
Tabellen over afgelegde 
kilometers 2013
Het CBS publiceert jaarlijks cijfers over afgelegde afstanden 
door motorvoertuigen (verkeersprestaties). Dit document geeft 
een overzicht van de CBS StatLinetabellen met de verkeers
prestatiecijfers (1990–2013), alsook de bijbehorende 
onderzoeksbeschrijvingen. Met behulp van dubbelklikken op de 
titel kunnen direct de tabellen over verkeersprestaties van 
motorvoertuigen worden opgeroepen. 

Nieuwe dataleverancier per 1 januari 2014: 
Dienst Wegverkeer (RDW)
Vanaf 1 januari 2014 is het terugdraaien van de kilometer
teller van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen 
strafbaar gesteld bij wet. Hierin is ook geregeld dat bij meer 
momenten (bijv. demontage/sloop en werkplaatsbezoeken 
met een factuurbedrag vanaf 150 euro) de kilometerstand 
van een voertuig verplicht moet worden ingevoerd in een 
tellerstandendatabase. 

De registratie van kilometerstanden wordt vanaf de invoering 
van deze wet door de RDW uitgevoerd, middels de Online 
Kilometerstanden Registratie (OKR).Vóór deze datum werden 
kilometerstanden door de Stichting Nationale AutoPas (NAP) 
bijgehouden.

De verkeersprestaties van de personenauto’s en bestelauto’s zijn 
vanaf verslagjaar 2012 berekend op basis van alle 

kilometerstanden uit de integrale OKR. Vóór deze periode zijn 
de cijfers berekend op basis van een steekproef van voertuigen 
uit de Stichting NAP.

Vrachtauto’s, trekkers, bussen en speciale voertuigen zijn vanaf 
verslagjaar 2011 berekend op basis van een integraal bestand uit 
het ErkenningsKeuringsInstantie (EKI) register van de RDW. De 
kilometerstand wordt bij de reguliere Apkkeuring en indien van 
toepassing bij in/uitbouw tachograaf in het databestand 
opgenomen. Vóór verslagjaar 2011 waren integrale kilometer
gegevens van deze voertuigen afkomstig uit het register van NAP.

Statline databank
Via de StatLine databank kunt u, naast deze tabellen over 
verkeersprestaties, alle door het CBS gepubliceerde tabellen 
bekijken en bewerken. Dit document bevat alleen de links 
waarmee u direct naar een aantal StatLinetabellen over 
verkeersprestaties wordt doorverwezen. Meer informatie over 
verkeer en vervoer is te vinden op de Themapagina verkeer en 
vervoer. Voor vragen kunt u terecht bij de CBS infoservice.

Wijzigingen in 2014
Door de in het begin genoemde wijziging van leverancier 
(Stichting NAP naar RDW) was er voor de personen en 
bestelauto’s een trendbreukcorrectie nodig. Daarnaast zijn voor 
de personenauto’s een tweetal verbeteringen in de methode 
aangebracht om de kilometers te schatten in Nederland en 
buitenland.
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http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/publiek/inlichtingen/default.htm
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Trendbreuk personen- en bestelauto’s
Vanaf verslagjaar 2012 zijn de verkeersprestaties van personen 
en bestelauto’s gebaseerd op de kilometerstanden van de RDW 
en niet meer op het NAPregister. Hierdoor is tussen 2011 en 
2012 een trendbreuk ontstaan in de cijfers. Het gevolg hiervan 
is dat de kilometers van zowel Nederlandse personenauto’s als 
bestelauto’s ouder dan 9 jaar met 2 procent naar beneden zijn 
bijgesteld voor de reeks 1990 t/m 2011. Het totaal van deze 
voertuigen is hierdoor ook lager geworden.

