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Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) maakt analyses 

van mobiliteit die doorwerken in het beleid. Als zelfstandig 

instituut binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

(IenW) maakt het KiM strategische verkenningen en 

beleidsanalyses.  

De inhoud van de publicaties van het KiM behoeft niet het 

standpunt van de minister en de staatssecretaris van IenW weer te 

geven.
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Samenvatting 

Het gebruik van het openbaar vervoer in Nederland kan in 2025 weer op 

het niveau van voor de coronacrisis in 2019 uitkomen. Dat is de 

verwachting van het KiM op basis van de uitgangspunten van het CPB voor 

de economische ontwikkelingen tot en met 2025. Als er het komende jaar 

een terugslag optreedt door nieuwe uitbraken of grote tegenvallers met 

vaccineren duurt het langer voordat het niveau van 2019 wordt bereikt. 

Voor 2022 verwachten we dat het openbaar vervoer gebruik nog 6% tot 

14% onder het niveau van 2019 uitkomt. We veronderstellen hierbij dat na 

2021 geen contact beperkende maatregelen meer gelden. 

 

Herstel openbaar vervoer duurt minstens tot 2025 

 
Bron: KiM 

 

Aanleiding  

De directie Openbaar Vervoer en Spoor (OV&S) van het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat heeft het KiM gevraagd het toekomstbeeld voor het 

gebruik van het openbaar vervoer (ov) uit de Kerncijfers Mobiliteit 2021 te 

actualiseren zowel voor trein als voor bus, tram en metro (btm). Het vorige KiM 

toekomstbeeld dateert van oktober 2020 en was gebaseerd op de verkenning van 

het CPB van september 2020. Inmiddels heeft het CPB de verkenning voor de 

economie geactualiseerd in een basisraming tot en met 2025 en voor de korte 

termijn (2022) ook twee alternatieve scenario’s. Dat zijn een pessimistisch scenario 

“nieuwe terugslag” en een optimistisch scenario “grotere veerkracht”. In deze notitie 

gebruiken we alleen de basisraming en het pessimistische “nieuwe terugslag” 

scenario. We verwachten dat het ov-gebruik in het optimistische scenario op 

middellange termijn niet veel hoger zal uitkomen dan in de basisraming. 
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Het gebruik van het ov ligt al 15 maanden ver onder het gebruikelijke niveau van 

voor de coronacrisis. Desondanks houden ov-bedrijven op verzoek van het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de dienstregeling in het ov zoveel 

mogelijk in stand. Zij ontvangen hiervoor een beschikbaarheidsvergoeding (BVOV), 

omdat de reizigersinkomsten fors zijn gedaald. De BVOV duurt tot eind 2021. Hoe 

het gebruik van het openbaar vervoer zich ontwikkelt in de komende jaren is 

onduidelijk, omdat onzeker is hoelang de coronacrisis aanhoudt en wat de 

structurele impact is op het reizigersgedrag.  

 

Het treingebruik gaat weer toenemen 

In 2020 is het treingebruik met 55% gedaald van 20,2 miljard reizigerskm in 2019 

tot 9,1 miljard reizigerskm in 2020. We verwachten in de basisraming dat reizigers 

in 2025 de trein weer net zoveel gebruiken als in 2019. In het pessimistische 

scenario zal het treingebruik in 2025 nog 9% lager zijn dan in 2019.  

 

Met het verdwijnen van de meeste contactbeperkende maatregelen in de loop van 

2021 kan het treingebruik in 2022 toenemen tot 18,9 miljard reizigerskm, 6% onder 

het niveau van 2019. We verwachten dat in dat pessimistische scenario het 

treingebruik in 2022 met 17,3 miljard reizigerskm nog 15% onder het niveau van 

2019 ligt.  

 

Verwachtingen voor het gebruik van bus-, tram- en metro 

Het gebruik van bus-, tram en metro (btm) is in 2020 met 50% gedaald van 5,7 

miljard reizigerskm in 2019 tot 2,9 miljard reizigerskm in 2020. We verwachten in 

de basisraming dat op middellange termijn (2025) het pre-corona niveau (2019) 

weer wordt bereikt. In het pessimistische scenario is in 2025 het gebruik nog 9% 

onder het niveau van 2019.  

