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1  Inleiding

Een  door  de  overheid  ondersteunde  en  versnelde  uitrol  van  Intelligente  Transportsystemen  in
Vlaanderen creëert ontegensprekelijk maatschappelijke baten. Zoals – veelal buitenlandse –
literatuur  duidelijk  aantoont,  zijn  deze  baten  veelzijdig.  Slimmer  onderhoud  van  wagens  zorgt
ervoor dat zij langer meegaan en er minder nieuwe materialen moeten gebruikt worden. Het beter
delen van verkeersinformatie zorgt voor minder files op de weg.

Dat de baten er zijn, en dat ze vele vormen aannemen, is dus niet zo moeilijk aan te tonen. Een
kwalitatieve omschrijving van allerlei baten zit trouwens voor een groot stuk verwerkt in de
visienota van dit onderzoeksproject. Het is echter een andere klus om ook een cijfer op deze baten
te plakken. Een waarde in € plakken op maatschappelijke baten heet monetariseren van baten.
Het is deze oefening die in deze nota zijn weerslag krijgt.

Er zijn verschillende redenen waarom het monetariseren van de baten van ITS niet zo eenvoudig
is. Ten eerste is op vandaag niet gekend welke inhoudelijke clusters binnen ITS verder door de
overheid  zullen  ondersteund  worden.  We  dienen  hier  dus  uit  te  gaan  van  een  ‘algemene’
ondersteuning van de verschillende clusters. Ten tweede is het niet eenvoudig in de toekomst te
kijken.  Voor  een  goede  monetarisering  dienen  we  te  ramen  wat  de  toekomst  brengt  zonder
overheidssteun aan ITS, en wat ze brengt mét overheidssteun. Het verschil tussen beide vormt de
basis voor de monetarisering. Maar het betreft wel twee keer een onzekere raming. Ten derde zijn
er heel wat andere factoren die bijdragen aan een betere toekomst met minder ongevallen en
minder uitstoot, zoals private investeringen in ITS of schonere vervoersmodi, gedragswijzigingen
bij de mobiliteitsconsument en dergelijke meer. Het is dus niet eenvoudig het effect van ITS te
isoleren.

Ondanks  deze  moeilijkheden  probeert  dit  rapport  toch  enkele  relevante  cijfers  naar  boven  te
brengen. De cijfers kunnen namelijk ook geïnterpreteerd worden vanuit een ambitieniveau: als
overheidssteun aan ITS bijdraagt tot zoveel minder ongevallen of zoveel minder uitstoot, wat is
dan de werkelijke baat die gecreëerd wordt? Omdat de cijfers niet altijd in absolute zin
geïnterpreteerd kunnen worden, wordt bij elk resultaat ook een sensitiviteitsanalyse toegevoegd.
Dit geeft weer wat de impact is van aanpassingen aan basisparameters of toekomstprognoses op
de doorgerekende baat.
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2 Rekenwijze

2.1 Verschilanalyse

Een doorrekening van baten gebeurt op basis van een verschilanalyse, waarbij het verschil wordt
geëvalueerd tussen een nulscenario en een projectscenario. Het nulscenario is het scenario
waarbij  het project – in casu een door de Vlaamse overheid ondersteunde uitrol  van ITS – niet
wordt  uitgevoerd.  Het  projectscenario  is  het  scenario  waarin  dit  wel  gebeurt.  Let  wel,  het
nulscenario  is  niet  gelijk  aan  het  scenario  waarin  geen  ITS  wordt  ontwikkeld.  Ook  in  het
nulscenario wordt ITS ingevoerd, op basis van private initiatieven, op basis van verplichtingen op
Europees niveau,…

Figuur 1: Monetariseren als verschilanalyse – voorbeeld aantal dodelijke ongevallen per jaar

Een  monetariseringsoefening  gaat  na  hoe  groot  het  verschil  is  tussen  nulscenario  en
projectscenario, binnen een bepaalde tijdshorizon. Dit wordt weergegeven op Figuur 1. Voor een
welbepaalde indicator – het aantal dodelijke ongevallen per jaar – wordt een nulscenario en een
projectscenario gedefinieerd. Het verschil tussen beide wordt voor elk jaar binnen de tijdshorizon
berekend  en  vermenigvuld  met  een  kengetal,  in  dit  geval  de  maatschappelijke  baat  van  een
vermeden dodelijk ongeval.  Zo wordt voor elk jaar de waarde berekend, en teruggerekend via
verdiscontering naar een waarde op vandaag, of netto actuele waarde (zie 2.3).

Het definiëren van een nulscenario en een projectscenario is geen exacte wetenschap (zie Figuur
2).  Een  projectscenario  kan  best  bekeken  worden  als  een  realistische  raming,  en  in  sommige
gevallen eerder als een ambitieniveau, waarbij experts er al dan niet over eens kunnen zijn dat dit
ambitieniveau realistisch is. De monetarisering geeft dan weer wat de baat is als dit ambitieniveau
wordt gehaald. Via sensitiviteitsanalyse kan dan worden nagegaan welke baten er worden
gerealiseerd bij verlaagde ambitieniveaus.
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Figuur 2: invloeden op nulscenario en projectscenario

Zowel nulscenario als projectscenario staan ook onder invloed van exogene factoren. Dit zijn
factoren die onzeker zijn, die buiten het project en de decision takers van het project om liggen,
maar die wel een substantiële invloed hebben op de scenario’s. Er zijn verschillende voorbeelden
van externe factoren:

- Gedrag van actoren
o Positief: bewustwording van bestuurders door factoren die buiten het project

gesitueerd zijn. Zoals sensibilisering door overheid, effectiviteit van
handhavingsmechanismen in ITS, …

o Negatief: toename van gedragsfactoren die leiden tot verslechtering
verkeersveiligheid, zoals rijden onder invloed, smartphonegebruik, snelheid, …

- Voertuigen en (weg)infrastructuur
o Veiligheid vervoersmiddelen: evoluerende eisen (Euro NCAP) en techniek

(materiaalgebruik, constructie, airbags, …) maken dat de impact op de
inzittende in geval van een ongeval over tijd kleiner wordt

o Een andere belangrijke evolutie is die van veiligheidssystemen en de
zelfrijdende  auto  (ESP,  ABS,  adaptive  cruise  control,  dodehoeksensor,  lane
assist, collision warning, vermoeidheidsherkenning, camera’s, sensoren en
autopilots, communicatie tussen vervoersmiddelen, …) die ook zonder
overheidssteun worden geïmplementeerd

o Ingrepen in de weginfrastructuur die niet onder ITS vallen, zoals het reduceren
van het aantal kruispunten via aanleg bruggen en tunnels

- Kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar mobiliteit
o Kwalitatieve vraag ten gevolge van ruimtelijk beleid en fiscaal beleid (wagens,

woningen,…)
o Kwantitatieve vraag ten gevolge van demografische evoluties zoals natuurlijke

bevolkingsgroei en migratiesaldo’s

- Europees beleid
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o Verplichtingen vanuit Europese regelgeving op het gebied van ITS, evoluties op
vlak van ITS in onze buurlanden en co-operatie tussen verschillende overheden
in de EU

- Bereidheid tot samenwerking tussen actoren:
o Mate waarin transportbedrijven bereid zijn tot samenwerking voor het

implementeren van bepaalde elementen van het ‘fysieke internet’
o Mate waarin verschillende instanties (wegennetbeheerders,

waterwegbeheerders, spoornetbeheerders, OV-exploitanten, havens,
politiediensten, overheden, bedrijven) bereid zijn tot samenwerking voor het
vlot implementeren van de acties

o Mate waarin verschillende overheidsniveaus (gemeentelijk, regionaal en
federaal) bereid zijn tot samenwerking

− Evoluties in privacywetgeving en databescherming die het implementeren van physical
internet bemoeilijken

2.2 Keuze van KPI’s

Bij het doorrekenen van deze monetarisering dienen een aantal keuzes gemaakt te worden. Niet
alle  denkbare  parameters  kunnen  namelijk  worden  doorgerekend.  De  parameters  waarop  het
project  een  sterke  impact  heeft,  dienen  te  worden  afgewogen  op  vlak  van  meetbaarheid  en
monetariseerbaarheid. Meetbaarheid betekent dat er historische gegevens bestaan van de
parameter, dat een realistisch project- en nulscenario kan gedefinieerd worden, en dat de
parameter ook in de toekomst verder gemonitord kan worden. Monetariseerbaarheid betekent
dat er een kengetal bestaat die de waarde van deze parameter kan omzetten in een baat in €.

Uitgebreide  literatuur  over  de  effecten  van  ITS  geeft  aan  dat  de  effecten  zich  voordoen  op  5
hoofdelementen1:

- Duurzaam: minder vervuiling, nul emissie, hernieuwbare energie, slim gebruik van
grondstoffen en publieke ruimte, milieubewust

- Veiligheid: ongevallenpreventie, menselijke veiligheid
- Bereikbaarheid: efficiënte, robuuste, multimodale en geïntegreerde mobiliteit, efficiënt

gebruik van capaciteit

1Bijvoorbeeld: Intelligent Transportation Systems Capturing the socio-economic value of uncertain and flexible
investments, David Andersson en Simon Robertsson, Uppsala Universitet, 2016 https://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1097026/FULLTEXT01.pdf

Bijvoorbeeld: Socio-Economic Impact Assessment of Intelligent Transport Systems, JUAN Zhicai, WU Jianping,
Mike McDonald, Institute of Transportation Studies, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 2006
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6075917
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- Toegankelijkheid/sociale inclusie: laagdrempelig, toegankelijk en eerlijk
mobiliteitssysteem, minder sociale ongelijkheid

- Intelligent: kwaliteitsvol, comfortabel, gericht, onderhoudsvrij, naadloos verbonden,
gebruiksvriendelijk en flexibel transportsysteem.

Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van meetbaarheid en monetariseerbaarheid van
parameters die van toepassing zijn op elk van deze 5 hoofdelementen.