Kilometers Nederlandse personenauto’s  
in Nederland en buitenland
Voertuigkilometers van Nederlandse personenauto’s zijn 
uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen in Nederland en in 
het buitenland. Voor deze verdeling is gebruik gemaakt van 
het onderzoek verplaatsingsgedrag (OVG), Mobiliteits
Onderzoek Nederland (MON) en het Onderzoek 
Verplaatsingen in Nederland (OViN). Onlangs zijn de 
gereviseerde OViN cijfers beschikbaar gekomen voor de jaren 
2010–2013. 
Naar aanleiding daarvan zijn de cijfers van Nederlandse 
voertuigen in Nederland voor de periode 2008 t/m 2013 
herzien. Hierbij is een voortschrijdend gemiddelde genomen 
van MON/OViN van de autobestuurderkilometers (is gelijk aan 

Nederlandse personenauto’s in Nederland). Dit heeft geleid tot 
een bijstelling van de cijfers van Nederlanders personenauto’s 
in Nederland naar beneden en een bijstelling van de cijfers van 
Nederlandse personenauto’s in het buitenland naar boven. 

Kilometers buitenlandse personenauto’s  
in Nederland
Voor verslagjaar 2013 zijn nu meer (nieuwe) gegevens 
beschikbaar gekomen van grensoverschrijdend verkeer 
vanuit Duitsland, waardoor de totale kilometers van 
buitenlandse personenauto’s in Nederland dermate 
veranderen, dat de hele reeks vanaf 1990 tot en met 2013 
naar boven gecorrigeerd is. Reden voor deze aanzienlijke 
verandering is dat een aantal aannames vervangen zijn door 
nieuw gepubliceerde cijfers die vanaf 1998 beschikbaar zijn 
gekomen.

Kilometers motor- en bromfietsen
Vorig jaar zijn op basis van een enquête eenmalig 
verkeersprestaties berekend van motor en bromfietsen. 
Middels extrapolatie op basis van het voertuigenpark zijn de 
cijfers voor 2013 berekend.

Tabellen
Hieronder volgen hyperlinks naar tabellen met kilometers door Nederlandse voertuigen (A), tabellen met gemiddelde 
jaarkilometrages (B) en tabellen met kilometers afgelegd op Nederlands grondgebied (C).

A.  Tabellen over kilometers door Nederlandse voertuigen
A1  Afgelegde afstand door Nederlandse voertuigen (1990–2013)

Afgelegde afstand door Nederlandse personenauto’s
A2 Nederlandse personenauto’s in Nederland en buitenland (1990–2013)
A3 Nederlandse personenauto’s naar brandstof en leeftijd voertuig (1990–2013)
A4 Nederlandse personenauto’s naar bedrijf en particulier (2001–2013)

Afgelegde afstand door Nederlandse bestelauto’s
A5 Nederlandse bestelauto’s in Nederland en buitenland (1990–2013)
A6 Nederlandse bestelauto’s naar brandstof en leeftijd voertuig (1990–2013)
A7 Nederlandse bedrijfsbestelauto’s naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte (2009–2010)
A8 Nederlandse bedrijfsbestelauto’s naar bedrijfstak en regio (2009–2010)
A9 Nederlandse bedrijfsbestelauto’s naar bedrijfstak en leeftijd van het voertuig (2009–2010)

Van de tabellen A7 t/m A9 wordt in december 2014 het verslagjaar 2011 toegevoegd.