 

Met het verdwijnen van de meeste contactbeperkende maatregelen in de loop van 

2021 kan het btm-gebruik in 2022 toenemen tot bijna 5,4 miljard reizigerskm, 6% 

onder het niveau van 2019. In het pessimistisch scenario komt het herstel wat 

trager op gang en voor 2022 verwachten we een btm-gebruik van 5,0 miljard 

reizigerskm, 13% onder het niveau van 2019.  

 

Toelichting op de verkenningsmethode  

De autonome ontwikkeling van het ov-gebruik op middellangetermijn tot en met 

2025 is bepaald met een elasticiteitenmodel, aangevuld met de effecten van 

structurele gedragsaanpassingen als gevolg van de coronacrisis. Het 

elasticiteitenmodel is afgeleid van het Landelijk Model Systeem (LMS) voor de 

periode 2004-2014. De belangrijkste verklarende factoren in dat model zijn de 

bevolkingsomvang, het aantal studenten, het inkomen, het ov-tarief en de kwaliteit 

van het ov.  

 

In deze verkenning nemen we aan dat de coronacrisis ook tot structurele 

aanpassingen in het mobiliteitsgedrag leidt. We gaan bijvoorbeeld vaker 

thuiswerken en sommigen stappen over van het openbaar vervoer naar auto of 

fiets. De omvang van deze toekomstige gedragsaanpassingen heeft het KiM 

vastgesteld op basis van enquêtes van het MobiliteitsPanel Nederland. Naar 

verwachting verminderen deze gedragseffecten het ov-gebruik met 9,4% nadat de 

contactbeperkende maatregelen zijn opgeheven ten opzichte van de autonome 
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ontwikkeling. Dit effect zit al in de hiervoor genoemde ramingen verwerkt en is 

hetzelfde als in de verkenning in de Kerncijfers Mobiliteit 2020.  

 

Het ov-gebruik in 2025 is in deze actualisatie voor de basisraming 2% hoger en 

voor het pessimistische scenario 1% lager dan in de Kerncijfers Mobiliteit 2020. 

Deze actualisatie gebruikt dezelfde structurele gedragseffecten van de coronacrisis 

op de mobiliteit als in de oorspronkelijke verkenning van vorig najaar.      
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1 Inleiding 

Elk jaar maakt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) korte- en middellange 

termijn projecties voor de ontwikkeling van de mobiliteit in Nederland. Dit 

toekomstbeeld wordt in het najaar gepubliceerd in het Mobiliteitsbeeld of de 

Kerncijfers Mobiliteit. Toekomstverkenningen zijn per definitie onzeker. Dit jaar is 

er, net zoals in het voorgaande jaar, extra veel onzekerheid omtrent de 

ontwikkeling en de gevolgen van COVID-19, kortweg de coronacrisis. Veel landen, 

waaronder Nederland, hebben maatregelen genomen om verspreiding van het virus 

te beperken. In Nederland geldt sinds medio maart 2020 het advies om zoveel 

mogelijk thuis te werken, sociale contacten te beperken en minimaal 1,5 m afstand 

van andere mensen te houden. Door de maanden heen zijn verschillende, 

aanvullende maatregelen genomen en soms ook weer versoepeld naar aanleiding 

van de ontwikkeling van de verspreiding van het coronavirus. Als gevolg hiervan zijn 

horeca, scholen, winkels, kappers en veel andere bedrijven (tijdelijk) dicht geweest 

in 2020 en de eerste helft van 2021. Dit heeft grote gevolgen voor de Nederlandse 

economie op de korte termijn (2021-2022), zoals ook is aangegeven in het Centraal 

Economisch Plan 2021 van het Centraal Planbureau (CPB) met een basisraming en 

twee alternatieve scenario’s.1  

 

De directie Openbaar Vervoer en Spoor (OV&S) van het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat heeft het KiM gevraagd het toekomstbeeld voor het 

gebruik van het openbaar vervoer (ov) uit de Kerncijfers Mobiliteit 2021 te 

actualiseren voor zowel trein als bus, tram en metro (btm) anderzijds. Dit KiM 

toekomstbeeld dateert van oktober 2020 en inmiddels heeft het CPB de verkenning 

voor de economie tot en met 2025 geactualiseerd en is het aantal ov in- en 

uitstappers beschikbaar tot en met week 21 van 2021. 

  

In deze publicatie verkennen we met behulp van de CPB scenario’s de gevolgen voor 

het openbaar vervoer op korte (2022) en middellange (2025) termijn. 