Figuur 3: Overzicht KPI's - meetbaarheid en monetariseerbaarheid

2.3 Discontovoet en tijdshorizon

In een monetarisering worden effecten in rekening gebracht volgens hun verwachte moment van
manifestatie in de tijd. Kosten en opbrengsten in de toekomst hebben een lagere waarde dan deze
op vandaag. Dit komt door de tijdswaarde van geld: het is altijd beter om vandaag geld te hebben
(en  te  kunnen  spenderen  naar  keuze)  dan  in  de  toekomst.  Daarom  worden  deze  toekomstige
kosten  en  opbrengsten  verdisconteerd  naar  een  netto  actuele  waarde  (NAW)  met  een
discontovoet. De discontovoet is ook een maat voor risico van het project. Het kan bijvoorbeeld
zijn dat op korte termijn veel kosten gemaakt worden, maar dat de langetermijn-opbrengsten niet
gehaald worden, bijvoorbeeld omwille van onvoorziene exogene factoren.

Doelstelling KPI Meetbaarheid Eenheid Monetariseerbaar? Opmerking
Uitstoot van CO2, NOx
en fijn stof door
kilometerdaling

++ g/km (uitstoot), µg/m³
(concentraties) en

+++
Locatie effecten
belangrijk,
geïnduceerde vraag

Uitstoot van CO2, Nox,
fijn stof door modal
shift

++ g/km (uitstoot), µg/m³
(concentraties) en

+++
Locatie effecten
belangrijk,
geïnduceerde vraag

Uitstoot CO2, Nox, fijn
stof door
capaciteitverbetering

++ g/km (uitstoot), µg/m³
(concentraties) en

+++
Locatie effecten
belangrijk,
geïnduceerde vraag

Uitstoot van geluid. ++
dB (concentraties)

+
Locatie effecten
belangrijk,
geïnduceerde vraag

Gebruik van nieuwe
materialen

+
Tonnen raw materials
per 1 miljoen kilometer

+

Aantal doden +++ Aantal gevallen +++ Daling in nulscenario
Aantal gewonden +++ Antal gevallen +++ Daling in nulscenario
Daling responstijd na
ongeval +++ Aantal minuten O

Effect op congestie en
veiligheid

Tijdskosten voor
personenmobiliteit

+
Vervoerstijd per 1.000
personenkilometer

+++
Marchetti’s constant

Tijdskosten voor
goederenmobiliteit

+
Vervoerstijd per ton

+++

Daling zoekkosten voor
personen en
goederenvervoer

+ Tijd per kilometer of
voertuigton

+++

Aandeel gezinnen waar
basismobiliteit
gegarandeerd is

+
% huishoudsbudget

+
Impact ITS moeilijk te
onderscheiden

Aandeel doelgroepen
waar basismobiliteit
gegarandeerd is

+
percentages

+
Impact ITS moeilijk te
onderscheiden

Meer zekerheid voor
afnemers op vlak van

kwaliteit en tijdstip
0

Cijfers, percentages
0

Well-being levels van
gebruikers van
verschillende modi

+
Cijfers, percentages

+

Environment

Safety

Efficiency

Social inclusion

Quality
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Voor monetariseringen van infrastructuurprojecten heeft de Nederlandse commissie voor
herziening van discontovoeten in 2015 geadviseerd om een discontovoet van 4% te gebruiken.
Deze wordt ook in deze MKBA overgenomen. In de gevoeligheidsanalyse wordt weergegeven wat
het resultaat is indien andere discontovoeten worden gebruikt.

Er wordt voorzien in investeringen overheen een periode tot 2025. Voor dergelijke grote
infrastructuurwerken  kan  zeker  rekening  gehouden  worden  met  een  effect  van  30  jaar  na
realisatie (dus tot 2055). Om deze reden rekent de MKBA over een horizon van 40 jaar, namelijk
van 2019 tot en met 2058. Effecten na 40 jaar zijn onzeker en dragen relatief weinig bij aan het
totaal. Ook bij infrastructuurprojecten in Nederland wordt vaak gewerkt met een tijdshorizon van
40 of 50 jaar .
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3 Duurzaamheidsbaten

Door  de  Vlaamse  overheid  ondersteunde  en  versnelde  uitrol  van  ITS  kan  een  sterke  impact
hebben op het milieu. Studiewerk van TML2, in opdracht van MIRA, heeft aangetoond dat er
sterke externe milieukosten gepaard gaan met personenvervoer. Afhankelijk van het type vervoer
schommelt deze externe milieukost tussen de 5 en 0,5 € per 100 personenkilometer (zie Figuur 4).

Figuur 4: Marginale externe milieukosten van personenvervoer in € per 100 personenkm   - Bron: TML

De  marginale  externe  milieukost  voor  goederenvervoer  wordt  uitgedrukt  in  €  per  100
tonkilometer. Deze schommelt, afhankelijk van het gebruikte vervoermiddel, tussen 0,5 en 12 €
per 100 tonkilometer (zie Figuur 5). De sterke verschillen tussen verschillende vervoersmodi geven
aan dat de externe milieukost niet enkel bepaald wordt door het aantal afgelegde kilometer, maar
vooral ook door het gekozen transportmiddel. Ook binnen één transportmiddel, bv de
personenwagen, bestaan er sterke verschillen. Evoluties in het wagenpark zullen dus ook sterke
evoluties betekenen in de externe milieukost van personenvervoer.

Bij zowel personen- als goederenvervoer dragen een aantal polluenten bij tot het grootste
aandeel in deze externe milieukost. Het betreft broeikasgassen, waarvan CO2 de belangrijkste is:
CO2 was in 2015 verantwoordelijk voor 97 % van de uitstoot aan broeikasgassen door transport,
gewogen naar het broeikaspotentieel (MIRA). Daarnaast betreft het ook uitstoot van fijn stof,
NOx en SOx. Samen zijn zij goed voor meer dan 95% van de externe milieukost.

2 Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen: actualisering 2016 - Eef Delhaye, Griet De
Ceuster, Filip Vanhove, Sven Maerivoet - Transport & Mobility Leuven - Studie uitgevoerd in opdracht
van MIRA, Milieurapport Vlaanderen, Februari 2017
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Figuur 5: Marginale externe milieukosten van goederenvervoer in € per 100 tonkm   - Bron: TML

Parameters die worden bekeken in het kader van dit onderzoek zijn

- de totale uitstoot van transportgerelateerde CO2
- de totale uitstoot van transportgerelateerde NOx
- de  totale  uitstoot  van  PM  2,5  stoffen  (dit  is  fijn  stof  dat  bestaat  uit  deeltjes  met  een

aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 micrometer)
- het gebruik van nieuwe materialen voor de vervaardiging van personenwagens

3.1 Nulscenario emissies

Voor  het  definiëren  van  het  nulscenario  baseren  wij  ons  op  de  meest  recent  beschikbare
historische gegevens op vlak van emissies door de transportsector in Vlaanderen (zie Figuur 6).
De emissies van broeikasgassen door de Vlaamse transportsector wordt geschat op 15.000 kiloton
CO2-equivalent. Van deze totale uitstoot wordt 55% toegeschreven aan het personenvervoer en
40 % aan het wegverkeer van goederen. Sinds 2000 is de CO2-emissie van transport zo goed als
stabiel gebleven. Dit komt door een combinatie van dalende CO2 emissie uitgedrukt in gram / km
(van  160  in  2002  naar  116  in  20163) die volledig gecompenseerd wordt door een gelijkaardige
stijging in aantal afgelegde kilometer.

3 https://www.milieurapport.be/sectoren/transport/emissies-afval/co2-emissie-van-nieuwe-voertuigen
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Figuur 6: Emissie van broeikasgassen door transport per modus – Bron: MIRA4

De uitstoot van PM2,5 (dit  is  de fractie van de stofdeeltjes met een aerodynamische diameter
kleiner dan 2,5 µm) door transport daalde in de periode 2000-2014 met meer dan de helft tot 2,7
kton in 2014 (zie Figuur 7). Hierin werd de laatste jaren een sterke reductie opgetekend in zowel
personen- als  goederenverkeer.  Het wegverkeer kende de grootste reductie,  door de EURO 5-
norm die de installatie van een ingebouwde en gesloten roetfilter in dieselwagens vereiste (MIRA).

De emissies van NOx-deeltjes is eveneens gedaald bij zowel personen- als goederenverkeer. Dit
blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij.

4 : https://www.milieurapport.be/sectoren/transport/emissies-afval/broeikasgassen
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Figuur 7: Emissies van luchtpolluenten door de transportsector in Vlaanderen tussen 2000 en 2014 -
Bron: VMM5

Voor de bepaling van de nulscenario’s wordt beroep gedaan op de ramingen die werden gemaakt
door  het  Federaal  Planbureau,  in  samenwerking  met  VITO6, op vlak van toekomstige uitstoot
door personen- en goederenvervoer. De projecties die gemaakt werden tot 2030 werden in ons
model geëxtrapoleerd naar een verdere horizon (zie Figuur 8). In de referentieprojectie voor de
evolutie van de transportvraag in België tegen 2030 wordt rekening gehouden met economische
groei en sociodemografische veranderingen. De projectie toont een sterke toename van de
vervoersactiviteit tussen 2008 en 2030, zowel voor het personenvervoer (+ 20% voor de
reizigerskm) als voor het goederenvervoer (+ 68% voor de tonkm).

De  emissieprojecties  houden  rekening  met  de  emissies  per  afstandseenheid  bij  zowel
personenvervoer als vrachtvervoer. Door sterk dalende emissies van de lokale polluenten, NOx en
PM2,5 per afstandseenheid, daalt de totale uitstoot respectievelijk met 77% en 81% tussen 2008
en 2030. De CO2-uitlaatemissies voor het personenvervoer zullen om deze reden dalen (-10%).
Omdat de uitstoot per afstandseenheid bij goederenvervoer onvoldoende zal dalen om de stijging
in afgelegde afstand (tonkm) te compenseren, zal deze in totaal blijven toenemen.