Afgelegde afstand door Nederlandse vrachtauto’s en trekkers
A10 Nederlandse vrachtauto’s en trekkers in Nederland en buitenland (1990–2013)
A11 Nederlandse vrachtauto’s en trekkers naar laadvermogen (2002–2013)
A12 Nederlandse vrachtauto’s in Nederland en buitenland naar gewicht volle wagen (2001–2013)
 Vehicle kilometres Dutch lorries by weight and territory (2001–2013)
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http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80302NED&D1=3-5&D2=0&D3=a&HD=091203-1113&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80302NED&D1=3-5&D2=1&D3=a&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80428NED&D1=3&D2=0&D3=a&D4=a&D5=a&HD=101122-1552&HDR=T,G4&STB=G1,G2,G3
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80428NED&D1=3&D2=a&D3=0&D4=0&D5=11-22&HD=131209-1421&HDR=T,G1&STB=G2,G3,G4
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80302NED&D1=3-5&D2=2&D3=a&HD=091203-1104&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80353NED&D1=3&D2=a&D3=a&D4=a&HD=100219-1050&HDR=T,G3&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=81481NED&D1=1&D2=0%2c2%2c5-10%2c14%2c16-17%2c19-20%2c23-24%2c27-29%2c31-32&D3=1-4&D4=a&HDR=T%2cG2&STB=G1%2cG3&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81542NED&D1=1&D2=0,2,5-10,14,16-17,19-20,23-24,27-29,31-32&D3=0,6-18&D4=a&HDR=T,G3,G2&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=81481NED&D1=1&D2=0%2c2%2c5-10%2c14%2c16-17%2c19-20%2c23-24%2c27-29%2c31-32&D3=5-7&D4=a&HDR=T%2cG2&STB=G1%2cG3&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80302NED&D1=3-5&D2=3-4&D3=a&HD=091203-1107&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80392NED&D1=3&D2=a&D3=0&D4=12-l&HDR=T,G3,G2&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80379NED&D1=3-5&D2=2-5&D3=0&D4=a&HD=100304-1229&HDR=T,G2&STB=G3,G1
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLEN&PA=80379eng&D1=3-5&D2=2-5&D3=0&D4=a&LA=EN&HDR=G2,T&STB=G3,G1&VW=T
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A13 Nederlandse vrachtauto’s en trekkers naar bouwjaar (2001–2013)
 Vehicle kilometres Dutch goods vehicles by years of construction (2001–2013)
A14 Nederlandse vrachtauto’s en trekkers naar leeftijd voertuig (1990–2013)

Afgelegde afstand door Nederlandse bussen
A15 Nederlandse autobussen in Nederland en buitenland(1990–2013)
A16 Nederlandse lijndienst– en touringcarbussen naar leeftijd voertuig (2001–2013)

Afgelegde afstand door Nederlandse speciale voertuigen
A17 Nederlandse speciale voertuigen naar gewicht (2002–2013)
A18 Nederlandse speciale voertuigen naar leeftijdsklasse en brandstofsoort (2002–2013)

B. Tabellen gemiddeld jaarkilometrage Nederlandse voertuigen 
Gemiddeld jaarkilometrage door Nederlandse personenauto’s
B1 Nederlandse personenauto’s naar brandstof (2001–2013)
B2 Nederlandse personenauto’s naar gewicht (2001–2013)
B3 Nederlandse personenauto’s naar leeftijd voertuig (2001–2013)
B4 Nederlandse personenauto’s naar tenaamstelling (2001–2013)

Gemiddeld jaarkilometrage door Nederlandse bestelauto’s
B5 Nederlandse bestelauto’s in Nederland en buitenland naar brandstof (2001–2013)
B6 Nederlandse bestelauto’s in Nederland en buitenland naar leeftijd voertuig (2001–2013)
B7 Nederlandse bedrijfsbestelauto’s naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte (2009–2010)
B8 Nederlandse bedrijfsbestelauto’s naar bedrijfstak en regio (2009–2010)
B9 Nederlandse bedrijfsbestelauto’s naar bedrijfstak en leeftijd van het voertuig (2009–2010)

Van de tabellen B7 t/m B9 wordt in december 2014 het verslagjaar 2011 toegevoegd.

Gemiddeld jaarkilometrage door Nederlandse vrachtauto’s en trekkers
B10 Nederlandse vrachtauto’s in Nederland en buitenland naar laadvermogen (2002–2013)
B11 Nederlandse vrachtauto’s in Nederland en buitenland naar gewicht volle wagen (2001–2013)
 Average annual kilometres Dutch lorries byweight and territory (2001–2013)
B12 Nederlandse vrachtauto’s in Nederland en buitenland naar bouwjaar (2001–2013)
 Average annual kilometres Dutch lorries by years of construction and territory (2001–2013)
B13 Nederlandse vrachtauto’s in Nederland en buitenland naar leeftijd voertuig (2002–2013)
B14 Nederlandse trekkers in Nederland en buitenland naar laadvermogen (2002–2013)
B15 Nederlandse trekkers in Nederland en buitenland naar bouwjaar (2001–2013)
 Average annual kilometres Dutch road tractorsby years of construction and territory (2001–2013)
B16 Nederlandse trekkers in Nederland en buitenland naar leeftijd voertuig (2002–2013)