 

Het gebruik van het openbaar vervoer ligt al 15 maanden ver onder het 

gebruikelijke niveau van voor de coronacrisis. Desondanks wordt op verzoek van het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de dienstregeling in het ov zoveel 

mogelijk in stand gehouden. De ov-bedrijven ontvangen een beschikbaarheids-

vergoeding (BVOV) voor het in stand houden van de dienstregeling, omdat de 

reizigersinkomsten fors gedaald zijn. De BVOV loopt tot eind 2021. De vraag is hoe 

het gebruik van het openbaar vervoer zich ontwikkelt in de komende jaren, omdat 

onzeker is hoelang de coronacrisis aanhoudt en wat de structurele impact is op het 

reizigersgedrag. 

 

De opbouw van deze notitie is als volgt. In hoofdstuk 2 lichten we het gebruikte 

elasticiteiten model voor het gebruik van het ov toe en de methode voor de 

structurele effecten van de coronacrisis. In hoofdstuk 3 gaan we in op de CPB-

scenario’s en presenteren we de aannames met betrekking tot de verklarende 

 
1 CPB, 2021. Centraal Economisch Plan 2021. Den Haag: Centraal Planbureau.  

CPB, 2021. Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025. Den Haag: Centraal Planbureau.  
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variabelen. In hoofdstuk 4 presenteren we de resultaten voor de ontwikkeling van 

gebruik van trein, bus, tram en metro op korte en middellange termijn.  
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2 Methodiek verkenningen 

De ontwikkeling van het ov-gebruik op middellangetermijn tot en met 2025 is 

bepaald met een elasticiteitenmodel aangevuld met de effecten van structurele 

gedragsaanpassingen als gevolg van de coronacrisis. De ontwikkeling van het ov-

gebruik in 2020 en 2021 is gebaseerd de beschikbare gegevens van NS over de 

afgelegde reizigerskm (NS, 2021) in de trein en vanuit de ov-chipkaartgegevens 

over het aantal in- en uitstappers in het ov (CBS en Translink, 2021). 

 

Elasticiteiten model openbaar vervoer 

Het elasticiteitenmodel is afgeleid uit het Landelijk Model Systeem (LMS) en wordt 

ook gebruikt om de toename van het btm- en treingebruik te verklaren in het 

Mobiliteitsbeeld van het KiM2.  

 

De elasticiteiten uit dit model zijn bepaald door voor een paar jaar in het verleden 

met het Landelijk Model Systeem (LMS) een simulatie uit te voeren voor het 

openbaar vervoer. Een dergelijke simulatie wordt ook wel een ‘backcast’ genoemd. 

Voor een tiental verklarende factoren zijn in de backcast afzonderlijke elasticiteiten 

bepaald voor de verandering van het trein- en btm-gebruik. 

 

De elasticiteiten die zijn gebruikt om het ov-gebruik in de toekomst te ramen, zijn 

gebaseerd op de periode 2004-2014. Het is echter onzeker in hoeverre de 

verbanden uit het verleden ook geldig zijn voor de toekomst. Hiernaast zijn de 

ramingen onzeker, omdat ook de toekomstraming voor de verklarende variabelen 

onzeker is; denk aan de economische groei, de brandstofprijzen en de 

kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer. Deze twee vormen van onzekerheid 

maken dat de toekomstramingen hoger of lager kunnen uitvallen. 

 

In bijlage A staan in de tabellen A.1 en A.2 de elasticiteiten voor de verschillende 

verklarende variabelen voor trein respectievelijk voor bus, tram en metro.  

 

Om het totale effect van alle verklarende variabelen op de reizigersvraag te 

bepalen, hebben we een multiplicatief verband tussen de variabelen aangenomen. 

De variabelen hangen echter met elkaar samen; het aantal banen zal waarschijnlijk 

stijgen als het inwonersaantal groeit. In de LMS-berekeningen is rekening gehouden 

met de interactie tussen de variabelen. We hebben aangenomen dat de interacties 

in de nabije toekomst niet significant anders zullen zijn. 

 

Gedragsaanpassingen als gevolg van de coronacrisis 

Naast de gevolgen van de omgevingsontwikkelingen op de mobiliteit zijn er 

waarschijnlijk ook structurele gedragseffecten van de coronacrisis op de mobiliteit 

op de langere termijn. Mensen hebben door de coronacrisis hun gedrag aangepast 

doordat ze al meer dan een jaar vaker thuis (moeten) werken, studeren en 

vergaderen. Daarnaast is een deel van de bevolking overgestapt van het openbaar 

vervoer naar bijvoorbeeld de auto of de fiets.  