5 Systeembalans 2017 Milieu-uitdagingen voor het energie-, mobiliteits- en voedingssysteem in Vlaanderen,
MIRA, 2018

6 De milieu-impact van de evolutie van de transportvraag tegen 2030,  VITO in opdracht van het Federaal
Planbureau, 2012
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Figuur 8: Nulscenario's emissies personenverkeer – index (2019 = 100)

Figuur 9: Nulscenario's emissies goederenverkeer – index (2019 = 100)
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3.2 Projectscenario emissies

De externe kost van een eenheid uitstoot blijft niet gelijk over de tijd. Dat blijkt uit zowel nationaal
als internationaal onderzoek. De externe kost van een extra ton uitgestoten CO2 in de toekomst
heeft een hogere kost, omdat de impact op het klimaat in de toekomst nog groter is. De evolutie
van de externe kost van uitstoot wordt weergegeven op onderstaande figuur.

Figuur 10: Evoluties van externe kosten per eenheid uitstoot

Er bestaat erg weinig onderzoek over de impact van ITS op de uitstoot van schadelijke stoffen.
Bepaalde ambities worden wel gesteld, zoals een CO2-vrije transportsector tegen 2050. Het lijkt
echter eerder onwaarschijnlijk dat dergelijke ambitie ook werkelijk gehaald zal worden, en
bovendien is het aandeel van ITS in het halen van dergelijke ambitie slechts een kleine fractie. Om
dergelijke ambitie te halen dienen aan heel wat andere randvoorwaarden voldaan te worden. Zo
zullen overheden en regulatoren veel sterker moeten inzetten op het internaliseren van alle
externe kosten, moet samenwerking tussen overheden en private spelers en overheden onderling
versneld op een hoger niveau worden gebracht,…

Om deze reden houden we in dit model rekening met eerder conservatieve ramingen. Vanaf de
invoering van ITS verdubbelen we de daling van de uitstoot van CO2, SO2, PM2,5 en NOx bij het
goederenvervoer (zie Figuur 12), en  van PM2,5, en NOx in het goederenvervoer. Verder laten we
in het goederenvervoer de aanhoudende stijging van uitstoot van SO2 en CO2 uit het nulscenario
stagneren (zie Figuur 13).

Het spreekt voor zich dat er in het model op eenvoudige wijze veel ambitieuzere scenario’s kunnen
ingebracht worden, indien er voldoende onderbouwde redenen zijn om aan te nemen dat sterkere
dalingen ten gevolge van invoering van ITS realistisch zijn.
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Figuur 11: Projectscenario emissies personenverkeer

Figuur 12: Projectscenario emissies goederenverkeer

Op Figuur 13 worden de geactualiseerde baten van de dalende uitstoot weergegeven. Deze zijn
een vermenigvulding van de evoluerende projectbaat uitgedrukt in dalende uitstoot met de
eveneens evoluerende jaarlijkse kost per eenheid uitstoot van de verschillende stoffen.

Uit de figuur blijkt meteen dat de grootste baat behaald wordt door een daling van de uitstoot van
CO2, zowel bij personen- als bij goederenvervoer. Daarnaast wordt er ook een sterke baat behaald
door daling van de uitstoot van PM2,5 partikels door goederenvervoer. De daling van NOx draagt
eveneens substantieel bij aan de duuraamheidsbaten, maar in veel mindere maten dan deze van
CO2. Hierbij moet opgemerkt worden dat de baat, behaald door daling van CO2-uitstoot, zich
voornamelijk op globaal niveau voordoet omdat ook de schadelijke effecten (klimaatverandering)
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zich voornamelijk op globaal niveau voordoen. De baten op vlak van daling van uitstoot van NOx
en PM2,5 partikels zijn een baat voor de inwoners van het Vlaams Gewest. Uit recent onderzoek7

naar  de  uitstoot  van  NO2  blijkt  zelfs  dat  het  schadelijk  effect  van  deze  stof  zich  voornamelijk
concentreert op niveau van de straat waar de uitstoot plaatsvindt.

Figuur 13: Geactualiseerde mileubaten ten gevolge van dalende uitstoot van schadelijke stoffen

Ondanks de actualisering van de baten aan een discontovoet van 4%, blijven de jaarlijkse baten
sterk stijgen. Dit is een gevolg van het exponentieel stijgend verschil in uitgestoten schadelijke
stoffen, in combinatie met een stijgende externe kost van de uitstoot per eenheid.

3.3 Gebruik van nieuwe materialen

Op vandaag worden jaarlijks 307.800 nieuwe wagens op de markt gebracht in Vlaanderen. Het
betreft hier geen nieuwe inschrijvingen, maar wel degelijk nieuwe wagens die voorheen nog niet
waren ingeschreven. We kunnen ervan uitgaan dat dit getal ongeveer overeenkomt met het
jaarlijks aantal verkochte nieuwe wagens per jaar. Deze waarde is de laatste jaren erg stabiel
gebleken. In het nulscenario gaan we er dan ook van uit dat dit jaarlijks verkochte aantal wagens
zich de komende jaren verderzet.

Er  bestaan  verschillende  ramingen  over  de  uitstoot  van  CO2,  uitgedrukt  in  CO2-equivalent
(waarbij de uitstoot van andere broeikasgassen wordt bijgeteld als een gelijkaardige schadelijke
waarde in CO2-uitstoot). Deze lopen uiteen tussen 12 ton per nieuwe wagen8 tot een meer

7 Cijferraport Curieuzeneuzen Vlaanderen, F. Meysman en S de craemre, Universiteit Antwerpen, september
2018

8 How bad are bananas? The carbon footprint of everything, Mike Berners-Lee, professor of Lancaster
University, 2010
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conservatieve inschatting van ongeveer 6 ton per nieuwe wagen in een recent rapport van het
Low Carbon Vehicle Partnership. Deze laatste raming werd aangehouden in het model, waarbij
geen rekening werd gehouden met mogelijk evoluties qua productie in de toekomst met minder
uitstoot van broeikasgassen per geproduceerde wagen. Er werd wel rekening gehouden met de
stijgende externe kost per eenheid CO2-uitstoot, zoals weergegeven op Figuur 10.

Figuur 14: Overzicht van ramingen van CO2-equivalente uitstoot van broeikasgassen bij de productie
van verschillende types wagens9

Verschillende studies geven aan dat vormen van ITS sterk zullen bijdragen aan dalend
eigenaarschap van wagens en het meer gebruiken van deelplatformen voor wagens. Dit heeft op
zijn beurt dan weer een sterk effect op het aantal verkochte wagens en dus ook het aantal
bijkomende wagens dat dient geproduceerd te worden. Professor Ratti van MIT geeft hierover
aan: "It has been estimated that every shared car can remove about 10 to 30 privately owned cars
from the street”10 In het projectscenario houden we hier rekening met een jaarlijkse daling van het
aantal verkochte voertuigen van 2% vanaf 2025. (zie Figuur 15).

9 Understanding the life cycle GHG emissions for different vehicle types and powertrain technologies, Low
Carbon Vehicle Partnership, 2018

10 Digital tools for the city of the future, Senseable City Lab, Massachusetts Institute of Technology, 2017
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Figuur 15: Duurzaamheidsbaat van dalende productie van nieuwe wagens voor Vlaamse markt

De jaarlijkse duurzaamheidsbaat van dalend materiaalgebruik, uitgedrukt in netto actuele
waarde, vertoont een gestaag stijgende lijn met licht dalende stijgingsgraad. Ondanks de sterke
discontofactor van 4% zien we toch een sterk stijgende lijn, omdat deze factor
overgecompenseerd wordt door de jaarlijkse stijging in aantal minder geproduceerde wagens, in
combinatie met de stijgende eenheidskost van de uitstoot van CO2.

De totale baat omwille van de dalende productie van wagens voor de Vlaamse markt kan op deze
manier geschat worden op ongeveer 3,1 miljoen € contante waarde en 1,3 miljoen € netto actuele
waarde.

3.4 Overzicht

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de baten op vlak van emissies, gegeven
alle  assumpties  van  het  model.  In  nominale  waarde  bedragen  de  baten  bijna  46  miljoen  €,  in
actuele waarde bijna 12 miljoen €. De grootste baat wordt behaald door een verlaagde uitstoot
van CO2 gelinkt aan afgelegde voertuigkilometers.
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Figuur 16: Overzicht van baten ten gevolge van verlaagde uitstoot

 Baten ITS (personen en goederen)  Nominaal  Geactualiseerd
 Environment 45,741,658,555 11,952,806,609
 Uitstoot CO2 33,490,876,016 8,024,056,229

 Uitstoot PM 2,5 7,324,561,238 2,042,136,984
 Uitstoot Nox 1,733,541,514 587,739,023
 Uitstoot SO2 60,506,986 11,537,330

 Materiaalgebruik 3,132,172,800 1,287,337,043
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4 Veiligheidsbaten

Veiligheidsbaten worden uitgedrukt in een reductie van het aantal verkeersslachtoffers. Deze
worden opgedeeld in dodelijke slachtoffers, zwaargewonden en lichtgewonden. De reductie van
het aantal slachtoffers kan zijn ten gevolge van een verlaagd aantal ongevallen, en ten gevolge
van een verlaagde responstijd in geval van ongevallen.

De nulscenario’s voor het aantal doden, zwaargewonden en lichtgewonden zijn gebaseerd op
historische cijfers van het aantal verkeersongevallen in België, zoals deze worden gepubliceerd
door Statbel11 op niveau van het Vlaams Gewest.

