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Inleiding
Het CBS publiceert jaarlijks cijfers over afgelegde afstanden door motorvoertuigen. Dit
document geeft een overzicht van de CBS Statline-tabellen met de verkeersprestatiecijfers
(1990-2011) alsook de bijbehorende onderzoeksbeschrijvingen. Met behulp van dubbelklikken
op de titel kunnen direct de tabellen over verkeersprestaties van motorvoertuigen worden
opgeroepen.
De Nationale AutoPas
De verkeersprestaties zijn berekend op basis van gegevens uit het register van de Stichting
Nationale Autopas (NAP). De Stichting Nationale Autopas ontvangt kilometerstanden van
Nederlandse voertuigen. Kentekens afkomstig uit de registratie van de RDW zijn verrijkt met
kilometerstanden en bijbehorende registratiedatums uit de NAP-database. Op basis van de
verschillen tussen kilometerstanden van twee opeenvolgende peildata zijn de afgelegde
kilometers voor de periode tussen de peildata berekend. Hiermee zijn jaarkilometrages
berekend voor alle voertuigen. Deze jaarkilometrages worden gebruikt om de
verkeersprestaties te schatten van de verschillende soorten voertuigcategorieën.
Statline databank
Via de StatLine databank kunt u ook zelf 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. In de tabellen kunt u de selecties en
opmaak zelf veranderen. Behalve naar Statline-tabellen wordt voor de autobussen ook nog
gelinkt naar een zogenaamde ‘maatwerk’-tabel (excel-bestand), die op de website van het CBS
staat. Deze maatwerktabel bevatten een indeling naar bouwjaarklassen. Het is mogelijk deze
tabel te printen of te exporteren.
Meer informatie over verkeer en vervoer is te vinden op de Themapagina verkeer en vervoer.
Voor vragen kunt u terecht bij de CBS infoservice.
Leeswijzer
Eerst worden kort de resultaten besproken en de wijzigingen die in 2012 zijn doorgevoerd.
Daarna volgt een beschrijving van nieuw ontwikkelingen en tabellen. Vervolgens de hyperlinks
naar tabellen met kilometers afgelegd door Nederlandse voertuigen, tabellen met het
gemiddelde jaarkilometrage en tabellen met kilometers afgelegd op Nederlands grondgebied.
Tot slot nog een overzicht van onderzoeksbeschrijvingen en artikelen uit 2012.
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1. Resultaten 2011 en wijzigingen 2009 en 2010

Hieronder worden enkele resultaten van verslagjaar 2011 besproken. Vervolgens vindt u een
beschrijving van de wijzigingen die er dit jaar (2012) hebben plaatsgevonden.
Enkele resultaten 2011
1

Nederlandse voertuigen reden in 2011 bijna 144 miljard kilometer. Dit is 1,7 procent meer dan
een jaar eerder. Bijna 81 procent van deze kilometers werd afgelegd door personenauto’s. De
afgelegde afstand van personenauto’s is in 2011 in vergelijking met een jaar eerder met 2,2
procent toegenomen. Dit komt vooral door de groei van het autopark, want gemiddeld wordt er
met een auto in 2011 ongeveer evenveel gereden als in 2010, namelijk 13,3 duizend kilometer.
Auto’s van particulieren versus bedrijven
Zowel het aantal personenauto’s in particulier bezit als het aantal in bezit van een bedrijf is
toegenomen.Particulieren rijden in 2011 met hun auto ongeveer evenveel als het jaar ervoor,
namlijk 11,8 duizend kilometer. Dit geldt niet voor bedrijfspersonenauto’s. Bedrijven hebben in
2011 bijna vijf procent meer auto’s in bezit dan in 2010. Zij rijden met deze auto’s echter
gemiddeld minder kilometers dan in 2010. De gemiddelde jaarkilometrage van personenauto’s
van bedrijven daalt met 2,6 procent, van 24,9 duizend kilometer in 2010 naar 24,3 duizend
kilometer in 2011. Ongeveer eenvijfde van de personenautokilometers wordt afgelegd door
auto’s van bedrijven.
Ontwikkeling Nederlandse personenauto's
6

