de ver-

schillende marginale externe kosten voor verschillende 

vervoerswijzen naast elkaar. De figuur zal verschillend 

zijn in functie van plaats en tijd. In de stad in de spits 

lopen de filekosten namelijk aanzienlijk hoger op. Op 

het platteland in de daluren liggen die kosten beduidend 

lager. Ten slotte vergelijken we, waar mogelijk de exter-

ne kosten van 2000 met die van 2014. 

Dit zijn de voornaamste conclusies per vervoerswijze:

Fiets

De fiets is de enige vervoerswijze dat marginale externe 

baten oplevert voor de maatschappij. Van elke km die 
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extra gefietst wordt, wordt de maatschappij beter. Elke 

fietskilometer levert meer dan 0.40 EUR/km op.

Daarnaast blijven voor de fiets ongevalskosten wel 

belangrijk. Die blijven nagenoeg constant.

Auto

De externe kosten van de auto stegen tussen 2000 en 

2014. Dat is volledig te wijten aan de toenemende kosten 

door files. Die kosten zijn gelijk voor een benzine-, die-

sel-, gas- of elektrische wagen. Aangezien de milieukos-

ten van conventionele personenwagens de laatste jaren 

gevoelig afnamen, is het verschil tussen een elektrisch en 

conventioneel voertuig niet heel groot. Een uitzondering 

is de NOx-uitstoot van dieselvoertuigen, die niet daalde. 

De marginale externe kosten van een elektrische wagen 

bedragen 82% van die van een dieselwagen.

Motorfiets

De motorfiets heeft de hoogste totale marginale externe 

kosten per pkm in 2014, gevolgd door de personen-

wagens. Over de tijd zijn de marginale externe kosten 

voor motorrijders ongeveer gelijk gebleven, maar zijn 

de aandelen van de verschillende kosten veranderd. Zo 

zijn de milieu- en ongevalskosten gedaald, terwijl de 

filekosten stegen.

Lijnbus

De lijnbus heeft lage externe kosten per persoonskm, 

omdat hij zijn externe kosten deelt over al de reizigers in 

de bus.

Maar wat betekent dat nu voor 
mensen die beslissingen nemen 
rond mobiliteit, zowel voor 
beleidsmakers als voor burgers?

Daar komen we in sectie 5 over ‘Internaliseren van 

externe kosten’ op terug.
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Figuur 5: de marginale externe kosten van verschillende vervoerswijzen: (fiets, motorfiets, personenwagen diesel, personenwagen benzine, lijnbus, 

nationale elektrische trein) in 2000 en 2014 (euro per 100 pkm)
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4. Verplaatsingsuitgaven voor de 
gebruiker 

Zoals we reeds in de inleiding aanhaalden, betaalt mevrouw Janssen voor haar 

verplaatsingen steeds reële kosten en daarnaast ook taksen en belastingen. In 

sommige gevallen krijgt ze ook een subsidie.

We bekijken eerst in detail enkele kostencijfers en ken-

cijfers over de fiets. Daarna plaatsen we deze cijfers in 

perspectief ten opzichte van andere vervoerswijzen. We 

kijken enerzijds naar absolute kostencijfers alsook naar 

kosten per km. 
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4.1. Verplaatsingsuitgaven voor de fiets

In dit onderdeel maken we een onderscheid tussen de verplaatsingsuitgaven 

voor de traditionele fiets enerzijds en de elektrische fiets anderzijds.

4.1.1. Fiets traditioneel; enkele kencijfers

Aantal volwassenenfietsen: 6 miljoen fietsen 

Het aantal fietsen in Vlaanderen is niet exact gekend. 

We schatten het op ongeveer 6 miljoen op basis van ge-

gevens in de huishoudbudgetenquête (FOD economie 

1999–2010) en het aantal huishoudens in Vlaanderen. 

Daarvan zijn ongeveer 700 000 elektrische fietsen.

Aantal km/jaar: 936 km/jaar per fietsende 

Vlaming

Volgens het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 

(OVG 2007–2012) reed de gemiddelde Vlaming zo’n 1.57 

km per dag met de fiets tussen 2007 en 2012. Omgere-

kend naar het aantal fietsen per Vlaming (gemiddeld 

0.91) betekent dat dat elke fiets jaarlijks 625.2 km aflegt.7 

Dat cijfer is wat lager dan wat een Nederlandse studie 

(CBS, 2012) suggereert, namelijk 936 per jaar of 2.57 

km per dag. Aangezien het Vlaamse cijfer wellicht een 

onderschatting is – OVG houdt enkel rekening met de 

fiets als hoofdvervoersmiddel – nemen we het Neder-

landse cijfer over.  

Gemiddelde leeftijd van een fiets: 8 jaar

Nederlandse cijfers (TNO, 2010) suggereren een levens-

duur van 8 jaar voor een eenvoudige fiets. In de studie 

van TML en ProVelo omtrent fietsen in Brussel (Van Zee-

broeck, 2014) werd een enquête gehouden bij Brusselse 

functionele fietsers. Zij rapporteerden een levensduur 

van 7.3 jaar. We gebruikten 8 jaar in onze analyse en 

veronderstellen dat dit cijfer constant blijft over de tijd. 