Elk type van verkeersslachtoffers kende de laatste jaren een sterke daling. Dit ten gevolge van
veiligere voertuigen, een veiliger wordende infrastructuur en een betere bewustwording van
gevaren  in  het  verkeer,  vooral  bij  jonge  chauffeurs.  In  de  nulscenario’s  wordt  de  dalende  lijn
doorgetrokken tot deze een ondergrens bereikt. De aangehouden ondergrenzen betreffen 100
verkeersdoden, 1.000 zwaargewonde slachtoffers en 10.000 lichtgewonden. Van zodra de
ondergrens bereikt is, wordt deze aangehouden voor de rest van de projecthorizon.

Figuur 17: Baten ITS door reductie van aantal verkeersdoden

In de projectscenario’s wordt vanaf 2025, het jaar waarop effecten van de overheidsinvesteringen
voelbaar worden, een versnelde daling van het aantal verkeersslachtoffers toegepast. Deze daling
gaat eveneens tot een ondergrens, die evenwel lager ligt dan de ondergrens in het nulscenario.
De aangehouden ondergrenzen betreffen 50 dodelijke verkeersslachtoffers, 500 zwaargewonden
en 5.000 lichtgewonden.

11 Statbel – Algemene Directie Statistiek (Statistics Belgium) – Zie ook
https://statbel.fgov.be/nl/themas/mobiliteit/verkeer/verkeersongevallen
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De monetarisering van vermeden verkeersslachtoffers gebeurt in verschillende studies op
verschillende manieren. In deze berekening wordt gebruik gemaakt van de kengetallen die
worden  gebruikt  door  het  SWOV12, het Nederlands nationaal wetenschappelijk instituut voor
verkeersveiligheidsonderzoek. De maatschappelijke kosten (of baten in geval van vermeden
ongevallen), zijn de volgende voor het jaar 2016:

- Verkeersdode: 2.900.000 €
- Zwaargewonde: 310.000 €
- Lichtgewonde: 22.960 €

Deze kosten worden in het model geïnflateerd naar basisjaar 2019 aan een inflatie-index van 2%
per jaar.  De kosten bestaan zowel uit  ‘harde’  economische kosten – zoals medische kosten en
schade aan voertuigen – als uit immateriële kosten. Bij immateriële kosten gaat het om verlies
van levensjaren en kwaliteit van leven. Bijna de helft van de totale kosten zijn immateriële kosten.

Figuur 18: Baten ITS door reductie van aantal zwaargewonden

De monetarisering van de baten geeft volgende resultaten:

- Vermeden  aantal  dodelijke  ongevallen:  4.922.000.000  €  nominaal  of  1.734.000.000  €
geactualiseerd

- Vermeden aantal zwaargewonden: 7.077.000.000 € nominaal of 2.129.000.000 €
geactualiseerd

- Vermeden  aantal  lichtgewonden:  5.243.000.000  €  nominaal  of  1.578.000.000  €
geactualiseerd

Samen geeft dit een totale veiligheidsbaat van 5.443.000.000 (5,44 miljard) €.

12 https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/kosten-van-verkeersongevallen
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Figuur 19: Baten ITS door reductie van aantal lichtgewonden
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5 Baten voor bereikbaarheid

Een grootschalige invoering van ITS zal leiden tot een daling van het aantal voertuigverliesuren.
Hier dragen de verschillende strategische clusters aan bij. Er wordt vooral veel impact verwacht
van ‘traffic management 3.0’: waarbij de verschillende knooppunten van het multimodaal
verkeerssysteem  met  elkaar  in  verbinding  staan,  waardoor  de  capaciteit  van  zowel  de
weginfrastuctuur als het openbaar vervoer beter benut kan worden. ‘Connected and Cooperating
Automated Mobility’ (CCAM) laat verder toe om de bestaande infrastructuur efficiënter te
gebruiken. In combinatie met Mobility as a Service zou dit niet mogen leiden tot een aanzuigeffect
naar meer verkeer op de autowegen, maar wel tot een vlottere doorstroom en beter gebruik van
de bestaande wegcapaciteit.

5.1 Voertuigverliesuren: nulscenario

Eind december 2017 bedroeg de jaargemiddelde filezwaarte (dus gemeten overheen het hele jaar
2017) bijna 800 kilometer-uur per dag (equivalent met 1 uur 800 km file of 8 uur 100 km file). Dit
wordt weergegeven op Figuur 20. Dit is een stijging met 56% sinds december 2012, goed voor een
jaarlijkse stijging met 9,3%.

Figuur 20: Filezwaarte op Vlaamse snelwegen - Bron: Vlaams Verkeerscentrum13

In het nulscenario gaan we uit van een exponentiële stijging van dit totaal aantal verliesuren met
5% per jaar. Dit ligt in lijn met de exponentiële stijging van de congestie overheen de jaren.
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Deze filezwaarte resulteert in voertuigverliesuren. Voor het jaar 2017 werden op het Vlaamse
hoofdwegennet volgend aantal verliesuren opgetekend, uitgedrukt in gemiddeldes per dag:

- Weekdag personenwagens: 69.866 uren
- Weekenddag personenwagens: 16.972 uren
- Weekdag vrachtwagens: 15.222 uren
- Weekenddag vrachtwagens: 1.486 uren

Samen geeft dit op jaarbasis een totaal aantal van 20,0 miljoen verliesuren voor personenwagens
en 4.127.486 miljoen verliesuren voor vrachtwagens. Dit betreft enkel de verliesuren op het
hoofdwegennet, namelijk de snelwegen en hieraan gekoppelde op- en afrittencomplexen.

Om het totale aantal verliesuren op het Vlaamse wegennet in te schatten, moeten we beroep
doen  op  een  schatting  die  TML  heeft  gemaakt  op  vlak  van  verliesuren  van  voertuigen  op  het
onderliggend wegennet. Dit onderzoek, dat reeds dateert van 2007, geeft aan dat voor elk
verliesuur op het hoofdwegennet nog eens 3,9 extra verliesuren worden gemaakt op het
onderliggend wegennet (regionaal en stedelijk). Echter, de stijging van het aantal
voertuigverliesuren op het hoofdwegennet is de laatste 10 jaar niet evenredig verlopen met deze
op het onderliggend wegennet. Een eigen berekening geeft aan dat een raming van een opslag
met factor 3 realistischer is. Deze laatste werd gebruikt in het model.

Figuur 21: Gemodelleerd aantal voertuigverliesuren in nulscenario op hoofdwegennet

13 Verkeersindicatoren snelwegen Vlaanderen 2017, Vlaams Verkeerscentrum, 2018
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In het nulscenario gaan we uit van een exponentiële stijging van dit totaal aantal verliesuren met
5% per jaar. Deze stijging ligt in lijn met de exponentiële stijging van de congestie overheen de
periode 2007 tot en met 2017 (cijfers Vlaams Verkeerscentrum). Door de huidige capaciteit van
het Vlaamse wegennet kan de werkelijke filezwaarte uitgedrukt in aantal voertuigverliesuren
onmogelijk deze indexatie blijven volgen. In het model moeten we dus een plafond invoeren voor
het maximum aantal voertuigverliesuren. Voor personenvervoer werd dit op 40 miljoen uren per
jaar gezet, voor goederenvervoer op 10 miljoen uren per jaar.

Daarnaast moeten we een assumptie maken over de waarde van een voertuigverliesuur. Zowel
het Planbureau als de Vlaamse Milieumaatschappij14 maken hier gebruik van dezelfde kengetallen
voor voertuigen in Vlaanderen. Deze zijn:

- Gemiddelde kost verliesuur personenwagen:  13,51 € (prijzen 2015)
- Gemiddelde kost verliesuur vrachtwagen:  45,58 € (prijzen 2015)

De  prijzen  van  2015  werden  in  het  model  geüpdatet  naar  prijzen  2019  aan  de  hand  van  de
consumptieprijsindex.

5.2 Voertuigverliesuren: projectscenario

In het projectscenario wordt de exponentiële stijging van de voertuigverliesuren van zowel
personenwagens als  goederenvervoer omgekeerd bij  invoer van ITS in 2025. Het model houdt
rekening  met  een  jaarlijkse  daling  van  2%  van  de  voertuigverliesuren  op  hoofdwegen,  en  een
stagnatie van de voertuigverliesuren op het onderliggend wegennet. Uit onderzoek blijkt namelijk
dat de impact van ITS groter is op het hoofdwegennet dan het onderliggend wegennet, omdat de
infrastructuuraanpassingen (connected infrastructure, real-time data) zich naar alle
waarschijnlijkheid niet op het volledig onderliggend wegennet zullen voltrekken.

14 Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen: actualisering 2016, Vlaamse
Milieumaatschappij, 2016
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Figuur 22: Indexatie van de congestie (nulscenario en projectscenario)

5.3 Opslag voor evolutie in reistijdbetrouwbaarheid

De stijging van de bereikbaarheid, uitgedrukt in minder voertuigverliesuren, werd
gemonetariseerd in vorige paragraaf. Deze efficiëntiewinst is een winst in absolute reistijden.
Naast deze stijging houden batenanalyses ook rekening met een verbetering van de
betrouwbaarheid van de reistijden, dat betekent een gedaalde variantie van de reistijd. Deze
stijging in betrouwbaarheid zorgt ervoor dat personen- en goederenvervoer zich beter kan
organiseren, omdat er minder met onbetrouwbaarheidsmarges moet worden rekening
gehouden.

De  reisbetrouwbaarheid  is  een  indicator  die  wordt  bijgehouden  door  het   Vlaams
Verkeerscentrum15. Ze wordt gedefinieerd als het aantal trajecten waarvan de effectieve reistijd
niet meer dan 20% afwijkt van de normale reistijd. Uit Figuur 23 blijkt dat de reisbetrouwbaarheid
op de Vlaamse snelwegen daalt, zowel tijdens spitsuren als tijdens daluren.

15 Verkeersindicatoren, snelwegen Vlaanderen 2017, Vlaams Verkeerscentrum
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Figuur 23: Reisbetrouwbaarheid op Vlaamse snelwegen

Er kan net van verschillende deelprojecten binnen ITS verwacht worden dat zij een heel sterke
invloed zullen hebben op de betrouwbaarheid van reistijden. Zeker een cluster zoals ‘Connected
Cooperative Automated Mobility’ (CCAM) kan hier zeer sterk aan bijdragen (zie visiedocument).