 

 
2 Loop, H. van der, Bakker, P., Savelberg, F., Kouwenhoven, M., Helder, E., (2018). 

Verklaring van de ontwikkeling van het ov-gebruik in Nederland over 2005-2016. Den Haag: Kennisinstituut voor 

Mobiliteitsbeleid. 
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Het is aannemelijk dat een deel van deze gedragsaanpassingen ook na de 

coronacrisis blijven bestaan. We houden hierbij dezelfde aannames aan als in de 

verkenning tot en met 2025 zoals gepubliceerd in de (bijlagen bij) de Kerncijfers 

Mobiliteit 2020 van het KiM:  

- Meer online (thuis-)werken en vergaderen zorgt ervoor dat het woon-

werkverkeer en zakelijk verkeer afneemt met 8% in vergelijking met de 

situatie voor de coronacrisis. Deze 8% is gebaseerd op de uitkomsten van 

de MPN-enquêtes van het KiM in het voorjaar en de zomer van 2020.3 In 

september/oktober 2020 en januari 2021 zijn nieuwe enquêtes uitgevoerd in 

het MPN die laten zien dat het aandeel mensen dat aangeeft te gaan 

thuiswerken licht is gestegen t.o.v. de metingen in de zomer 2020.4 We 

houden hier vast aan de 8% als inschatting van de mogelijke effecten van 

gedragsaanpassingen.  

- Meer online scholing (op voornamelijk de universiteit, hbo en mbo-bo) zorgt 

naar schatting voor een reductie van 8% voor het reismotief onderwijs. Het 

KiM schat dat in het academisch jaar 2020/2021 70% tot 90% van het 

onderwijs digitaal plaatsvindt. In de periode 2022-2025 zal dat niet meer zo 

veel zijn, maar net als bij het online werken en vergaderen kan er ook bij 

scholing meer online gebeuren.  

- Voor de motieven ‘sociaal/recreatief’, ‘winkelen’ en ‘overige motieven’ doet 

het KiM geen aanpassingen. De aanname is dat mensen een eventuele 

vervoerreductie door meer online winkelen en andere online activiteiten 

compenseren met vervangende verplaatsingen. Dit kan te maken hebben 

met een andere tijdbesteding, maar ook met een andere locatie van 

activiteiten. Zo kan men bijvoorbeeld meer dagelijkse boodschappen online 

inkopen en minder naar de lokale grootgrutter reizen. In plaats daarvan 

gaat men vaker naar bijvoorbeeld een bouwmarkt, de binnenstad of een 

weidewinkel. 

- Er wordt aangenomen dat er een verschuiving plaatsvindt van 5% vanuit de 

trein voor alle verplaatsingsmotieven. Hiervan gaat 96% naar de auto en 

4% naar de fiets (afstanden van minder dan 15 km).5  

- Er wordt aangenomen dat er een verschuiving plaatsvindt van 5% vanuit de 

bus, tram en metro voor alle verplaatsingsmotieven. Hiervan gaat 50% naar 

de auto (afstanden meer dan 15 km), 40% naar de fiets en de rest naar 

overige vervoerswijzen.3  

 

Op basis van de afgelegde afstanden per reismotief en vervoerwijze in 2018 uit het 

ODiN (CBS) leiden deze aannames over aanpassingen van het reisgedrag tot de 

aanpassingen van de afgelegde afstand in 2022-2025 zoals opgenomen in tabel 2.1.  

 

In totaal neemt de afgelegde afstand af met 9,4% voor de trein en met 9,6% voor 

btm. Deze reductie wordt toegepast vanaf 2022 in de veronderstelling dat er dan 

geen contactbeperkende maateregelen meer zijn.  

 
3 Haas, M. de, M. Hamersma, R. Faber (2020). Mobiliteit en de coronacrisis: effecten van de coronacrisis  

op mobiliteitsgedrag en mobiliteitsbeleving. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.  