Gemiddeld jaarkilometrage door Nederlandse autobussen
B17 Nederlandse lijndienst– en touringcarbussen in Nederland en buitenland naar leeftijd voertuig (2001–2013)

C. Tabellen over kilometers op de Nederlandse wegen
C1 Afgelegde afstand in Nederland door Nederlandse en buitenlandse voertuigen (1990–2013)
C2 Afgelegde afstand in Nederland eerste raming 2013 (1990–2013) juni 2014

Afgelegde afstand door personenauto’s op de Nederlandse wegen
C3 In Nederland door Nederlandse en buitenlandse personenauto’s (1990–2013)
C4 In Nederland naar brandstof en leeftijd voertuig (1990–2013)

Afgelegde afstand door bestelauto’s op de Nederlandse wegen
C5 In Nederland door Nederlandse en buitenlandse bestelauto’s (1990–2013)
C6 In Nederland naar brandstof en leeftijd voertuig (1990–2013)
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http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80379NED&D1=3&D2=0&D3=a&D4=a&HD=100304-1233&HDR=T,G3&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLEN&PA=80379eng&D1=3&D2=0&D3=a&D4=a&HD=131210-1015&LA=EN&HDR=T,G3&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80392NED&D1=3&D2=0-1,4&D3=a&D4=a&HD=100305-1005&HDR=T,G3&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80302NED&D1=3-5&D2=l&D3=a&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80589NED&D1=3&D2=a&D3=a&D4=11-23&HDR=T,G3&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82428NED&D1=3&D2=a&D3=0&D4=0&D5=12-23&HDR=T,G2,G1&STB=G3,G4&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82428NED&D1=3&D2=0&D3=a&D4=a&D5=12-23&HDR=T,G1,G3,G2&STB=G4&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71107NED&D1=0&D2=0&D3=a&D4=0&D5=0&D6=a&HD=091203-1032&HDR=T,G3,G5,G4&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71107NED&D1=0&D2=0&D3=0&D4=a&D5=0&D6=a&HD=091203-1114&HDR=T,G5,G4&STB=G1,G2,G3
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71107NED&D1=0&D2=0&D3=0&D4=0&D5=a&D6=a&HD=091203-1035&HDR=T,G3,G5&STB=G1,G2,G4
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71107NED&D1=0&D2=a&D3=0&D4=0&D5=0&D6=a&HD=091203-1037&HDR=T,G3,G5&STB=G2,G4,G1
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80353NED&D1=6-8&D2=a&D3=0&D4=11-l&HD=100219-1059&HDR=G2,T&STB=G1,G3
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=80353NED&D1=6-8&D2=0&D3=a&D4=11-19%2c21-22&HDR=T&STB=G1%2cG3%2cG2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=81481NED&D1=2&D2=0%2c2%2c5-10%2c14%2c16-17%2c19-20%2c23-24%2c27-29%2c31-32&D3=1-4&D4=a&HDR=T%2cG2&STB=G1%2cG3&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=81542NED&D1=2&D2=0%2c2%2c5-10%2c14%2c16-17%2c19-20%2c23-24%2c27-29%2c31-32&D3=0%2c6-18&D4=a&HDR=T%2cG3%2cG2&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=81481NED&D1=2&D2=0%2c2%2c5-10%2c14%2c16-17%2c19-20%2c23-24%2c27-29%2c31-32&D3=5-7&D4=a&HDR=T%2cG2&STB=G1%2cG3&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80392NED&D1=6-8&D2=4-8&D3=0&D4=12-l&HD=100305-1017&HDR=G2,T&STB=G3,G1
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80379NED&D1=6-8&D2=2-5&D3=0&D4=a&HD=100305-1017&HDR=G2,T&STB=G3,G1
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLEN&PA=80379eng&D1=6-8&D2=2-5&D3=0&D4=a&HD=131210-1017&LA=EN&HDR=G2,T&STB=G3,G1