Er  bestaat  wel  wat  discussie  over  de  mate  waarin  deze  daling  in  variantie  van  reistijden  een
meerwaarde betekent, omdat kan geargumenteerd worden dat de marges die genomen worden
om de onbetrouwbaarheid op te vangen, niet per definitie verloren tijd betekent. Als conclusie uit
recent onderzoek16 kunnen we stellen dat de Value of Reliability (VOR), of de waarde die gehecht
wordt aan het niet moeten rekening houden met een onzekerheidsmarge, ongeveer 40%
bedraagt van de kost van een verliesuur. Dit geldt voor zowel woon- werkverkeer als voor
goederenverkeer.  Voor  zakelijk  verkeer  (tijdens  de  werkuren)  bedraagt  de  kost  voor  een  uur
onzekerheidsmarge 110% van de kost van een verliesuur.

In  een  aantal  recente  MKBA’s  voor  grote  infrastructuurprojecten  in  Nederland,  werd  rekening
gehouden met een opslag van 25% van de waarde van de congestiegerelateerde reistijdwinsten
(of –verliezen)17. Hiervoor dient uiteraard wel aangetoond te worden dat het geplande project ook
effectief een substantiële stijging in reistijdbetrouwbaarheid oplevert, bovenop de verwachte
evolutie in congestie. Zoals wordt aangegeven in dit Nederlandse KBA-kader, is dit een
pragmatische methodiek die vooral een indicatie geeft van de hoogte van het effect. Deze opslag
wordt ook in deze doorrekening aangehouden, vooral ook omdat heel wat maatregelen binnen
ITS  de  reisbetrouwbaarheid  verbeteren.  Uit  verder  onderzoek  en  data-analyse  van
pilootprojecten zal in de toekomst moeten blijken in welke mate ITS-maatregelen leiden tot een
kleinere variantie van verwachte reistijden, waardoor een betere schatting van dit effect mogelijk
zal zijn.

16 De maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbaardere reistijden, Warffemius en het
Kennisinstituut voor Moibiliteitsbeleid, 2013

17 KBA bij MIRT-verkenningen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu DG Ruimte en Water, 2012
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5.4 Baten

Onderstaand worden de geactualiseerde baten op hoofdwegennet en onderliggend wegennet
voor personen- en goederenvervoer weergegeven. Vanaf 2025 doen baten zich voor: deze stijgen
de eerste jaren omwille van het sterk stijgende verschil in voertuigverliesuren tussen nulscenario
(aanhoudende  stijging  met  5%)  en  projectscenario  (stagnatie  of  daling  van  de  congestie).  De
baten bereiken een piek en stagneren of dalen daarna. De reden is tweeledig: enerzijds houdt het
model rekening met een plafondwaarde in het nulscenario die effectief wordt behaald, en
anderzijds weegt de disconteringsfactor sterk door. In 2030 bedraagt deze 0,65 ; in 2040 bedraagt
deze 0,44 .

Figuur 24: Geactualiseerde baten van verhoogde efficiëntie op het Vlaamse wegennet

De monetarisering van de baten geeft volgend overzicht, gegeven de assumpties uit nul- en
projectscenario:

Figuur 25: Tabel 'overzicht van bereikbaarheidsbaten' Vlaams wegennet

Er zit  opnieuw een erg groot verschil  tussen de baten uitgedrukt in nominale waarde, en deze
uitgedrukt in netto actuele waarde (geactualiseerd). Dit komt opnieuw doordat baten zich pas
vanaf 2025 voordoen en geactualiseerd worden aan een discontvoet van 4%.

 Baten ITS (personen en goederen)  Nominaal  Geactualiseerd

 Efficiëntie 89,424,478,196 24,645,434,725

 Efficiëntie personenmobiliteit (hoofdwegen) 13,573,642,938 3,492,022,000

 Efficiëntie goederenmobiliteit (hoofdwegen) 12,533,998,914 3,191,670,107

 Efficiëntie personenmobiliteit (onderliggende wegen) 21,330,644,179 6,338,483,174

 Efficiëntie goederenmobiliteit (onderliggende wegen) 24,101,296,526 6,694,172,499

 Opslag stijgende reistijdbetrouwbaarheid 17,884,895,639 4,929,086,945
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Het grootste aandeel van de baten wordt behaald op het onderliggend wegennet. Het is daarom
erg aanbevelenswaardig om in vervolgonderzoek twee assumpties, die aan de basis liggen van dit
resultaat, verder te onderzoeken. Beiden zijn op vandaag amper onderzocht:

- Het aantal voertuigverliesuren op het onderliggend wegennet en de verwachtingen voor
de toekomst in geval van een nulscenario

- De  mate  waarin  ITS  een  impact  zal  hebben  op  de  congestie  op  het  onderliggend
wegennet
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6 Baten op vlak van kwaliteit

6.1 Geluid

Als  gevolg  van  een  door  de  overheid  ondersteunde  en  versnelde  uitrol  van  grootschalige  ITS-
maatregelen, kunnen we er van uitgaan dat er een erg positief effect zal zijn op geluidsemissies.

Onderstaande grafiek (Figuur 26) geeft de meest recente cijfers weer van VMM omtrent de
blootstelling van de Vlaamse bevolking aan wegverkeergeluid. Over het algemeen wordt een
blootstelling aan meer dan 65 DB als problematisch en schadelijk voor de gezondheid beschouwd.
In 2015 was er een blootstelling van 31% van de bevolking aan decibel-pieken boven de 65 dB
(groene lijn). Ongeveer 23% van de bevolking werd ook blootgesteld aan pieken boven de 65 dB
gedurende de nacht (zwarte lijn).

Figuur 26: Aandeel van de Vlaamse bevolking dat wordt blootgesteld aan wegverkeergeluid - Bron:
VMM, 2018

Volgens kengetallen van de Europese Commissie18 wordt de kostprijs van blootstelling aan
wegverkeerpieken boven de 65 dB geraamd op 132 € per persoon per jaar (prijzen 2014). In het
nulscenario gaan we uit van een aanhoudende blootstelling van 31% van de bevolking aan deze
pieken boven de 65 dB. Deze assumptie kunnen we maken aan de hand van het feit dat dit aandeel
sinds  1996  amper  geëvolueerd  is.  In  het  projectscenario  gaan  we  uit  van  een  daling  van  2
procentpunt  per  jaar  vanaf  invoering  van  ITS.  We  houden  bij  de  berekening  van  de  baat  ook

18 Transportation Cost and Benefit Analysis II – Noise Costs,  Victoria Transport Policy Institute, 2018
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rekening met de verwachte bevolkingsevolutie in het Vlaams Gewest.  Deze wordt verwacht te
stijgen van 6,547 miljoen inwoners in 2018 tot meer dan 7,3 miljoen inwoners in 205019.

De gemodelleerde reductie van blootstelling creëert een totale maatschappelijke baat van 2,13
miljard € uitgedrukt in nominale waarde. Geactualiseerd geeft dit een baat van 907 miljoen €.

6.2 Kwaliteit voor gebruikers

Een  belangrijke  doelstelling  van  ITS  is  het  verhogen  van  de  levenskwaliteit  van
verkeersgebruikers, en dit voor de gebruikers van alle verschillende modi. Twee belangrijke
elementen dragen bij tot een verhoging van deze kwaliteit: een verbeterde toegang tot
basismobiliteit  en  een  verlaging  van  de  stressniveaus  van  verkeersgebruikers.  Als  derde
parameter kan daar ook de ‘betrouwbaarheid’ aan toegevoegd worden. Het element
betrouwbaarheid werd echter al behandeld in de vorm van een opslag op de
bereikbaarheidsbaten.

6.2.1 Gezondheidsbaten

De parameter van de toegang tot basismobiliteit wordt gedefinieerd als ‘aandeel van de bevolking
dat  in  een Transport Oriented Development (TOD) woont’20. Dit zijn zones met voldoende
geïntegreerd publiek transport om binnen aanvaardbare tijd (30 minuten) op de belangrijkste
polen van werkgelegenheid, recreatie en bewoning te raken. Inwoners van TOD-zones bezitten
de helft minder auto’s, rijden minder dan de helft van de gemiddelde afstand per persoon met de
wagen, wandelen en fietsen tot 4x meer dan gemiddeld,… Dit geeft vele positieve effecten op vlak
van verkeersveiligheid en gedaalde uitstoot, die hier al werden opgenomen bij de respectievelijke
hoofdstukken.  Daarnaast  zijn  er  ook  nog  bijkomende  effecten  op  vlak  van  beleving  en
persoonlijke gezondheid, zoals een bewezen daling van de kans op hartziektes, hoge bloeddruk,
obesitas, diabetes, depressie en angststoornissen. Er wordt vooral van de cluster omtrent Mobility
as a Service (MaaS) verwacht dat deze sterk zal bijdragen aan het aandeel inwoners dat in een
TOD-omgeving woont.

Het onderzoek geeft aan dat de positieve effecten van het wonen in een TOD-omgeving, naast
deze van verkeersveiligheid en verminderde blootstelling aan schadelijke stoffen, nog een
bijkomend gezondheidseffect opleveren van 124 € per persoon per jaar.

In  het  model  houden  we  rekening  met  40%  van  de  inwoners  van  het  Vlaams  Gewest  dat  op
vandaag in een TOD-omgeving woont. Bij invoering van ITS laten we dit percentage stijgen met
5%  per  jaar,  tot  een  plafond  van  80%.  We  houden  opnieuw  ook  rekening  met  de  verwachte
bevolkingsstijging in het Vlaams Gewest. Het bijkomend aantal inwoners in een TOD-omgeving
in het Vlaams Gewest wordt op deze manier geschat op bijna 3 miljoen.