Haas, M. de, M. Hamersma, R. Faber (2020). Nieuwe inzichten mobiliteit en de coronacrisis:  

Vervolgmeting effecten van de coronacrisis op mobiliteitsgedrag en mobiliteitsbeleving. Den Haag:  

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. 
4 de Haas, M., Hamersma, M & Faber, R. 2021. Thuiswerken tijdens en na de Coronacrisis. Een overzicht van drie 

metingen met het Mobiliteitspanel Nederland (MPN). Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. 
5 Bakker, P., M. Hamersma, O. Huibregtse & P. Jorritsma (2020). Openbaar vervoer en de coronacrisis. Den Haag: 

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. 
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Reismotief Weg Trein Btm Fiets Overige Totaal 

Woon/werk + zakelijk -7,1% -12,6% -12,6% -6,8% -7,9% -8,0% 

Opleiding -2,0% -12,6% -12,6% -6,4% -6,7% -8,0% 

Sociaal-recreatief 0,6% -5,0% -5,0% 0,5% 0,1% 0,0% 

Winkelen + overige 0,6% -5,0% -5,0% 0,9% 0,2% 0,0% 

Totaal -2,2% -9,4% -9,6% -2,0% -4,0% -3,4% 

 

Tabel 2.1 

Aanpassing afgelegde 

afstand uit 

modelramingen als 

gevolg van 

reisgedragsaanpassingen 

door de coronacrisis.  

Bron: KiM 
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3 Aannames verklarende variabelen  

Verkenning economie op korte en middellange termijn 

Het CPB heeft een basisraming gemaakt voor de economische ontwikkeling en 

daarnaast twee alternatieve scenario’s vanwege de grote onzekerheid in de 

economische gevolgen van de coronacrisis in het Centraal Economische Plan 2021 

(kortweg CEP21).6 Het eerste alternatief is een optimistisch scenario genaamd 

‘grotere veerkracht’ en het andere alternatief is een pessimistisch scenario genaamd 

‘nieuwe terugslag’. In deze notitie refereren we naar deze twee scenario’s met 

respectievelijk de termen optimistisch en pessimistisch scenario.   

 

De belangrijkste uitgangspunten van de drie CPB-scenario’s zijn: 

- Basisraming: Deze raming gaat uit van de huidige beleidsvoornemens van 

de regering waarin de steunmaatregelen eind juni aflopen. Nadat de winkels 

en horeca weer helemaal open zijn gegaan en de besmettingsangst bij 

consumenten is afgenomen door een hoge vaccinatiegraad, zal de 

consumptie sterk toenemen. De tijdens de coronarecessie sterk opgelopen 

spaarquote maakt een sterke consumptiegroei mogelijk. 

- Pessimistisch scenario: In dit scenario is verondersteld dat de huidige 

vaccinaties onvoldoende blijken te werken tegen nieuwe coronavarianten. 

Hierdoor zijn er langere tijd contactbeperkende maatregelen noodzakelijk. 

Een nieuwe corona-uitbraak leidt er in dit scenario toe dat de besmettingen 

en ziekenhuisopnames opnieuw oplopen in het najaar van 2021. Dit 

veroorzaakt een nieuwe recessie. 

- Optimistisch scenario: In dit scenario duren de contactbeperkingen even 

lang als in de basisraming. In vergelijking met de basisraming is er meer 

vertrouwen in de toekomst van zowel consumenten als producenten. Dit 

leidt tot een sterkere economische groei.   

 

De economische ontwikkeling en daarmee het inkomen en werkgelegenheid bepaalt 

voor een deel de ontwikkeling in het ov. Het KiM gebruikt een elasticiteiten model 

op basis van het Landelijk Model Systeem (LMS) voor het ov-toekomstbeeld en de 

verwachting voor het bbp speelt een rol.7 

In tabel 3.1 staat samengevat wat deze drie scenario’s betekenen voor de groei van 

het bruto binnenlands product (bbp) ten opzichte van het voorgaande jaar. In de 

realiteit kan de bbp-groei hoger of lager uitvallen dan de ontwikkeling die is 

aangegeven in de tabel.  

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Basisraming -3,7% 2,2% 3,5% 1,8% 1,4% 1,3% 1,3% 

Optimistisch scenario -3,7% 2,6% 5,1%     

Pessimistisch scenario -3,7% -0,8% 0,8%     

 

Voor het optimistische en pessimistische scenario van het CPB is er geen bbp-

ontwikkeling gegeven voor de middellange termijn. Daarom veronderstellen we dat 

in de jaren 2023-2026 de bbp-ontwikkeling in deze twee scenario’s hetzelfde is als 

in de basisraming. Het CPB zegt niets over de hoogte van andere belangrijke 

 
6 CPB, 2021. Centraal Economisch Plan 2021. Den Haag: Centraal Planbureau. en 

  CPB, 2021. Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025. Den Haag: Centraal Planbureau.  
7 KiM 2020. Kerncijfers Mobiliteit 2021. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. 