Gemiddelde snelheid: 15km/u

De gemiddelde snelheid van een fietser hangt van veel 

factoren af, zoals het fietstype, de fitheid van de fietser, 

de windrichting, de hellingen, de infrastructuur etc. Fiet-

sersbond stelt dat de gemiddelde snelheid rond 15 km/u 

ligt (Fietsersbond).
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4.1.2. Fiets elektrisch; enkele kencijfers

Een elektrische fiets is een fiets met trapondersteuning 

en een batterij die wordt opgeladen op het elektrische 

net voor particulieren.

Aantal elektrische fietsen: 700 000 fietsen

Er zijn slechts weinig bronnen die een beeld geven van 

het aantal elektrische fietsen in Vlaanderen. De beurs 

Velofollies meldde verkoopsaandelen voor elektrische 

fietsen onder de nieuw verkochte fietsen van 23% voor 

2014 en 31% voor 2015. Zij schatten het aandeel van de 

elektrische fiets in het voertuigenpark op 11.6 % in 2015. 

Dat is exact hetzelfde cijfer als wat de CROW (Neder-

lands kennisplatform) rapporteert voor Nederland in 

2015. De CROW toont verder aan dat de verkoop expo-

nentieel stijgt. We veronderstellen ook voor Vlaanderen 

een marktaandeel van 11.65% voor de elektrische fiets, 

wat overeenkomt met ongeveer 700 000 fietsen.

Aantal km/jaar: 1591 km /jaar per elektrisch 

fietsende Vlaming

Volgens een Nederlandse studie (Crow, 2013) rijdt een 

elektrische fiets 1.7 keer zo’n lange afstand dan een tradi-

tionele fiets (31.3 km versus 18 km per week). Dat cijfer 

werd berekend op basis van de data uit fietscomputers. 

Deze factor hebben we gebruikt om de jaarlijkse kilome-

ters voor elektrische fietsen in te schatten op basis van 

de jaarlijks afgelegde afstand voor gewone fietsen (936 

km). Zo komen we tot een jaarlijks afgelegde afstand 

van 1 591 km per jaar. 

Gemiddelde leeftijd van een elektrische fiets: 

8 jaar

De levensduur van een elektrische fiets (inclusief de 

batterij) schatten we hetzelfde in als die van een traditi-

onele fiets: 8 jaar.

Gemiddelde snelheid: 22.4km/u

Voor de gemiddelde snelheid werd 22.4 km/u genomen, 

zoals uit de enquête (Mobiel21, 2014) bij fietspendelaars 

van Mobiel21 blijkt. Dat cijfer heeft geen invloed op de 

berekening van de kosten.

4.1.3. Aankoopprijs

Er zijn weinig cijfers beschikbaar over de gemiddelde 

aankoopprijs van een fiets. Nederlandse cijfers (TNO, 

2010) suggereren een aanschafprijs van 900 EUR excl. 

BTW voor een gewone fiets. De prijs van een elektrische 

fiets is 1 600 EUR excl. BTW. 

De gemiddelde verkoopsprijs van fietsen in België 

zou volgens een gespecialiseerde website  377.74 EUR 

geweest zijn in 2005. In het kader van een studie voor 

het Brussels Gewest organiseerden TML en Pro Velo een 

enquête onder fietsers (Van Zeebroeck, 2014). Daaruit 

kwam een gemiddeld aankoopbedrag voort van 485.88 

EUR excl. BTW en de aankoop van accessoires en uitrus-

ting (helmen, verlichting, kinderzitjes, fietskledij etc.).

De prijs van een e-bike ligt rond de 2 050 EUR volgens de 

enquête die Velofollies in 2014 afnam.

Voor de verdere berekeningen gaan we uit van een 

aanschafprijs van 400 EUR (excl. BTW) voor 2008. 

Daarnaast gaan we uit van 100 EUR (excl. BTW) voor 

de aankoop van accessoires. Voor de e-bike rekenen we 

op 2 050 EUR en tellen daarbij, net als voor de traditio-

nele fiets, 100 EUR excl. BTW aan accessoires.
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4.1.4. Kosten van onderhoud

Op basis van de enquête bij Brusselse fietsers (Van 

Zeebroeck, 2014) kunnen we een schatting maken 

van de onderhoudskosten van fietsen. Uit de enquête 

kwam een gemiddelde kost voor onderhoud voort 

van 98 EUR/jaar excl. BTW8 voor fietsen die voor 

woon-werkverkeer worden gebruikt. Driekwart van de 

fietsen (in Brussel) wordt daartegenover niet zo inten-

sief gebruikt en heeft bijgevolg waarschijnlijk veel lagere 

onderhoudskosten.

Voor een eenvoudige fiets gaat TNO (2010) uit van jaar-

lijkse onderhoudskosten van 65 EUR. Gegeven de lagere 

aankoopprijs van een fiets in België, gaan we uit van iets 

lagere onderhoudskosten, namelijk 50 EUR/jaar in 2010 

(41,32 EUR excl. 21% BTW). 

Voor een elektrische fiets gaat TNO (2010) uit van 

jaarlijkse onderhoudskosten van 75 EUR. We nemen 

dat cijfer over, gezien de gelijkaardige prijzen voor de 

aankoop van elektrische fietsen in Nederland en België.

We veronderstellen dat de prijs over de jaren evolueert 

met de aankoopprijs van de fiets.