19 Prognoses van bevolking en huishoudens, Studiedienst Vlaamse Regering

20 Evaluating Public Transportation Health Benefits, Victoria Transport Policy Institute, 2018



Kosten en baten van ITS in Vlaanderen 35 / 46

Dit resulteert in een door het model berekende baat van 7,254 miljoen € uitgerekend in nominale
waarde, en 4,49 miljoen € uitgedrukt in geactualiseerde waarde.

6.2.2 Daling verkeersarmoede

Beperkte verplaatsingsmogelijkheden hebben een erg negatieve impact op de levenskwaliteit van
bepaalde doelgroepen in de maatschappij, waaronder bejaarden en gehandicapten. Onderzoek
uitgevoerd door Deloitte21, in opdracht van ECT Charity, geeft de verschillende effecten aan van
verkeersarmoede:

- Gevoelens van eenzaamheid en isolatie
- Te weinig beweging
- Hogere gevoeligheid voor depressie, angststoornissen en geestelijke achteruitgang
- Kans op hogere bloeddruk, hogere stressniveaus, verminderde slaapkwaliteit
- Hogere kostprijzen voor de gezondheidszorg, sociale diensten en mantelzorgers omwille

van voorgaande effecten

Er wordt verwacht dat deze negatieve effecten van verkeersarmoede sterk kunnen dalen als deze
doelgroepen een verbeterde bereikbaarheid hebben ten opzichte van huisdokters,
recreatiezones, familieleden,… Dit laat bijvoorbeeld bejaarden toe langer zelfstandig te wonen en
hun aantal jaren in fysieke en mentale gezondheid gevoelig te verlengen.

Het onderzoek in de UK raamt de baten van het wegwerken van verkeersarmoede op 1.250 € per
persoon  per  jaar.  Het  betreft  hier  wel  een  zeer  specifieke  doelgroep  die  slechts  een  beperkt
percentage uitmaakt van de totale bevolking. In het model zijn we dan ook vertrokken van een
situatie waarin 5% van de Vlaamse bevolking in een situatie van verkeersarmoede leeft, en waarbij
een uitrol van ITS voor een daling zorgt tot 2%, gelijkmatig verspreid over een periode van 15 jaar,
dus met een daling van 0,2 procentpunt per jaar. Op termijn houden we dus rekening met een
evolutie waarbij meer dan 140.000 personen uit verkeersarmoede worden gehaald. Dit zorgt voor
een door het model berekende baat, overheen de gehele modelhorizon die loopt tot 2058, van
4,56 miljard € in nominale waarde en 2,0 miljard € in geactualiseerde waarde.

21 Why  Community  Transport  Matters  Proving  the  case  for  community  transport  and  its  positive  impact  on
health, wellbeing and communities, Deloitte in opdracht van London Strategic Community Transport
Forum’s Social Value Working Group, 2015
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Figuur 27: Geraamde baten op vlak van levenskwaliteit

 Baten ITS  Nominaal  Geactualiseerd

 Quality of life 11,796,130,406 5,376,689,490

 Daling verkeersarmoede 4,557,854,065 2,008,367,807

 Stijging well-being verkeersgebruikers 7,238,276,341 3,368,321,684
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7  Baten: overzicht en sensitiviteitsanalyse

7.1 Algemeen resultaat

In onderstaande tabel wordt het algemeen resultaat van de behaalde baten weergegeven. Deze
lopen in nominale waarde op tot meer dan 166 miljard €, en in geactualiseerde waarde tot meer
dan 48 miljard €.

Figuur 28: Algemeen resultaat van de monetarisering van de baten

Zoals in veel transportgerelateerde MKBA’s zijn de baten van bereikbaarheid (efficiëntie) de grote
slokop,  met  iets  meer  dan  50%  van  de  totale  baten.  De  baten  op  vlak  van  duurzaamheid
(environment) zijn goed voor iets meer dan een kwart van de baten. Daarna volgen de baten op
vlak van veiligheid en levenskwaliteit, elk goed voor een aandeel van 11% van de baten.

 Baten ITS (personen en goederen)  Nominaal  Geactualiseerd
 Safety 17,242,267,521 5,442,555,686

 Gedaald aantal verkeersdoden 4,921,894,357 1,734,237,157
 Gedaald aantal zwaargewonden 7,077,351,325 2,129,962,085

 Gedaald aantal lichtgewonden 5,243,021,839 1,578,356,444

 Environment 47,870,733,342 12,859,457,674
 Uitstoot CO2 33,490,876,016 8,024,056,229

 Uitstoot PM 2,5 7,324,561,238 2,042,136,984
 Uitstoot Nox 1,733,541,514 587,739,023

 Uitstoot SO2 60,506,986 11,537,330
 Geluid 2,129,074,787 906,651,065

 Materiaalgebruik 3,132,172,800 1,287,337,043

 Efficiëntie 89,424,478,196 24,645,434,725

 Efficiëntie personenmobiliteit (hoofdwegen) 13,573,642,938 3,492,022,000
 Efficiëntie goederenmobiliteit (hoofdwegen) 12,533,998,914 3,191,670,107

 Efficiëntie personenmobiliteit (onderliggende wegen) 21,330,644,179 6,338,483,174
 Efficiëntie goederenmobiliteit (onderliggende wegen) 24,101,296,526 6,694,172,499

 Opslag stijgende reistijdbetrouwbaarheid 17,884,895,639 4,929,086,945

 Quality of life 11,796,130,406 5,376,689,490
 Daling verkeersarmoede 4,557,854,065 2,008,367,807

 Stijging well-being verkeersgebruikers 7,238,276,341 3,368,321,684

 Totaal 166,333,609,465 48,324,137,576
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7.2 Sensitiviteitsanalyse

Deze ramingen betreffen inschattingen die gebaseerd zijn op een combinatie van bestaand
onderzoek in binnen- en buitenland, in combinatie met kengetallen die in meerdere studies
worden gebruikt. Voor het maken van een meer nauwkeurige raming moet er vooral bijkomend
onderzoek gebeuren naar de effectieve impact van ITS op deze effecten – de projectscenario’s
dus. Dit is nog maar in zeer beperkte mate gebeurd, en al zeker niet in de typisch Vlaamse context
met erg specifieke karakteristieken op vlak van personen- en goederenvervoer enerzijds, en
externaliteiten zoals regelgeving en endogene innovatie-ontwikkelingen anderzijds. Om deze
reden  dient  de  raming  dan  ook  opgevat  te  worden  als  het  centrum  van  een  erg  brede
bandbreedte.

Een  belangrijk  element  met  effect  op  de  raming  is  de  discontovoet.  In  deze  raming  werd  een
discontovoet van 4% toegepast. Indien we deze laten evolueren krijgen we volgend effect op de
totale geactualiseerde baat:

Figuur 29: Evolutie van de totale baat met veranderlijke discontovoet

De baat evolueert tussen 67 miljard € met een discontovoet van 2,5% en 35 miljard € in geval van
een discontovoet van 5,5%.

De verbeterde bereikbaarheid op hoofdwegen heeft een enorme impact op het totale resultaat.
Een element dat sterk bijdraagt tot deze erg positieve baat, is de opslag voor de efficiëntiewinsten
op het onderliggend wegennet. Hier moeten we gebruik maken van een opslagfactor, omdat er
erg weinig gegevens bestaan over voertuigverliesuren, zowel personenwagens als vrachtvervoer,
op het onderliggend wegennet. Deze factor werd in dit onderzoek op ‘3’ geraamd. In onderzoek
van 2008 gaf TML nog aan dat deze factor 3,9 zou zijn. Onderstaand laten we het MKBA-resultaat
evolueren volgens deze opslagfactor:

 Discontovoet 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50

 Totale baat (1.000 €) 67,489 60,241 53,894 48,324 43,426 39,109 35,296

 Evolutie van de totale baat met veranderlijke discontovoet
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Figuur 30: Evolutie van de totale baat met veranderlijke opslagfactor voor congestie op onderliggend
wegennet

Een daling van deze factor met waarde ‘1’ leidt tot een daling van de totale baten met 5 miljard €,
een  stijging  van  deze  factor  met  dezelfde  waarde  leidt  tot  een  gelijkaardige  stijging  in  totale
baten.

Een derde element met sterke invloed op de totale gerealiseerde baten wordt gevormd door de
daling van de CO2-emissies.  Wat betreft  kengetallen en nulscenario kunnen we redelijk goede
assumpties maken. Het is echter erg onzeker wat het effect zal zijn van ITS op de totale reductie
van CO2 – opnieuw het projectscenario dus.

In  het  nulscenario  laten  we  de  CO2-emissies  dalen  met  1%  per  jaar,  wat  in  de  lijn  ligt  met  de
historische daling overheen de laatste jaren. In het projectscenario laten we deze dalen met 2%
per jaar. Indien we echter een meer defensieve waarde gebruiken, en de emissies in het
projectscenario laten dalen met 1,5% per jaar, dan komen we op een totale baat die 1 miljard €
lager ligt. Sommige onderzoeken geven echter aan dat er op vlak van daling van CO2-emissies
een veel hogere ambitie realistisch is. Als we dan ook rekening houden met een jaarlijkse daling
van  5%  per  jaar  (wat  neerkomt  op  een  halvering  na  20  jaar),  dan  komt  de  totale  baat  op  47,7
miljard €.

Het is ook mogelijk om in de evaluatie van de totale baten enkel de effecten op Vlaams niveau te
beschouwen. In dat geval moet het grootste deel van de baten ten gevolge van CO2-emissies (tot
98% ervan) uit de evaluatie gehaald worden. De baten van deze emissiedaling manifesteren zich
in de vorm van baten voor klimaat- en ecosystemen over de hele wereld. In dat geval zouden de
totale baten dalen tot 36,5 miljard €.