Tabel 3.1 

bbp-ontwikkeling in de 3 

scenario’s.  

Bron: CPB6 
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verklarende variabelen in het optimistische en pessimistische scenario, die van 

belang zijn in het elasticiteiten model, zoals onder andere het aantal studenten, 

inwoners, autobezit en de ov-tarieven.  

 

Het verschil tussen de basisraming en het optimistische scenario op middellange 

termijn is beperkt. Als alleen uitgegaan wordt van een hogere bbp-groei in 2021 en 

2022 in het optimistische scenario dan resulteert dat in een beperkte hoeveelheid 

extra ov-gebruik in 2025. Om die reden wordt het optimistische scenario niet verder 

uitgewerkt in deze notitie. 

 

De projecties van de verklarende variabelen komen uit verschillende bronnen: 

- De studentenprognoses komen uit de referentieramingen voor 2020 (OCW, 

2020) en zijn hetzelfde als in het toekomstbeeld van de Kerncijfers Mobiliteit 

2020. De ontwikkeling is alleen gebaseerd op mbo-bol-, hbo- en wo-

studenten en voor alle scenario’s hetzelfde. 

- De verwachte inwonersontwikkelingen zijn afkomstig van het CBS (CBS, 

2020). De meest recente prognose is door het CBS in december 2020 op 

Statline gepubliceerd voor de periode 2020-20708. De prognose is gebruikt 

voor de basisraming. Voor het pessimistische scenario is het aantal inwoners 

verlaagd conform het verschil in inwoners tussen de basisverkenning (BV) 

en het pessimistische scenario DieperDal (DD) in de Kerncijfers Mobiliteit 

2020. 

- De ontwikkeling van het aantal banen is gebaseerd op de werkzame 

beroepsbevolking (15-75, niet seizoensgecorrigeerd) van het CPB uit de 

CEP21 en voor alle scenario’s gelijk. 

- De verwachting voor de inkomensontwikkeling komt voor de basisraming 

eveneens uit de CEP21 op basis van de mediane koopkracht van alle 

huishoudens. Voor het pessimistische scenario is de koopkrachtontwikkeling 

gecorrigeerd met het verschil in bbp-groei zoals verwacht door het CPB. 

- De ontwikkeling van de reële gemiddelde brandstofprijs wordt bepaald uit de 

ontwikkeling van de Brent olieprijs in $/vat, de €/$ wisselkoers en de CPI uit 

het CEP21. De gemiddelde reële brandstofprijs is een gemiddelde van de 

diesel-, benzine en lpg-prijs en gewogen met de afzet per brandstofsoort.  

- De reizigers van en naar Schiphol zijn gebaseerd op de scenario ramingen 

van SEO over de effecten van COVID-19 op de luchtvaart (SEO, 2020). 

- De verwachting voor de ontwikkeling van het reistijdverlies op het 

hoofdwegennet is voor 2025 opgesteld door RWS voor de Kerncijfers 

Mobiliteit 2020. 

- De tarieven voor zowel bus als trein zijn gestegen door de btw-verhoging in 

2019 maar stabiliseren zich en blijven tot 2025 in reële termen op hetzelfde 

niveau (MinIenW, 2020). 

- Kwaliteitsverbeteringen zorgen voor een beter openbaar vervoer en kortere 

gegeneraliseerde reistijden. In de periode 2004-2014 zorgden 

kwaliteitsverbeteringen ervoor dat het aantal reizigerskm met gemiddeld 

0,9% en 0,2% per jaar toenam voor respectievelijk de trein en bus, tram en 

metro. Deze percentages worden ook toegepast in de basisraming en voor 

het pessimistisch scenario is aangenomen dat er geen kwaliteitsverbetering 

is. 

 
8 Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2020-2070, Den Haag, Centraal Bureau voor de Statistiek: 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84871NED/table?ts=1619133956757  

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84871NED/table?ts=1619133956757
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4 Resultaten ontwikkeling openbaar vervoer 2021-2025 

In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van de verkenning voor het openbaar 

vervoer in de periode 2021-2025.  