%-mutatie t.o.v. jaar eerder

5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
auto's in gebruik

kilometers
particulier

gemiddeld
jaarkilometrage

bedrijf

Bron: CBS

1

Dit zijn alle voertuigen exclusief speciale voertuigen, motorfietsen en bromfietsen
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Meer cijfers vindt u in de tabellen met verkeersprestaties van motorvoertuigen verdeeld naar:
- kilometers gereden door Nederlandse voertuigen in Nederland en in het buitenland
- kilometers gereden op de Nederlandse wegen door Nederlandse en buitenlandse voertuigen
- én kilometers gereden door Nederlandse voertuigen.
Wijzigingen resultaten van 2009 en 2010
Hieronder wordt per voertuigsoort toegelicht of er wijzingen in de methode hebben
plaatsgevonden en of er naar aanleiding van nieuwe (NAP)-gegevens voorlopige cijfers zijn
bijgesteld.
Bestel- en personenauto’s: Voor bestelauto’s en personenauto’s heeft geen bijstelling van
voorlopige cijfers op basis van de nieuwe NAP-gegevens plaatsgevonden. Het cijfer van
verslagjaar 2009 is definitief geworden.
Vrachtauto’s en trekkers: De methode om buitenlandse vrachtauto’s en trekkers in Nederland te
schatten is gewijzigd. Een belangrijke verbetering is het gebruik van meer gedetailleerde
gegevens van Eurostat over het internationale wegvervoer. Daarmee zijn kilometers van
buitenlandse voertuigen afgelegd in Nederland berekenend. Deze nieuwe methode is vanaf
verslagjaar 2010 toegepast.
Daarnaast zijn voor vrachtauto’s en trekkers de voorlopige cijfers van 2009 en 2010 bijgesteld
op basis van nieuwe NAP-gegevens.
Autobussen: De voorlopige cijfers van lijndienstbussen en touringcarbussen van Nederlandse
voertuigen in het buitenland en buitenlandse voertuigen in Nederland in 2010 zijn bijgesteld. Op
basis van nieuwe NAP-gegevens heeft er geen bijstelling plaatsgevonden van de totaal
afgelegde kilometers door Nederlandse bussen.

2. Nieuwe ontwikkelingen en tabellen
In 2012 hebben we op verzoek van onze afnemers een aantal nieuwe tabellen gepubliceerd.
Daarnaast zijn er ook nieuwe cijfers over bestelauto’s verschenen. Hieronder vindt u meer
informatie over deze nieuwe ontwikkelingen en tabellen.
Voorlopige cijfers
Het CBS publiceert jaarlijks in het tweede kwartaal een eerste raming van de
verkeersprestaties. Deze schatting is gebaseerd op ontwikkelingen in het voertuigenpark. Input
hiervoor zijn jaarkilometrages uit het verslagjaar ervoor. De reeks verkeersprestaties aangevuld
met een eerste raming voor 2011 kunt u hieronder terugvinden in tabel C2: ”Afgelegde afstand
op Nederlands grondgebied eerste raming 2011 (1990 t/m 2011) juni 2012”. In het tweede
kwartaal van 2013 zal de eerste raming van verslagjaar 2012 gepubliceerd worden.
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Bestelauto’s naar branche
Na de personenauto’s vormen de bestelauto’s de grootste categorie motorvoertuigen. Er
bestaat een grote behoefte aan meer informatie over het bezit en gebruik van bestelauto’s.
Hiertoe is in 2011 en 2012 een zogenaamde bedrijfsvoertuigendatabase ontwikkeld die het
mogelijk maakt om vanuit bedrijfsperspectief bezit en gebruik van motorvoertuigen te
beschrijven. Door koppeling van diverse registers kunnen nu technische kenmerken van de
voertuigen gerelateerd worden aan kenmerken van de gebruiker, zoals bedrijfskenmerken
(bedrijfstakken en bedrijfsgrootte). Er zijn voor bestelauto’s nieuwe StatLinetabellen ontwikkeld
voor verslagjaar 2009. Voornemen is om in 2013 deze tabellen te actualiseren en om nieuwe
tabellen te ontwikkelen voor de vrachtvoertuigen. Hyperlinks naar tabellen over
verkeersprestaties van bestelauto’s naar branche zijn in dit document terug te vinden. Meer
informatie over het onderzoek kunt u vinden in de Onderzoeksbeschrijving bezit en gebruik
bestelauto’s.
Oldtimers
Voor verkeersprestaties van Nederlandse personenauto’s is een gedetailleerdere uitsplitsing
gemaakt naar leeftijd van het voertuig. Hiermee komen ook voor oldtimers verkeersprestaties
naar meerdere leeftijdsklasses beschikbaar. Deze gegevens kunt u hieronder terugvinden in
tabel A5:”Nederlandse personenauto's naar leeftijd voertuig (uitgebreid) en brandstof (2008 –
2011)”.
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3. 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 t/m 2011)

Afgelegde afstand door Nederlandse personenauto’s
A2

Nederlandse personenauto’s in Nederland en buitenland (1990 - 2011)

A3

Nederlandse personenauto’s naar brandstof en leeftijd voertuig (1990 - 2011)

A4

Nederlandse personenauto’s naar bedrijf en particulier (1990 - 2011)

A5

Nederlandse personenauto's naar leeftijd voertuig (uitgebreid) en brandstof (2008 – 2011)

nieuw

Afgelegde afstand door Nederlandse bestelauto’s
A6

Nederlandse bestelauto’s in Nederland en buitenland (1990 - 2011)