4.2. Taksen en subsidies

De taksen en subsidies voor fietsen zijn beperkt. De 

enige belasting die van toepassing is, is de BTW, die 

we hierboven hebben besproken. De fietsvergoeding 

voor woon-werkverkeer zien we als een subsidie van 

de werkgever. De fietsvergoeding is een vergoeding die 

door een werkgever wordt toegekend aan werknemers 

die de afstand van hun woonplaats naar het werk geheel 

of gedeeltelijk overbruggen met de fiets.

De fietsvergoeding is vrij van inkomstenbelasting (aan 

de werknemerszijde) en sociale zekerheidsbijdragen 

(aan de werknemers- en werkgeverszijde). Die vrijstel-

ling is momenteel beperkt tot 0.22 EUR/km sinds 2013. 

De fietsvergoeding is ingevoerd in 2001 en bedroeg 

toen 0.15 EUR/km. In 2009 werd ze verhoogd naar 

0.20 EUR/km.

Volgens het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 

(2007–2012) rijdt de gemiddelde Vlaming zo’n 13% van 

zijn fietskm voor woon-werkverkeer. Dat cijfer nemen 

we over als percentage van het aantal fietskm waar-

voor een fietsvergoeding kan gegeven worden. Uit de 

diagnostiek woon-werkverkeer (FOD Mobiliteit, 2014) 

weten we dat in Vlaanderen 88% van de werknemers de 

mogelijkheid heeft om een fietsvergoeding te krijgen. 

Bijgevolg wordt voor een gemiddelde fietskilometer on-

geveer 0,025 EUR/km terugbetaald door de werk gever 

(voor 2013–2016).
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4.3. Overzicht van verplaatsingsuitgaven 
voor verschillende vervoerswijzen

We detailleerden net de verplaatsingsuitgaven van de 

fietser en gaven ook een aantal kentallen. De VMM-stu-

die omtrent externe kosten maakte dezelfde oefening 

voor alle andere modi. Hieronder zetten we enkele van 

die cijfers naast elkaar. Meer details zijn terug te vinden 

in de uitgebreide VMM-studie. 

4.3.1. Kencijfers voor auto vs fiets 

Tabel 1 leert ons dat er bijna dubbel zoveel fietsen dan 

auto’s in Vlaanderen zijn. De auto rijdt jaarlijks wel 10 

tot 20 keer meer kilometers. Mensen danken de auto 

ook minder snel af dan de fiets. Het totaal aantal fiets-

personenkilometer per fiets bedraagt 6.8 miljard, terwijl 

dat voor de auto komt op 78 miljard, of 10 maal meer 

kilometers dan de fiets. 

Het is ook interessant om te weten dat 75% van de 

autotrips korter zijn dan 15 km en slechts 8% langer zijn 

dan 40 km (OVG 5.1 (2015–2016). Wat betreft het aantal 

autokm, zit slechts ongeveer 30% in de categorie onder 

15 km en 35 tot 40% in de categorie boven 40 km.

Wat kunnen we daaruit besluiten?

Zelfs als we ervan uitgaan dat de fiets alle autoritten 

korter dan 15 km kan vervangen, dan nog blijven rond 

de 70% van de autokm onaangeroerd. Daarom is het 

belangrijk dat er een goede fiets-openbaar vervoer 

integratie aangeboden wordt. Enkel zo kan de combina-

tie van die twee vervoerswijzen een alternatief vormen 

voor de auto over langere afstanden.

Diesel Benzine Totaal Traditioneel Elektrisch Totaal

Aantal (miljoen) 2.2 1.36 3.56 5.3 0.7 6

Km/jaar 20992 7401 28393 936 1591 2527

Levensduur/jaar 17.65 17.65 / 8 8 /

Personenkm/jaar (miljard) 64.2 13.8 78 4.5 2.3 6.8

Tabel 1: kencijfers met betrekking tot fiets en auto (Delhaye, 2017)

vs
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4.3.2. Verplaatsingsuitgaven auto vs fiets

Uit Tabel 2 kunnen we afleiden dat de fiets duidelijk veel 

goedkoper is dan de auto, zowel wat betreft aankoop, 

onderhoud, verzekering en taksen en belastingen.

4.3.3. Verplaatsingsuitgaven per km

Om in een volgende stap iets te kunnen vertellen over 

de internalisatie van externe kosten, brengen we nu al 

deze kosten terug naar een per personenkm (pkm) kost. 

Het volstaat daarom de jaarlijkse kostencijfers te delen 

door de jaarlijks afgelegde pkm. Dat deden we ook voor 

enkele vervoerswijzen naast de fiets en auto, zoals de 

motorfiets en het openbaar vervoer. Het resultaat van 

alle berekeningen staat in Figuur 6.

We zien dat de gemiddelde prijs van de fiets en een 

dieselauto per km niet sterk van elkaar verschillen. De 

elektrische fiets komt zelfs duurder uit dan de dieselauto 

per km.

Dat heeft alles te maken met het aantal km die de 

voertuigen rijden. De gemiddelde dieselauto slaagt erin 

zijn relatief hoge kost uit te smeren over veel kilometers 

zodat hij niet heel duur uitvalt per km. De motorfiets is 

ook om die reden extreem duur.

We leggen er wel de nadruk op dat het hier om gemid-

delden gaat en dat de realiteit van individuele gevallen 

hier sterk van kan afwijken. Als iemand met een elektri-

sche fiets bijvoorbeeld het jaarlijks kilometeraantal doet 

van een dieselauto (20 900 km in plaats van 1 500 km), 

dan ligt zijn gemiddelde kost bijna 14 maal lager omdat 

hij weinig variabele kosten heeft. 