 

Voor het ov wordt de verwachte autonome groei van de afgelegde afstand in 2020-

2025 (dus zonder de structurele gedragseffecten van de coronacrisis) in de 

basisraming vooral veroorzaakt door de bevolkingsgroei, de inkomensgroei en een 

verbetering van de treinkwaliteit. In het pessimistische scenario is de autonome 

groei vrijwel nihil omdat tegenover de bevolkingsgroei een daling van het inkomen 

staat en er aangenomen wordt dat er geen kwaliteitsverbetering optreedt tussen 

2019 en 2025. Het aantal Schiphol- passagiers is een verklarende factor, omdat de 

trein een belangrijke rol speelt in het voor- en natransport van de luchthaven 

Schiphol. 
 

De resultaten voor de basisraming van het gebruik van trein en btm staan in tabel 

4.1. De uitkomsten zijn inclusief de structurele gedragseffecten van de coronacrisis 

op het ov-gebruik.  

 

Als er in 2022 geen contactbeperkende maatregelen meer zijn, dan zal het ov-

gebruik weer toenemen in de basisraming tot 6% onder het gebruik van 2019. In 

het pessimistische scenario gaat het herstel wat trager en ligt het gebruik in 2022 

14% onder het gebruik in 2019. 

 

We verwachten dat de afgelegde afstand per trein en per btm in 2025 weer boven 

het niveau van 2019 uitkomt in de basisraming. In het pessimistische scenario ligt 

de afgelegde afstand in het ov nog 9% onder het niveau van 2019.  

 

Het tragere herstel van het ov-gebruik in het pessimistische scenario is vooral het 

gevolg van een lagere bevolkingsgroei, een inkomensdaling en geen verbetering van 

de ov-kwaliteit. 

 

Actualisatie ten opzichte van het toekomstbeeld in de Kerncijfers Mobiliteit 

Het ov-gebruik in 2025 is in deze actualisatie voor de basisraming 2% hoger en 

voor het pessimistische scenario 1% lager dan in de Kerncijfers Mobiliteit 2020.   

 

Het ov-gebruik groeit iets meer in vergelijking met het toekomstbeeld in de 

Kerncijfers Mobiliteit door een grotere veronderstelde groei van de economie, de 

werkgelegenheid en de bevolking ten opzichte van 2019. Een hogere veronderstelde  

Tabel 4.1 

Ontwikkeling van de 

afgelegde afstand in het 

ov onderscheiden naar 

trein en btm in de 

periode 2020-2025  

Bron: KiM 

 2019 2020 2022 2025 

BR PES BR PES 

in miljard reizigerskm       

Trein 20,2 9,1 18,9 17,3 20,5 18,5 

Btm 5,7 2,9 5,4 5,0 5,7 5,2 

Ov 25,9 12,0 24,3 22,3 26,2 23,7 

index 2019=100       

Trein 100 45 94 85 101 91 

Btm 100 51 94 87 100 91 

Ov 100 46 94 86 101 91 
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olieprijs in 2025 leidt tot een lagere daling van de brandstofkosten ten opzichte van 

2019 en daarmee tot minder autogebruik en meer ov-gebruik. Dit geldt zowel van 

de basisraming als ook voor het pessimistisch scenario.  

 

Het lagere ov-gebruik ten opzichte van de Kerncijfers Mobiliteit in het pessimistisch 

scenario is het gevolg van de aanname dat er geen kwaliteitsverbetering is 

verondersteld tussen 2019 en 2025. Daar was in het pessimistisch scenario in de 

Kerncijfers nog wel van uit gegaan. 



 

 

Actualisatie verkenning Openbaar Vervoer 2021-2025 

Pagina 16 van 18 

 

Bijlage A Elasticiteiten ov-model 

In deze bijlage staan de elasticiteiten die gebruikt zijn, de verwachting voor de 

verklarende variabelen in de periode 2020-2025 en de uitkomsten voor de 

ontwikkeling van de afgelegde afstand per trein en per btm voor de basisraming 

(BR) en het pessimistische scenario “nieuwe terugslag” (PES).  

 

Een elasticiteit betekent bijvoorbeeld dat 1% meer banen leidt tot een toename van 

de afgelegde afstand van 0,29% per trein en 0,11% per bus, tram en metro. Een 

inkomenselasticiteit van bijvoorbeeld 0,65 betekent dat de afgelegde afstand op het 

spoor met 0,65% groeit als het inkomen (de verklarende variabele) met 1% groeit. 

