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 …Hoe kan autogebruik worden 
teruggebracht zonder het invoeren van 
rekeningrijden, verhogen van brand-
stofaccijns, of heffen van parkeergel-
den door werkgevers? Ik heb een 
extreem eenvoudig idee, dat verwaar-
loosbare invoeringskosten heeft en 
automobilisten geen belastingen 
oplegt of hun keuzevrijheid anderszins 
beperkt.

'EDRAGSECONOMIE�IS�EEN�RELATIEF�JONG�
VAKGEBIED��DAT�VEEL�TE�DANKEN�HEEFT�AAN�
ONDERZOEK�VAN�PSYCHOLOGEN��(ET�BRENGT�
EEN�REALISTISCHE�KIJK�OP�MENSELIJK�KEU
ZEGEDRAG��$IT�BOTSTE�AANVANKELIJK�MET�
EXTREME�UITGANGSPUNTEN�VAN�DE�MEER�
TRADITIONELE�ECONOMISCHE�DISCIPLINES��
ZOALS�PERFECTE�RATIONALITEIT�EN�ZELFZUCHT��
'EDRAGSECONOMISCH�ONDERZOEK�BRENGT�
VOORAL�GEDRAG�IN�KAART�EN�PROBEERT�STEL
SELMATIGE�ZAKEN�DIE�DAARIN�NIET�PERFECT�
ZIJN�TE�VERKLAREN�MET�NIEUWE�THEORIEÅN�
OVER�VERWACHTINGEN�EN�VOORKEUREN��)N
MIDDELS�HEBBEN�OOK�DE�OUDE��GERENOM
MEERDE�WETENSCHAPPELIJKE�TIJDSCHRIFTEN�
DE�GEDRAGSECONOMISCHE�INVALSHOEK�OM
ARMD�EN�VOLTREKT�ZICH�EEN�NIEUWE�ONT
WIKKELING��DE�OPGEDANE�KENNIS�WORDT�
INGEZET�OM�MENSEN�TE�HELPEN�KEUZES�TE�
MAKEN�DIE�GOED�ZIJN�VOOR�HENZELF��VOOR�
DE�MENSEN�OM�HEN�HEEN�EN�VOOR�DE�
MAATSCHAPPIJ��(ET�VAKGEBIED�HEEFT�ER�
EEN�NIEUWE�ROL�BIJ�

$EZE�ONTWIKKELING�IS�VOORAL�IN�GANG�GE
ZET�DOOR�2ICHARD�4HALER�EN�#ASS�3UN
STEIN��)N������BRACHTEN�ZIJ�HUN�BOEK�
.UDGE�UIT��WAARIN�ZE�UITLEGGEN�HOE�HET�
MOGELIJK�IS�OM�ONZE�KEUZES�TE�VERBETE
REN�ZONDER�ONZE�VRIJHEDEN�IN�TE�PERKEN��
,IBERAAL�PATERNALISME�NOEMEN�ZE�HET�
q�EEN�LABEL�DAT�BIJ�WEINIG�MENSEN�WEER
STAND�OPROEPT��$OOR�GEBRUIK�TE�MAKEN�
VAN�INZICHTEN�UIT�DE�PSYCHOLOGIE�EN�GE
DRAGSECONOMIE�LATEN�ZIJ�ZIEN�HOE�WIJ�TOT�
EEN�BETER�KEUZEGEDRAG�KOMEN�MET�EEN
VOUDIGE�AANPASSINGEN�IN�ONZE�OMGE
VING�OF�BIJ�ONS�KEUZEPROBLEEM��$ENK�
BIJVOORBEELD�AAN�KEUZES�OP�HET�VLAK�VAN�
ORGAANDONATIE��VERKEERSVEILIGHEID��VOE
DING�EN�SPAARGEDRAG��%EN�GRAPPIG�VOOR
BEELD�IS�DE�STICKER�VAN�EEN�BROMVLIEG�IN�
EEN URINOIR� DIE GEEN MAN IETS OPLEGT�

MAAR�HEM�TOCH�VERLEIDT�ZIJN�AANDACHT�
ERBIJ�TE�HOUDEN�EN�HYGIÅNISCH�VERANT
WOORD�TE�RICHTEN��(ET�BOEK�WERD�EEN�
BESTSELLER��EN�IN�VELE�POLITIEKE�EN�AMB
TELIJKE�KRINGEN�WORDT�GETRACHT�WERK�TE�
MAKEN VAN DE IDEEÅN�

4ERUG�NAAR�HET�TERUGDRINGEN�VAN�AUTO
GEBRUIK��7AT�IS�HET�IDEE��'EEF�AUTOBE
ZITTERS�NA�AFLOOP�VAN�IEDERE�RIT�INFORMA
TIE�OVER�DE�GEMAAKTE�BRANDSTOFKOSTEN��
3UNSTEIN�EN�4HALER�ZOUDEN�HET�EEN�
NUDGE �ZETJE	 NOEMEN� (OE WERKT HET�

(ET�IDEE�RUST�OP�HET�AFNEMENDE�MARGI
NALE�NUT�DAT�WE�ERVAREN�BIJ�GROTERE�VER
LIEZEN��EN�WINSTEN	��
%EN�GROOT�VERLIES�VAN�BIJVOORBEELD�HON
DERD�EURO�VOELT�MINDER�ROT�DAN�TIEN�AF
ZONDERLIJKE VERLIEZEN VAN TIEN EURO NA

ELKAAR��!LS�AUTORIJDER�KRIJGEN�WE�NOR
MAAL�GESPROKEN�AF�EN�TOE�EEN�GROOT�VER
LIES�VOOR�ONZE�KIEZEN��WE�ERVAREN�DE�
KOSTEN�VAN�BRANDSTOF�ALLEEN�AAN�DE�
POMP��%EN�KEER�SLIKKEN�BIJ�HET�AFREKE
NEN�VAN�EEN�VOLLE�TANK��ZEG�HONDERD�
EURO	��MAAR�DAARNA�KOST�HET�GEVOELSMA
TIG�NIKS�OM�BOODSCHAPPEN�MET�DE�AUTO�
TE�DOEN�OF�HET�GASPEDAAL�EVEN�LEKKER�
DIEP�IN�TE�TRAPPEN�
$OOR�DE�BRANDSTOFKOSTEN�NA�IEDERE�RIT�
ONDER�DE�AANDACHT�TE�BRENGEN��VERAN
DERT�DE�EVALUATIEHORIZON��#ONFRONTATIE�
MET�DE�KOSTEN�VAN�EEN�AFZONDERLIJK�RITJE
�ZEG�TIEN�EURO	�CREÅERT�BEWUSTHEID�EN�
LEIDT�TOT�MIJDGEDRAG��DE�AUTOBEZITTER�ZAL
GAAN�ZOEKEN�NAAR�MANIEREN�OM�DEZE�
KOSTEN�TE�VERMIJDEN�OF�TE�BEPERKEN��
-ET�ALS�GEVOLG�EEN�KOSTENBESPARING�
VOOR�HEMZELF��EN�MEER�LICHAAMSBEWE
GING�ALS�DE�FIETS�GEPAKT�WORDT	��MINDER�
DRUKTE�OP�HET�WEGENNETWERK�VOOR�AN
DERE�AUTOMOBILISTEN��EN�MINDER�#/�
UITSTOOT�TEN�GUNSTE�VAN�IEDEREEN��.A
TUURLIJK��OP�LEASERIJDERS�MET�EEN�
WERKGEVER�DIE�ALLE�KOSTEN�DRAAGT��ZAL�DE
INFORMATIE�WEINIG�INVLOED�HEBBEN��
MAAR�DAT�GELDT�OOK�VOOR�ALTERNATIEVEN�
WAARBIJ�FINANCIÅLE�SANCTIES�VOOR�AUTOGE
BRUIK�WORDEN�OPGELEGD�

kosteloos
$E�TOEPASSING�IS�BUITENGEWOON�SIMPEL�
EN�VRIJWEL�KOSTELOOS��WEERGAVE�OP�DASH
BOARD�OF�NAVIGATIESCHERM�VRAAGT�SLECHTS�
OM�HET�COMBINEREN�VAN�DE�ACTUELE�
BRANDSTOFPRIJS�MET�RITVERBRUIKSDATA��
"RANDSTOFPRIJZEN�HOEFT�EEN�RIJDER�NIET�
ZELF�IN�TE�VOEREN��HET�ZAL�TECHNICI�NIET�
VEEL�MOEITE�KOSTEN�DEZE�NET�ALS�BIJVOOR
BEELD�FILEINFORMATIE�AUTOMATISCH�BE
SCHIKBAAR�TE�MAKEN��2ITVERBRUIKSDATA�
WORDEN�VAAK�AL�GEMETEN��:ELFS�MIJN�EI
GEN�EENVOUDIGE�AUTO�HEEFT�EEN�BOORD
COMPUTER�DIE�IEDER�MOMENT�AANGEEFT�
HOEVEEL�DIESEL�IK�VERBRUIK�
:AL�ER�IEMAND�BEZWAAR�HEBBEN�TEGEN�
DEZE�KLEINE�AANPASSING�IN�DE�INFORMA
TIEVOORZIENING�IN�ONZE�AUTO��)K�DENK�
HET�NIET��MAAR�VOOR�ALLE�ZEKERHEID�IS�HET
GOED�OM�DE�OPTIE�TE�BIEDEN�DE�RITKOS
TENVERMELDING�lUITm�TE�ZETTEN��/OK�HIER�
HELPT�GEDRAGSECONOMIE��ZOLANG�DE�STAN
DAARDKEUZE lAANm IS� BEN IK NIET BANG� �

Martijn van den Assem •�UNIVERSITAIR�HOOFDDOCENT�VERBONDEN�AAN�DE�SECTIE�&INANCE�VAN�DE�%RASMUS�3CHOOL�OF�%CONOMICS�nd.nl/opinie beeld novum / Luuk van der Lee 

Beïnvloed automobilist vriendelijk

Door de brandstofkosten na iedere rit onder de aandacht te brengen, verandert het gedrag van de automobilist. Het effect van 
tien keer een tientje kwijt zijn, is groter dan bij het tanken één keer honderd euro te moeten betalen.