Bij het openbaar vervoer valt op dat de kilometer-

subsidies hoger liggen dan de rijkosten. Dat is te wijten 

aan het feit dat er ook heel wat organisatorische kosten 

zijn voor de organisatie van OV.

Om uiteindelijk te kunnen oordelen of de externe kosten 

van de vervoerswijzen correct zijn geïnternaliseerd, 

moeten we weten hoe hoog de taksen en belastingen en 

de externe kosten zijn per km. De cijfers van de externe 

kosten halen we uit de vorige sectie.

De figuur hieronder geeft voor elke transportwijze de 

netto-kosten en de belasting/taksen en subsidies aan. 

De netto-kosten staan voor ‘echte’ kosten waar een reëel 

product of dienst tegenover staan. De figuur is een kopie 

van de vorige figuur waar de netto-kosten en belasting/

taksen en subsidies gegroepeerd werden.

Diesel Benzine Traditioneel Elektrisch

Aankoop netto 23267 15854 495 2293

Aankoop BTW 4886 3329 103 481

Onderhoud netto 814 554 48 72

Onderhoud BTW 171 116 6.5 9.7

Verzekering netto 360.5 360.5 / /

Verzekering taksen 98 98 / /

Aankooptaksen 1581 1051 / /

Jaartaksen 408 323 / /

Tabel 2: overzicht van enkele kosten en taksen voor fiets en auto in euro/jaar (Delhaye, 2017)
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Figuur 6: overzicht van verschillende kosten en taksen per personenkilometer in Vlaanderen voor het jaar 2014 eurocent/pkm
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We kunnen de volgende zaken uit de bovenstaande figuur aflezen:

 → De gemiddelde dieselauto betaalt ongeveer 6.5 EUR 

taksen per 100 km.

 → De gemiddelde benzinewagen betaalt ongeveer 12 

EUR taksen per 100 km.

 → De elektrische fiets betaalt ongeveer 1.65 EUR 

taksen per 100 km.

 → De gewone fiets ontvangt ongeveer 22 EUR 

subsidie per 100 km in de vorm van een 

woon-werkvergoeding.

 → De lijnbus ontvangt 23.3 EUR subsidie per 100 

reizigers kilometer.
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Figuur 7: netto-kosten en taksen per pkm van verschillende vervoersmodi in eurocent (2014)
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5. Internaliseren van externe kosten

Nu komen we op het cruciale punt van dit cahier. We gaan na in hoeverre 

vervoerswijzen externe kosten internaliseren of met andere woorden: 

in hoeverre betalen vervoerswijzen voor hun maatschappelijke schade/kosten?

Daarom zetten we externe kosten uit hoofdstuk 3 en 

taksen en belastingen uit hoofdstuk 4 naast elkaar. Om 

van een perfecte internalisering te spreken, moeten de 

taksen en belastingen precies de externe kosten dekken. 

Bij perfecte internalisering kan de weggebruiker op een 

geheel rationele en geïnformeerde manier de voordelen 

van zijn keuze afwegen tegenover de kosten, inclusief 

de externe kosten. Hoe beter een transportwijze de 

externe kosten internaliseert, hoe beter geïnformeerd de 

gebruiker zal zijn omtrent de maatschappelijke schade 

(of baat). Bijgevolg zal de keuze van de gebruiker ook 

toelaten de maatschappelijk juiste keuze te maken. 

Als er te weinig externe kosten worden geïnternaliseerd 

(door bv. te weinig belastingen en taksen te heffen), 

zullen de maatschappelijke kosten hoger liggen dan de 

maatschappelijke voordelen voor de extra gebruikte mo-

biliteitseenheden. Als er daartegenover te veel externe 

kosten worden geïntegreerd (door bv. te hoge belastin-

gen te heffen), worden er relatief te weinig mobiliteit-

seenheden gebruikt. 
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5.1. Internalisatie voor Vlaanderen

We zetten hieronder de cijfers voor de taksen en belastingen en de gemiddelde 

marginale externe maatschappelijke kosten en baten van de verschillende 

vervoerswijzen naast elkaar in euro per pkm voor 2014.

Figuur 8 toont duidelijk aan dat via de huidige belas-

tingen en heffingen op transport, de Vlaamse overheid 

slechts een deel van de externe kosten internaliseert. De 

belastingen liggen lager dan de externe kosten. Burgers 

die zich willen verplaatsen, krijgen dus niet het juiste 

signaal over de maatschappelijke kosten of baten die 

tegenover hun verplaatsing staan, waardoor ze niet 

voldoende geïnformeerd zijn om de maatschappelijk 

correcte beslissing te nemen.

We gaan hieronder wat dieper in op de verschillende 

aspecten van de figuur.