 

Trein 2020-2025 Parameterontwikkeling Elasticiteit Effect op afgelegde afstand reizigers* 

Verklarende variabelen BR PES LMS BR PES 

Studenten 0,5% 0,5% 0,23 0,1% 0,1% 

Inwoners 3,2% 1,5% 1,38 4,5% 2,0% 

Banen 3,1% 3,1% 0,29 0,9% 0,9% 

Inkomen 3,1% -2,7% 0,65 2,0% -1,7% 

Autobezit 5,8% 5,8% -0,02 -0,1% -0,1% 

Schipholpassagiers 5,8% 0,0% 0,05 0,3% 0,0% 

Congestie 20,5% -1,7% 0,03 0,6% -0,1% 

Brandstofkosten -2,9% -2,9% 0,11 -0,3% -0,3% 

Treintarief 0,0% 0,0% -0,63 0,0% 0,0% 

Treinkwaliteit 9,4% 0,0% 0,35 3,3% 0,0% 

Totaal elasticiteiten n.a. n.a. n.a. 11,7% 0,8% 

Totaal inclusief 
gedragsaanpassingen 

n.a. n.a. n.a. 1,2% -8,7% 

 

btm 2020-2025 Parameterontwikkeling Elasticiteit Effect op afgelegde afstand reizigers* 

Verklarende variabelen BR PES LMS BR PES 

Studenten 0,5% 0,5% 0,30 0,1% 0,1% 

Inwoners 3,2% 1,5% 2,15 7,0% 3,1% 

Banen 3,1% 3,1% 0,11 0,4% 0,4% 

Inkomen 3,1% -2,7% 0,69 2,1% -1,8% 

Autobezit 5,8% 5,8% -0,18 -1,0% -1,0% 

Schipholpassagiers 5,8% 0,0% 0,02 0,1% 0,0% 

Congestie 20,5% -1,7% 0,02 0,4% 0,0% 

Brandstofkosten -2,9% -2,9% 0,07 -0,2% -0,2% 

Btm-tarief 0,0% 0,0% -0,43 0,0% 0,0% 

Ov-kwaliteit      n.a. n.a.  n.a. 1,1% 0,0% 

Totaal elasticiteiten n.a. n.a. n.a. 10,2% 0,4% 

Totaal inclusief 

gedragsaanpassingen 
n.a. n.a. n.a. -0,3% -9,2% 

 

Tabel A.1 

LMS-elasticiteiten en de 

procentuele ontwikkeling 

van de verklarende 

factoren en het 

treingebruik (in 

reizigerskm) voor de 

periode 2020-2025.  

Tabel A.2 

LMS-elasticiteiten en de 

procentuele ontwikkeling 

van de verklarende 

factoren en het btm-

gebruik (in reizigerskm) 

voor de periode 2020-

2025.  
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Bijlage B Gedetailleerde uitkomsttabellen ov-gebruik 

In deze bijlage staat de uitkomst van het ov-gebruik uitgedrukt in indexcijfers voor 

de drie scenario’s waarbij de index voor 2019 100 is. 

 

 
  basisraming pessimistisch  

2019 100 100 

2020 45 45 

2021 63 49 

2022 94 85 

2023 97 87 

2024 99 89 

2025 101 91 

 

 
 basisraming pessimistisch  

2019 100 100 

2020 51 51 

2021 71 56 

2022 94 87 

2023 97 88 

2024 98 89 

2025 100 91 

 

 
 basisraming pessimistisch  

2019 100 100 

2020 46 46 

2021 65 51 

2022 94 86 

2023 97 87 

2024 99 89 

2025 101 91 

Tabel B.1 

ontwikkeling van de 

afgelegde afstand door  

treinreizigers in de 

basisraming en het 

pessimistische scenario 

“nieuwe terugslag”.  

Bron: KiM 

Tabel B.2 

ontwikkeling van de 

afgelegde afstand door  

btm-reizigers in de 

basisraming en het 

pessimistische scenario 

“nieuwe terugslag”.  

Bron: KiM 

Tabel B.3 

ontwikkeling van de 

afgelegde afstand door  

ov-reizigers in de 

basisraming en het 

pessimistische scenario 

“nieuwe terugslag”.  

Bron: KiM 
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