 Opslagfactor 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

 Totale baat (1.000 €) 36,077 38,527 40,978 43,426 45,875 48,325 50,775

 Evolutie van de totale baat met veranderlijke opslagfactor voor congestie op onderliggend wegennet

 Opslagfactor 1.50 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00

 Totale baat (1.000 €) 42,540 43,426 44,230 44,961 46,234 47,697

 Evolutie van de totale baat met veranderlijke jaarlijks CO2-reductiepercentage
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8 Kosten

8.1 Introductie

Voorliggende nota maakt een inschatting van de benodigde investering in een versnelde uitrol
van ITS in Vlaanderen, zoals voor ogen in de visienota. Het doel is een inschatting van een bedrag
benodigd in de budgettering. Het resultaat is een  vork in termen van mensen en middelen om het
genoemde te initiëren en de baten in een kostenperspectief te plaatsen. Voor een meer precieze
inschatting van kosten, moet een conceptueel ontwerp van investeringen in bepaalde clusters
gemaakt worden.

Onder een versnelde uitrol van ITS in Vlaanderen worden investeringen verstaan in de volgende
clusters:

1. MaaS (Mobility as a Service - Mobiliteit als een Service)
2. PI (Physical Internet - Fysiek Internet)
3. CCAM (Connected Cooperative Automated Mobility - Verbonden Coöperatieve

Geautomatiseerde Mobiliteit)
4. MTM3 (Multimodal traffic management 3.0 - Multimodaal verkeersmanagement 3.0)
5. Dynamisch rekeningrijden met slimme diensten
6. Slimme onderhouds- en activabeheersystemen.

De rol van de overheid ligt, zoals in de visienota is te lezen, onder andere in het creëren van een
wettelijk kader, investeringen in pilootprojecten, investeringen in mobiel internet, het faciliteren
van gegevensdeling en het verbinden van onderzoekscentra.

Het te budgetteren bedrag wordt bepaald op basis van een benchmark met volgende cijfers:
- Vergelijking met werkingsmiddelen Departementen en Diensten van de Vlaamse

Overheid (MOW, De Vlaamse Waterweg, …),  hun loonkosten per ambtenaar en meer
specifiek hun budgettering voor innovatie

- Kengetallen referentieprojecten Rebel betreft kosten, baten en hun timing
- Internationale benchmarkprojecten (Nederland, Canada, Verenigde Staten, …)

8.2 Internationale benchmark

Verschillende landen hebben een soortgelijke ambitie als Vlaanderen op vlak van ITS omwille van
hun effecten op onder andere verkeersveiligheid, milieu en efficiëntie. Daarnaast bestaan er
academische onderzoeken die de kosten van een versnelde uitrol van ITS inschatten. Het land dat
het meest vergelijkbaar is qua dichtheid van weginfrastructuur, aantal inwoners en aantal
weggebruikers,  is  Nederland.  De  inspanningen  van  dit  land  zijn  dan  ook  meegenomen  in  de
omzetting naar Vlaams schaalniveau. De meest uitgebreide gegevens zijn verkregen voor België,
Canada, de Verenigde Staten en de Europese Unie.
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Deze geven verdere context aan de gemaakte inschatting. Deze gegevens kunnen niet één op één
vertaald worden omwille van:

- Schaal: de weginfrastructuur van Canada en de Verenigde Staten is vele malen
omvangrijker en hetzelfde geldt voor het aantal wagens; terwijl de intensiteit van gebruik
vele malen lager ligt.

- Scope projecten: de scope van de projecten verschilt betreft gebruikte technieken en
type vervoer (water, weg, luchtvaart, trein, …).

- Scope overheid: in geval van de Verenigde Staten is er sprake van een Federale Overheid
die inspanningen levert bovenop die van Staten. In geval  van de Europese Unie is  het
budget zeer beperkt ten opzichte van dat van nationale overheden.

8.2.1 Canada

Het Ministerie van Transport van de Canadese regering heeft in zijn ‘Transport Canada 2018-2019
Departmental Plan’ uiteengezet waarin en met welke prioriteiten het investeert. Zowel op korte
termijn,  als  op  langere  termijn  (tot  2030).  Deze  investeringen  pleegt  Canada  met  drie  Core
Responsibilities  (CR’s)  van  het  gehele  departement.  CR1  is  veiligheid  en  omvat  KPI’s  zoals   de
ongevalsratio en het aantal dodelijke ongevallen per aantal vliegbewegingen, treinkilometers,
aantal commerciële schepen en voertuigkilometer. CR2 is milieu en omvat KPI’s zoals het
reduceren van de uitstoot van broeikasgassen van verschillende soorten transport. CR3 is
efficiency en betreft KPI’s zoals de end-to-end transittijd voor goederen.

2015 –
2016

2016 –
2017

2017 –
2018

2018 –
2019

2019 –
2020

2020 –
2021

Safety (CR1) 312 241 302 289 238 239

Environment
(CR2) 56 53 82 123 127 99

Efficiency
(CR3) 556 388 346 468 382 349

Totaal 790 784 853 997 857 795

/10 79 78 85 100 86 80
Figuur 31: Budgetten voor uitrol ITS in Canada

De totale investering bedraagt tussen de 1,2 en de 1,5 miljard Canadese Dollar  per jaar,  ofwel
tussen de 800 miljoen en de 1 miljard euro per jaar.  Het snelwegennetwerk van Canada is  met
7242 kilometer 7 tot 8 keer zo uitgebreid als dat van Vlaanderen. Het aantal personenwagens in
Canada is met 34 miljoen auto’s 10 keer zo hoog. Wanneer als ruwe schatting dit bedrag gedeeld
wordt  door  tien,  wordt  een  bedrag  in  lijn  met  de  schattingen  voor  Vlaanderen  verkregen  (zie
verder). Wel moet opgemerkt worden dat de scope van de Canadese doelstellingen, met ook een
expliciete focus op maritieme en luchtvaartdoelstellingen, breder is.
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8.2.2 Verenigde Staten

De Verenigde Staten investeren ongeveer zes miljard dollar, ofwel 5,2 miljard euro, over zes jaar
in het Fixing and Accelerating Surface Transportation (FAST)22 program. Omgerekend is dit 870
miljoen  euro  per  jaar.  Dit  programma  heeft  als  doel  om  doorheen  de  Verenigde  Staten
hervormingen te bewerkstelligen in verkeersmanagement, onder andere in het managen van
verkeersstromen gedurende spitsuren. Meer specifiek is het programma ‘Advancing future
technologies’ gefocust op de toekomst van voertuigveiligheid en – automatisering, inclusief
voortgang in vehicle-to-vehicle technologie. Het budget hiervoor is 935 miljoen dollar, ofwel 800
miljoen euro,  over een periode van 6 jaar. Omgerekend ongeveer 135 miljoen euro per jaar.

Het aantal personenwagens in de Verenigde Staten is met 270 miljoen liefst 80 keer zo hoog als
in Vlaanderen en het aantal km weginfrastructuur is met ongeveer 47.857 km een kleine 50 keer
zo hoog23.  Hierom wordt vergeleken op basis van budget. De totale begroting van de Federale
Overheid van de Verenigde Staten voor Onderzoek & Ontwikkeling (exclusief defensie) bedroeg
25,7 miljard euro in 201524. Een totale investering van ongeveer 1 miljard euro, is dus een kleine 4
procent van het totale budget voor Onderzoek & Ontwikkeling. De Vlaamse overheid besteedt
jaarlijks 2,9 miljard euro (201725) aan economie, wetenschap en innovatie. Hiervan gaat 1,6 miljard
euro naar O&O (2017). Omgeslagen via de Vlaamse begroting voor Onderzoek & Ontwikkeling,
zou dit dus ongeveer 60 miljoen euro jaarlijks betekenen.

8.2.3 Europese bijdragen

In het overzicht ‘Intelligent Transport Systems’ van het Innovation and Networks Executive
Agency (INEA),  zet de organisatie haar co-financieringen in ITS-projecten uiteen. Deze maken
deel uit van de Connecting Europe Facility (CEF) en Horizon 2020 (H2020). Vanuit deze fondsen
die respectievelijk 22,4 en 6,3 miljard aan budget hebben vanaf 2014 tot aan 2020, vloeit een klein
aandeel  naar  projecten  die  een  versnelde  uitrol  van  ITS  in  de  Europese  Unie  als  doelstelling
hebben.  Het  betreft  de  financiering  van  pilootprojecten  in  en  tussen  verschillende  lidstaten.
Onder het CEF vallen 13 projecten met een totaal van 110 miljoen euro over 6 jaar, voornamelijk
gericht op de implementatie van internationale standaarden en systemen. Onder H2020 vallen 11
projecten met een totaal van 45,5 miljoen euro over 6 jaar. Gezamenlijk komt dit jaarlijks uit op
ongeveer 26 miljoen euro.

Het totale budget van de Europese Unie bedraagt 157,9 miljard (2017). Hiervan gaat 10 miljard
euro naar H2020 en 3,4 miljard euro naar CEF (201526).  Ruwweg 6 procent wordt dus besteed aan
Onderzoek & Innovatie en 2 procent aan Transport, Energie en Digitale Netwerken. De Vlaamse

22 https://cms.dot.gov/sites/dot.gov/files/docs/FY2016-DOT-BudgetHighlights-508.pdf

23 https://www.bts.gov/content/public-road-length-miles-functional-system

24 https://www.nationalpriorities.org/budget-basics/federal-budget-101/spending/

25 Vlaamse Overheid: Speurgids 2018 Ondernemen & Innoveren

26 https://europa.eu/european-union/topics/budget_en
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overheid  besteedt  jaarlijks  2,9  miljard  euro  (201727) aan economie, wetenschap en innovatie.
Hiervan  gaat  1,6  miljard  euro  naar  O&O  (2017).  Het  totale  budget  van  de  Vlaamse  overheid
bedraagt ongeveer 45 miljard over 2018. Dit resulteert in de volgende verhoudingen:

- 6  procent  van  het  budget  van  de  Europese  Unie  wordt  gespendeerd  aan
Onderzoek&Ontwikkeling versus ongeveer 3,6 procent van de Vlaamse begroting.