5.1.1. Fiets: vooral maatschappelijke baten

Voor elke afgelegde fietskilometer wint de maat-

schappij! Fietsen is de enige vervoerswijze waarvoor 

dat het geval is. Elke fietskm levert de maatschappij 

ongeveer 0.40 EUR op.
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Figuur 8: overzicht van externe kosten en baten per personenkm voor verschillende modi in eurcent/km voor 2014 (Delhaye, 2017)

33



Zoals we reeds vermeldden in de sectie omtrent externe 

kosten en baten, zijn de fietsbaten vooral gezondheids-

baten. Een deel van die voordelen heeft een directe 

impact op de overheidsfinanciën, omdat ze voor lagere 

uitgaven in de sociale zekerheid zorgen. Daarnaast zijn 

er ook baten voor bedrijven, omdat hun werknemers 

minder afwezig zijn dankzij fietsen. Een laatste gezond-

heidsimpact is de baat voor de fietsers zelf, namelijk ver-

meden vervroegde sterfte en een hogere levenskwaliteit.  

Daartegenover zijn er ook nog externe ongevals kosten. 

Daarover bestaat er grote onzekerheid. Daarnaast 

worden ze sterk onderschat, omdat slechts een deel van 

de ongevallen wordt aangegeven. Bovendien blijft het 

aantal ongevallen nagenoeg constant.  

5.1.2. Personenwagens: onvoldoende 
internalisatie

Bij personenwagens betaalde de benzinewagen 

ongeveer 0.12 EUR belasting per pkm in 2014 terwijl hij 

ongeveer 0.15 EUR externe kosten veroorzaakt. De be-

langrijkste externe kost is de filekost. De benzinewagen 

internaliseert 80% van zijn externe kosten. 

De dieselwagen betaalde ongeveer 0.06 EUR aan 

belastingen per pkm in 2014 terwijl hij ongeveer 0.15 

EUR externe kosten veroorzaakt. In de toekomst zal de 

belasting voor de dieselvoertuigen toenemen aangezien 

de accijnzen op diesel stelselmatig worden verhoogd. De 

internalisering zal bijgevolg dus beter worden.

Vooral de CNG-wagen doet het uiterst slecht wat 

betreft internalisering van zijn maatschappelijke schade. 

De maatschappelijke kosten van het CNG-voertuig zijn 

vergelijkbaar met die van een benzine of dieselvoertuig, 

maar het betaalt nagenoeg geen taksen en belastingen. 

Tegenover bijna 0.15 EUR maatschappelijke schade per 

pkm staat 0.025 EUR taksen en belastingen.

De externe kosten van de elektrische wagen liggen iets 

lager dan de externe kosten voor de andere wagens 

omdat hun milieukost nagenoeg nul is. De elektrische 

wagen betaalt bijna 0.09 EUR belasting per pkm en 

veroorzaakt gemiddeld 0.12 EUR schade per pkm.

We merken op dat we in deze oefening geen externe 

kosten voor het gebruik van nucleaire energie in reke-

ning hebben gebracht. Moest dat wel het geval zijn, zou 

de elektrische wagen minder goed scoren, aangezien 

de Belgische elektriciteit vandaag voor een groot deel 

wordt opgewekt op basis van kernenergie. De filekost 

van deze wagens is identiek aan die van andere wagens.

Ook de geluidskost van de elektrisch auto is niet gelijk 

aan nul, aangezien vanaf 50 km/u het bandenrolgeluid 

het overheersend geluid is. De elektrische wagen inter-

naliseert dus ongeveer evenveel van zijn maatschappelij-

ke schade als de benzinewagen.

Relatief beperkte milieukost

Algemeen zien we dat de externe milieukosten van 

personenwagens beperkt zijn. Dat komt doordat sinds 

het begin van de jaren ‘90 de verbrandingsmotoren 

aanzienlijk schoner zijn geworden. Voor benzinewagens 

gebeurde dat dankzij de katalysator, voor dieselwagens 

hoofdzakelijk door het gebruik van de roetfilter en 

zwavelarme diesel.

Wat betreft de luchtkwaliteit, blijven dieselwagens nog 

veel NOx-uitstoten. Alle voertuigen leveren ook een 

bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen hoewel 

dat bij elektrische wagens beperkt blijft, omdat ze veel 

nucleaire elektriciteit gebruiken.

Hoge filekost afhankelijk van plaats en tijdstip

De belangrijkste externe kost van auto’s is file, die 

dezelfde is voor alle wagentypes. Deze kost neemt toe 

over de jaren. Hij is ook afhankelijk van de plaats en het 

tijdstip. De filekosten zijn namelijk veel lager in de dalu-

ren dan in de spits en zijn ook lager op het platteland 

dan in de stad.

Dat is ook de reden waarom de benzinewagen buiten de 

spits op het platteland meer dan de maatschappelijke 

schade of kost internaliseert. In de spits internaliseert hij 

slechts een deel van zijn kosten. 
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€/km

De bovenstaande figuren illustreren het verschil in 

externe kosten voor een dieselwagen in de spits (links) 

en een benzinewagen in de daluren (rechts), beide op de 

snelweg.

De figuur leert ons ook dat de filekosten tussen 2000 

en 2014 aanzienlijk toenamen over de tijd, terwijl de 

belastingen en taksen onveranderd bleven. Het grijs ge-

arceerd gedeelte op de achtergrond geeft de belastingen 

en taksen weer. We merken op dat de cijfers slechts tot 

2014 gaan en de verhoging van accijnzen op diesel dus 

niet in rekening nemen.