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80379NED&D1=6-8&D2=2&D3=a&D4=a&HD=131210-1025&HDR=T,G3&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLEN&PA=80379eng&D1=6-8&D2=2&D3=a&D4=a&HD=131210-1024&LA=EN&HDR=T,G3&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80392NED&D1=6-8&D2=4&D3=a&D4=12-l&HD=100304-1218&HDR=T&STB=G1,G3,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80392NED&D1=6-8&D2=1-3&D3=0&D4=12-l&HD=100305-1018&HDR=T,G2&STB=G3,G1
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80379NED&D1=6-8&D2=1&D3=a&D4=a&HD=100305-1025&HDR=T,G1,G3&STB=G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLEN&PA=80379eng&D1=6-8&D2=1&D3=a&D4=a&HD=131210-1026&LA=EN&HDR=T,G3&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80392NED&D1=6-8&D2=1&D3=a&D4=12-l&HD=100304-1219&HDR=T&STB=G1,G3,G2
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80589NED&D1=6-8&D2=a&D3=a&D4=11-23&HDR=T,G3&STB=G2,G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80302NED&D1=0-2&D2=0&D3=a&HD=091203-1053&HDR=T&STB=G1,G2
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/verkeer-vervoer/cijfers/incidenteel/maatwerk/2011-maatwerk-verkeersprestaties-tab.htm
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80302NED&D1=0-2&D2=1&D3=a&HD=091203-1109&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80428NED&D1=0&D2=0&D3=a&D4=a&D5=a&HDR=T,G4&STB=G1,G2,G3&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80302NED&D1=0-2&D2=2&D3=a&HD=091203-1110&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80353NED&D1=0&D2=a&D3=a&D4=a&HD=100219-1116&HDR=T,G3&STB=G1,G2
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Afgelegde afstand vrachtauto’s en trekkers op de Nederlandse wegen
C7 In Nederland door Nederlandse en buitenlandse vrachtauto’s en trekkers (1990–2013)
C8 In Nederland door vrachtauto’s en trekkers naar leeftijd voertuig (1990–2013)
C9 In Nederland door Nederlandse en buitenlandse vrachtauto’s naar gewicht volle wagen (2001–2013)
 Vehicle kilometres Dutch and foreign lorries on Dutch territory by weight (2001–2013)
C10 In Nederland door vrachtauto’s en trekkers naar bouwjaar (2001–2013)
 Vehicle kilometres Dutch and foreign lorries and road trains on Dutch territory by years of construction (2001–2013)

Afgelegde afstand autobussen op de Nederlandse wegen
C11 In Nederland door Nederlandse en buitenlandse autobussen (1990–2013)
C12 In Nederland door lijndienst– en touringcarbussen naar leeftijd voertuig (2001–2013)

Afgelegde afstand speciale voertuigen op Nederlandse wegen
C13 In Nederland door Nederlandse en buitenlandse speciale voertuigen (1990–2013)
C14 In Nederland naar gewicht, brandstof en leeftijd voertuig (2002–2013)

4. Onderzoeksbeschrijvingen en artikelen
Hieronder vindt u de onderzoeksbeschrijvingen per voertuigsoort. 
Onderzoeksbeschrijving verkeersprestaties personenauto’s
Onderzoeksbeschrijving verkeersprestaties bestelauto’s
Onderzoeksbeschrijving bezit en gebruik bestelauto’s
Onderzoeksbeschrijving verkeersprestaties vrachtauto’s en trekkers
Onderzoeksbeschrijving verkeersprestaties autobussen
Onderzoeksbeschrijving verkeersprestaties speciale voertuigen
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