- De  Europese  Unie  spendeert  ongeveer  0,016  procent  van  haar  begroting  aan  een
versnelde  uitrol  van  ITS  en  0,26  procent  van  het  totale  budget  voor  Onderzoek  &
Innovatie.

- De eerste ratio vertaald naar Vlaanderen resulteert in een budget van €7,2 miljoen per
jaar, de tweede ratio resulteert in €4,2 miljoen per jaar, tezamen ongeveer €11,5 miljoen
per jaar

Opgemerkt dient te worden dat de Europese begroting een geheel ander zwaartepunt heeft dan
een typische nationale begroting, met haar focus op competitiviteit, cohesie en landbouw.
Bovendien bedraagt de Europese begroting slechts 1 procent van het totale Bruto Nationaal
Product van de Europese Unie, een fractie van de nationale begrotingen. Ook de uitgaven aan ITS
lijken voornamelijk aanvullend op nationale inspanningen en gericht op internationale
samenwerking en standaarden.

8.3 Kengetallen uit andere mobiliteitsprojecten

Voor cluster 4 en 5 kan een inschatting gemaakt worden van potentiele inkomsten op basis van
referentieprojecten waarin tol wordt geheven en camerasystemen gekoppeld aan databases
waarmee de toegang tot steden wordt beperkt, zoals de Lage Emissiezone Antwerpen en de
London Congestion Charging.

Voor tolwegen is  het  een  vuistregel  dat  de  werkingskosten  ongeveer  10  a  15  procent  van  de
inkomsten bedragen, zowel voor elektronische als niet-elektronische systemen28. Elektronische
systemen  zijn  goedkoper  in  het  gebruik,  maar  het  opvolgen  van  de  niet-betalers  is  voorlopig
prijzig.  Een  zeer  efficiënt  systeem  is  dat  van  de  Liefkenshoektunnel,  waar  de  werkingskosten
slechts 5 procent van de inkomsten bedragen.

Voor de London Congestion Charge bedraagt deze ratio ongeveer een derde. Deze ratio is sterk
afhankelijk  van  de  gebruikte  techniek  (bijvoorbeeld  prijzige  ANPR-camera’s)  en  de  beoogde
doelstelling. Wanneer de doelstelling is het verkeer te reduceren, zullen de kosten steeds groter
worden in verhouding tot de inkomsten naarmate die doelstelling bereikt wordt, de inkomsten
nemen namelijk af.

Voor  de  recente  case LEZ Antwerpen bedraagt  de  ratio  ongeveer  10  –  15  procent.  De  kosten
bedragen ruwweg 1,5 – 2,0 miljoen euro per jaar, en de kosten bestaan uit het volgende:

27 Vlaamse Overheid: Speurgids 2018 Ondernemen & Innoveren

28 Uit ervaring in referentieprojecten Rebel
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- Personeel:  10  VTE  aan  50.000  euro  per  VTE  =  500.000  euro  per  jaar.  Wellicht  zal  dit
bedrag afnemen omdat in het begin mensen nodig zijn om alle wagens te registreren.
Ook zijn er veel meer overtredingen dan verwacht.

- Software: 500.000 euro per jaar
- Camera’s: 1.000.000 euro per jaar (worden ook voor andere doeleinden ingezet)

De financiële inkomsten bedragen momenteel ongeveer 15 miljoen euro. Aanvankelijk had men
een verlies verwacht (kosten > inkomsten), maar het aantal overtredingen is hoger dan verwacht.
Naarmate de tijd vordert en bewustwording toeneemt, zouden de inkomsten uit boetes sterk
moeten  afnemen.  Op  Vlaams  niveau  zou  op  basis  van  deze  informatie  voorlopig  uitgegaan
kunnen  worden  van  de  vuistregel  dat  de  werkingskosten  ongeveer  10  a  15  procent  van  de
inkomsten bedragen. Echter, met de notie dat deze ratio sterk afhankelijk is van het beoogde doel
en de gebruikte techniek.

8.4 Inschatting kosten Vlaams ITS-beleid

8.4.1 Literatuur

Vanhauwert et al.29 (2011) hebben een inschatting gemaakt van de kosten van een uitrol van ITS
in België. Het gaat hierin specifiek om de Belgische snelwegen en investeringen in applicaties die
communicatie tussen infrastructuur en voertuig mogelijk maken. Volgens de onderzoekers is voor
dit  specifieke  onderdeel  van  ITS  een  investering  1,2  miljard  euro  in  Huidige  Waarde  nodig,
verspreid over 10 jaar in het ‘enforced scenario’. In het ‘quick scenario’ bedraagt dit 600 tot 700
miljoen euro over dezelfde periode, in Huidige Waarde. De kosten zijn daarnaast afhankelijk van
het mobiele netwerk (HSPA, WiMax of LTE) dat aanwezig is ten tijde van de uitrol.

Het ‘enforced scenario’ behelst een verplichte integratie in alle nieuwe auto’s van de On-board
Units (OBU) benodigd voor de communicatie met de ITS-infrastructuur die in het onderzoek voor
ogen is. De andere scenario’s gaan uit van een vrijwillige adoptie van de techniek. Het eerste is het
‘voluntary fast’ scenario, dat uitgaat van een snelle acceptatie door wederom een vrijwillige
adoptie.  De  scope  van  het  onderzoek  is  technisch  en  richt  zich  op  een  kostenbepaling  van
aankoop, installatie- en transportkosten en de operationele kosten na uitrol. Buiten dat neemt het
onderzoek forfaitair een percentage mee voor de ondersteuning van gebruikers.

De gebruikte discontovoet bedraagt liefst 15 procent. We gebruiken deze discontovoet om het
project  terug  te  rekenen  naar  nominale  termen.  Uitgaande  van  een  vlak  investeringsprofiel,
varieert de investering in nominale termen tussen de 1,3 en 2,6 miljard euro, ofwel 130 miljoen
tot  260  miljoen  euro  per  jaar.  Conversie  naar  Vlaanderen  op  basis  van  het  aantal  inwoners,
resulteert in een investering van 75 miljoen tot 150 miljoen euro per jaar.

29 Realistic cost estimation of an intelligent transportation system roll-out (link)
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8.4.2 Eigen inschatting

Een totaalbudget voor Vlaanderen is bepaald op 3,4 miljard euro, verspreid over de periode van
2019 tot 2053. Jaarlijks komt dit neer op 138 miljoen euro in de fase tot 2023, 170 miljoen euro in
de fase van 2024 tot en met 2028 en 75 miljoen euro in de jaren daarna tot en met 2053. Deze
inschatting is afgeleid van het budget van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
voor ITS Logistiek en Mobiliteit (een van de primaire clusters), het innovatie- en roll-outbudget
van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en Rijkswaterstaat in Nederland. Dit budget
is  verdeeld  over  de  verschillende  clusters  naar  inschatting  van  de  betrokken  experts  in  het
projectteam.

Figuur 32: Budgetverdeling uitrol ITS overheen de tijd en overheen de clusters

De  totale  investering  is  afgeleid  van  het  VLAIO  budget  voor  ITS  Logistiek  en  Mobiliteit,  het
innovatie  en  roll-out  budget  voor  innovatie  van  het  Departement  MOW  en  het  budget  van
Rijkswaterstaat  in  Nederland  voor  ITS.  In  Nederland  investeren  rijk  en  regio  gezamenlijk  1,1
miljard euro in de eerste fase van het programma Beter Benutten met een looptijd van drie jaar
en 600 miljoen euro in het vervolgprogramma van wederom drie jaar. Het programma omvat 400
projecten in incidentmanagement,  informatieplatforms, logistiek en parkeren. De scope is  dus
vergelijkbaar en het totaalbudget is omgezet naar een budget voor Vlaanderen.

Er is sprake van een degressief investeringsscenario; de initiële investeringen liggen hoger om een
versnelde uitrol te initiëren. Er wordt verwacht dat investeringen in bijvoorbeeld het opzetten van
samenwerkingsverbanden, het ontwikkelen van standaarden en pilootprojecten afnemen voor
bepaalde clusters. Dit pad en de verdeling over de clusters is de resultante van een evaluatie van
de experts in het projectteam.

8.5 Conclusies

De kosten voor een versnelde uitrol van ITS in Vlaanderen zijn geraamd op ongeveer 75 miljoen
per  jaar,  met  substantieel  hogere  investeringen  in  de  fase  van  opstart  en  de  eerste  fase  van
vervolg. De potentiele jaarlijkse puur financiële inkomsten uit de exploitatie van bijvoorbeeld
rekeningrijden, worden verwacht 10 tot 15 procent van de jaarlijkse totale kosten te bedragen. De
inkomsten  zijn  echter  sterk  afhankelijk  van  de  gebruikte  techniek  en  de  doelstelling  van  het

Start 2019 2024 2029 2034 2039 2044 2049

Einde 2023 2028 2033 2038 2043 2048 2053

Totaal budget 690,000,000 850,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000

MaaS 15 15 15 15 15 15 15

PI 2 10 15 15 15 15 15

CCAM 5 15 20 25 28 30 33

MTM3 43 37 37 33 30 28 25

Road charging 15 3 3 2 2 2 2

Smart Maintenance 20 20 10 10 10 10 10

ITS Actieplan fase 1ste fase opstart Vervolg Vervolg Vervolg Vervolg Vervolg Vervolg

 Investering/

jaar (€)
75,000,000 75,000,000 75,000,000

Investering per 5
jaar (% van totaal

budget)

138,000,000 170,000,000 75,000,000 75,000,000
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systeem. Internationale benchmarks moeten met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, maar
resulteren ook in een verwacht jaarlijks budget van 60 tot 100 miljoen euro. Op Europese schaal
wordt relatief minder geïnvesteerd, maar deze investeringen zijn dan ook aanvullend op nationale
inspanningen en hebben een andere scope.