5.1.3. Openbaar vervoer: ontvangt subsidies

De prijs die de weggebruiker betaalt voor de organisatie 

van het openbaar vervoer compenseert absoluut niet 

de maatschappelijke kost die het OV veroorzaakt. De 

reden daarvoor is dat trein, bus en tram een aanzienlijke 

subsidie krijgen, wat een grote maatschappelijke kost 

met zich meebrengt. Voor de trein omvat die subsidie 

0.12 EUR per reizigerskm, voor de bus is dat 0.23 EUR.

Wel is het belangrijk om hierbij op te merken dat de 

maatschappelijk kosten en baten van openbaar vervoer 

een beperkte lijst van impacts opnemen. Zo wordt er 

weinig rekening gehouden met sociale elementen (bv. 

het OV laat sommige mensen toe zich te verplaatsen 

die dat anders niet zouden kunnen doen) en de leef-

kwaliteit, omdat ze moeilijk in geld uit te drukken zijn. 

Daardoor worden de baten van het OV onderbelicht.
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Figuur 9: evolutie van externe kosten tussen 2000 en 2014 voor een dieselwagen in de spits op de snelweg (boven) en een benzinewagen in de dal-

uren op de snelweg (onder). Externe kosten en belastingen in euro per 100 km (Delhaye, 2017).
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6. Lessen voor mobiliteitsbeslissers

6.1. Wat kan je als beleidsmaker hieruit leren?

 → De fiets promoten is een “no regret option”. Elke extra fietskilometer levert 

baten op. De maatschappelijk meest rendable fietskm is de “eerste” fietskm van 

een persoon. Hiermee bedoelen we dat de km van de voorheen niet-fietsende 

burger maatschappelijk veel zwaarder doorwegen dan de kilometers van de van 

iemand die al veel fietste.

 → Om het maatschappelijk potentieel van de fiets volledig te benutten, is het belang-

rijk om de relatief hoge ongevalskosten te verminderen. Sinds 2000 bleven die 

kosten ongeveer constant en stijgen ze zelfs de laatste jaren. Het stijgend aantal 

fietsers speelt daar vermoedelijk een rol bij. In Brussel is dat ook gedocumenteerd 

(VIAS, Brussel Mobiliteit, 2017).

 → Personenwagens betalen hun externe kosten gemiddeld gezien niet. De vraag 

is dus te hoog. Vooral in de spits liggen de externe kosten beduidend hoger dan de 

betaalde belastingen. Mobiliteitsgebruikers kunnen daarom geen goed geïnfor-

meerde beslissing nemen. Het verder verhogen van de belastingen en taksen op 

personenwagens, in het bijzonder op diesel-, CNG- en elektrische wagens in de 

spits, lijkt aangewezen. Een alternatief voor het verhogen van belastingen en 

taksen is het verminderen van de negatieve maatschappelijke impact door bij-

voorbeeld het gebruik van drastisch kleinere voertuigen te promoten. Het gebruik 

van elektrische voertuigen zal niet de oplossing zijn voor het verminderen van de 

externe kosten van verkeer tenzij die auto’s veel kleiner zijn.

 → Het maatschappelijk meest rendabele mobiliteitsbeleid is een beleid dat een 

verschuiving van de auto naar de fiets realiseert. Op die manier vermindert de 

schadelast die de auto de gemeenschap oplegt en verhogen de baten van onze 

mobiliteit. Om een modal shift van auto naar fiets teweeg te brengen, zijn er zowel 

positieve fietsmaatregelen nodig als negatieve automaatregelen (bv. door autopar-

keerplaatsen te beperken).

 → Daarbij moeten we wel beseffen dat de fiets slechts voor een beperkt deel van de 

autokilometers een alternatief is. Meer dan 70% van de autokilometers gaan over 

een afstand van 15 km of meer. Op die afstanden is de fiets geen alternatief voor de 

auto tenzij in combinatie met het openbaar vervoer. Het is wel zo dat 75% van de 

autotrips over een afstand van 15 km of minder gaan. De fiets is dus een alternatief 

voor veel autotrips, maar veel minder voor autokm.
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6.2. Opmerkingen bij de oefening

Zoals elke economische berekening heeft ook deze oefening haar beperkingen. 

Het is belangrijk om daarmee rekening te houden bij de interpretatie van de 

voorgestelde resultaten.

6.2.1. Niet elke maatschappelijke kost is 
uitdrukbaar in geld

De maatschappelijke waarde van openbaar vervoer is 

moeilijk expliciet in geld uit te drukken. De oefening 

geeft aan dat openbaar vervoer een hoge kost aan de 

maatschappij oplegt vanwege de hoge subsidies. Deze 

oefening laat niet toe om te stellen of deze subsidies 

te hoog zijn of niet. Daarom is het belangrijk om de 

niet-monetariseerbare functies van openbaar vervoer 

meer te verduidelijken, zoals sociaal contact.

Ook de impact op plezier, potentieel voor een meer 

inclusieve maatschappij etc. van de fiets werden niet in 

rekening gebracht. 

6.2.2. Externe kosten uitdrukken in geld als 
voorwaarde voor internalisatie

Om externe kosten die bepaalde vervoerswijzen ver-

oorzaken te internaliseren, is het belangrijk om ze uit te 

drukken in geld.

Het voordeel van het monetariseren van fysieke een-

heden (bv. mensenlevens, luchtverontreiniging, klimaat, 

geluid etc.) is dat het makkelijk hanteerbare en verge-

lijkbare eenheden oplevert. Dat maakt het handiger om 

een mobiliteitssysteem met een lagere maatschappelijke 

kosten te realiseren.

Het is wel belangrijk om er steeds rekening mee te 

houden dat we werken met marginale kosten. Zoals we 

eerder in dit cahier reeds gezegd hebben, betekent het 

niet dat het zomaar mogelijk is om een aantal fietsers of 

automobilisten met hun marginale kost te vermenigvul-

digen om een totale baat of kost van fietser of automo-

bilist te bekomen.

Bijvoorbeeld, hoe meer een fietser fietst, hoe lager zijn 

extra marginale baten. De hoogste baten van de fietser 

liggen bij zijn eerste kilometers. Dat neemt niet weg dat 

een massale shift van auto naar fiets belangrijke maat-

schappelijke baten zal opleveren.

6.2.3. Rol van BTW bij internalisatie

In de bovenstaande oefening werd BTW als een belas-

ting gezien die externe kosten internaliseert. Andere 

economen stellen dat BTW een taks is die op alle pro-

ducten wordt geheven en daarom niet internaliserend 

werkt. Als je kiest om geld uit te geven, betaal je gewoon 

BTW. Indien deze logica zou gehanteerd worden, zou-

den er minder maatschappelijke kosten geïnternaliseerd 

zijn en zouden dus extra taksen en accijnzen nodig zijn.
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7. Toepassing economische evaluatie 
in Brussel

In dit laatste hoofdstuk geven we een voorbeeld van een evaluatie van de 

bijdrage van fietsen aan de (lokale) economie. We beperken ons tot de 

belangrijkste conclusies.

In dit voorbeeld hanteren we de economische theorie 

over kosten en baten en de monetarisatie van externe 

kosten om globaal de economische impact van fietsen 

in in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te berekenen 

(Van Zeebroeck, 2014). We passen daarbij gelijkaardige 

concepten toe als diegene die we gebruikten in de vorige 

hoofdstukken. Alle details en presentaties van de studie 

kan je vinden via http://www.tmleuven.be/project/fiet-

senbrussel/index.htm.

7.1. De economische impact van fietsen in Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liet deze studie 

uitvoeren in 2014. Het wilde weten wat de economi-

sche impact van fietsen was in 2002, 2012 en in 2020. 

Voor 2020 houdt de studie rekening met een gevoelige 

modal shift naar fietsen, namelijk dat er vier maal meer 

fietsers zullen zijn in 2020 dan in 2012 of een modaal 

aandeel van ongeveer 16% voor de fiets van de Brusselse 

verplaatsingen.
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Figuur 10 geeft de verschillende baten en kosten weer bij 

een stijgend aantal fietsers.

De verschillende effecten die in beschouwing genomen 

werden, zijn:

 → De gezondheidseffecten: Deze effecten zijn ook 

hier de belangrijkste baten van fietsen. De gebruikte 

kentallen zijn verschillend van die we eerder in dit 

cahier gebruikten. Dat is een gevolg van toenemend 

onderzoek in deze materie. De monetaire waarde 

van de gezondheidswinsten ligt jaarlijks rond 400 

miljoen EUR.

 → De ongevallen: Het is opvallend dat onder de 

gebruikte hypotheses, in een stedelijke context 

de dodelijke ongevallen van fietsers niet stijgen. 

De reden daarvoor is dat in een stedelijke context 

weinig dodelijke fietsongevallen plaatsvinden. 

Bovendien is het zo dat ook voetgangers en brom-

fietsers de overstap naar de fiets maken. Dat zijn 

beide transport wijzen die wat betreft dodelijke on-

gevallen nog gevaarlijker zijn dan fietsen. Het aantal 

zware ongevallen met fietsers stijgt wel aanzienlijk. 

Dat wordt geschat op een verlies/kost van ongeveer 

50 miljoen EUR. 
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Figuur 10: overzicht van kosten en baten van fietsen in Brussel met een stijgend aantal fietsers in miljoen euro (Van Zeebroeck, 2014)
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 → De emissies: De emissies dalen, maar de winst 

ervan uitgedrukt in euro is vrij beperkt in vergelij-

king met de andere winsten. De redenen daarvoor 

zijn dat slechts een beperkt aantal nieuwe fietsers 

voorheen de auto gebruikte. Het merendeel waren 

voetgangers of gebruikers van openbaar vervoer. 

Daarnaast is het ook zo dat auto’s steeds schoner 

worden. Die winsten worden geschat op ongeveer 

5 miljoen EUR.

 → De files: Ook de monetaire winsten van een vermin-

dering in files zijn beperkt, omdat het merendeel 

van de nieuwe fietsers geen automobilisten zijn. In 

het scenario waar meer automobilisten beginnen 

fietsen (meest rechtse kolom) is die winst groter. 

Deze winsten worden geschat op tussen 10 en 

30 miljoen EUR, afhankelijk van de achterliggende 

hypotheses.

 → De uitgaven voor openbaar vervoer: Extra rei-

zigers die het openbaar vervoer nemen tijdens de 

spits is duur. Op dat ogenblik zijn er immers extra 

chauffeurs en materiaal nodig die op andere mo-

menten van de dag niet gebruikt kunnen worden. 

Het is daarom interessant die pieken op te vangen 

door mensen te laten fietsen. De besparingen op 

werkingskosten van het openbaar vervoer worden 

geschat tussen 20 en 40 miljoen EUR. Waarschijnlijk 

kan er ook bespaard worden op investeringskosten.

 → De uitgaven van huishoudens: Huishoudens be-

sparen door te fietsen tussen 35 en 100 miljoen EUR 

waarvan ongeveer de helft taksen en accijnzen zijn. 

Vooral huishoudens die een auto kunnen afdanken, 

besparen fors. 

 → Overheidsuitgaven: Om dit allemaal te realiseren, 

rekende het Brussels Gewest op een budget van 

jaarlijks 27 miljoen EUR.

 → We merken hier ook nog op dat het hier niet om 

marginale kosten en baten gaat zoals in het eerste 

deel van dit cahier, maar om totale kosten en baten 

van een bepaalde situatie. Om deze kosten en baten 

te berekenen werden ook allerlei aannames en 

hypotheses gesteld, die terug te vinden zijn in het 

onderzoek .
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Uit Figuur 10 en Tabel 3 kunnen we heel duidelijk aflezen 

dat de baten van fietsen groter zijn dan de kosten ervan. 

Ook al moet je als overheid bepaalde investeringen doen 

om een modal shift van auto naar fiets te realiseren, de 

maatschappelijke baten die de fiets met zich meebrengt 

wegen veel sterker door.
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Overheidsuitgaven zonder BTW -3,5 -16 -27 -27

Gezondheid

Mortaliteit 22 73 251 304

Morbiditeit 9 29 100 122

Verkeersslachtoffers

Doden -2 2 8 6

Zwaar gewonden -7 -35 -47 -52

Milieu

Minder emissies 0,8 2,7 3,7 6,0

Uitgaven huishoudens

Totaal besparingen transportuitgaven 3 10 35 100

Accijnzen en belastingen transportuitgaven 2 5 20 48

Maatschappelijke besparing transportuitgaven 1 5 15 52

Subsidies openbaar vervoer 5 12 38 19

Basisschatting

Totaal kosten -5 -14 -19 -21

Totaal baten 30 95 318 407

Tabel 3: overzicht van de indirecte effecten voor de verschillende jaren en scenario’s (miljoen euro). Positieve getallen duiden op baten, negatieven 

getallen zijn kosten.
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9. Eindnoten

1. Om de marginale filekost te berekenen, maakt men 

gebruik van congestiecurves, die aangeven hoe het 

verkeer vertraagt in functie van het aantal voer-

tuigen.

2. Het verwarmend potentieel per eenheid aardgas 

is immers 21 maal groter dan dat van gewoon CO2 

over een termijn van 100 jaar. Normaal gezien is 

aardgas een brandstof die vrij weinig CO2 uitstoot. 

In de praktijk kan er wel een aanzienlijk negatief 

effect ontstaan t.g.v. lekken.

3. Dankzij katalysatoren is de uitstoot van benzine-

motoren zeer laag. Nu is vooral de dieselmotor nog 

veroorzaker van NOx omdat de wagens in normale 

rijomstandigheden veel meer uitstoten dan onder 

testomstandigheden.  Dat is ook de reden waarom 

we geen daling vaststellen in de externe kosten van 

NOx voor dieselwagens tussen 2000 en 2014.

4. De verbanden werden vastgesteld zowel bij 

kortstondige blootstelling (uren, dagen) aan hoge 

concentraties als bij langdurige blootstelling (jaren) 

aan lage concentraties. De kleinste deeltjes drin-

gen het diepst door in de longen, waarlangs ze vrij 

gemakkelijk en snel in de bloedbaan terechtkomen. 

PM worden vooral uitgestoten door oude diesel-

motoren. De PM wordt niet enkel uitgestoten via de 

uitlaat maar ook via slijtage van banden, remmen, 

wegdek en rails. De uitstoot van fijn stof van de 

gemiddelde dieselwagen werd gevoelig verminderd 

tussen 2000 en 2014. Sinds de invoering van de 

verplichte roetfilter in 2011 op alle nieuwe diesel-

wagens stoot een dieselwagen nog amper meer fijn 

stof uit dan een benzine wagen.

5. Voor PM2.5 en CH4 werden geen emissiecijfers 

gevonden voor de indirecte emissies. Deze werden 

dus niet in rekening genomen. 

6. VITO is een onafhankelijke, klantgerichte onder-

zoeksorganisatie. Wij reiken wetenschappelijk 

advies en technologische innovaties aan die de 

transitie naar een duurzamere samenleving facilite-

ren. Dit doen we op het vlak van energie, chemie, 

materialen, gezondheid en landgebruik.

7. De gemiddelde lengte van een woon –werk fietstrip 

is 5.2 km volgens OVG. Uit de fietstelweekmetingen 

bleek dat 4.5 -6.7 km te zijn. Voor fietstrips naar 

school is de lengte respectievelijk 3.2 en 3.5 km. 

(Gillis, De Fietstelweek 2015).

8. De BTW voor onderhoud en reparatie bedraagt 

6% voor zover het bedrag voor de werkuren groter 

is dan het bedrag van de gebruikte stukken. In het 

andere geval geldt een BTW van 21%. Aan gezien 

we geen cijfers hebben omtrent de verdeling 

tussen beide categorieën, gingen we uit van een 

50/50-verdeling; de helft van het onderhoud onder-

worpen aan een tarief van 6%, de andere helft aan 

een BTW tarief van 21%.
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