A7

Nederlandse bestelauto’s naar brandstof en leeftijd voertuig (1990 - 2011)

A8

Nederlandse bedrijfsbestelauto’s naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte (2009)

A9

Nederlandse bedrijfsbestelauto’s naar bedrijfstak en regio (2009)

A10

Nederlandse bedrijfsbestelauto’s naar bedrijfstak en leeftijd van het voertuig (2009)

A11

Nederlandse bestelauto's van particulieren naar leeftijd voertuig en regio (2009)

nieuw

nieuw
nieuw

nieuw

Afgelegde afstand door Nederlandse vrachtauto’s en trekkers
A12 Nederlandse vrachtauto’s en trekkers in Nederland en buitenland (1990 - 2011)
A13 Nederlandse vrachtauto’s en trekkers naar laadvermogen (2002 - 2011)
A14 Nederlandse vrachtauto’s in Nederland en buitenland naar gewicht volle wagen (2001 2011)
A15 Nederlandse vrachtauto’s en trekkers naar bouwjaar (2001 - 2011)
A16 Nederlandse vrachtauto’s en trekkers naar leeftijd voertuig (1990 - 2011)

Afgelegde afstand door Nederlandse bussen
A17 Nederlandse autobussen in Nederland en buitenland (1990 - 2011)
A18 Nederlandse lijndienst- en touringcarbussen naar leeftijd voertuig (2001 - 2011)
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Tabellen gemiddeld jaarkilometrage Nederlandse voertuigen

Gemiddeld jaarkilometrage door Nederlandse personenauto’s
B1

Nederlandse personenauto’s naar brandstof (2001 - 2011)

B2

Nederlandse personenauto’s naar gewicht (2001 - 2011)

B3

Nederlandse personenauto’s naar leeftijd voertuig (2001 - 2011)

B4

Nederlandse personenauto’s naar tenaamstelling (2001 - 2011)

B5

Nederlandse personenauto's naar leeftijd voertuig (uitgebreid) en brandstof (2008 – 2011)

nieuw

Gemiddeld jaarkilometrage door Nederlandse bestelauto’s
B6

Nederlandse bestelauto’s in Nederland en buitenland naar brandstof (2001 - 2011)

B7

Nederlandse bestelauto’s in Nederland en buitenland naar leeftijd voertuig (2001 - 2011)

B8

Nederlandse bedrijfsbestelauto’s naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte (2009)

B9

Nederlandse bedrijfsbestelauto’s naar bedrijfstak en regio (2009)

B10

Nederlandse bedrijfsbestelauto’s naar bedrijfstak en leeftijd van het voertuig (2009)

B11

Nederlandse bestelauto's van particulieren naar leeftijd voertuig en regio (2009)

nieuw

nieuw
nieuw

nieuw

Gemiddeld jaarkilometrage door Nederlandse vrachtauto’s en trekkers
B12 Nederlandse vrachtauto’s in Nederland en buitenland naar laadvermogen (2002 - 2011)
B13 Nederlandse vrachtauto’s in Nederland en buitenland naar gewicht volle wagen (2001 2011)
B14 Nederlandse vrachtauto’s in Nederland en buitenland naar bouwjaar (2001 - 2011)
B15 Nederlandse vrachtauto’s in Nederland en buitenland naar leeftijd voertuig (2002 - 2011)
B16 Nederlandse trekkers in Nederland en buitenland naar laadvermogen (2002 - 2011)
B17 Nederlandse trekkers in Nederland en buitenland naar bouwjaar (2001 - 2011)
B18 Nederlandse trekkers in Nederland en buitenland naar leeftijd voertuig (2002 - 2011)

Gemiddeld jaarkilometrage door Nederlandse autobussen
B19 Nederlandse autobussen in Nederland en buitenland naar leeftijd voertuig (2001 - 2011)
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C.

Tabellen over kilometers op de Nederlandse wegen

C1

Afgelegde afstand op Nederlands grondgebied door Nederlandse en buitenlandse
voertuigen (1990 - 2011)

C2

Afgelegde afstand op Nederlands grondgebied eerste raming 2011 (1990 t/m 2011)
nieuw
juni 2012

Afgelegde afstand door personenauto’s op de Nederlandse wegen
C3

In Nederland door Nederlandse en buitenlandse personenauto’s (1990 - 2011)

C4

In Nederland naar brandstof en leeftijd voertuig (1990 - 2011)

Afgelegde afstand door bestelauto’s op de Nederlandse wegen
C5

In Nederland door Nederlandse en buitenlandse bestelauto’s (1990 - 2011)

C6

In Nederland naar brandstof en leeftijd voertuig (1990 - 2011)

Afgelegde afstand vrachtauto’s en trekkers op de Nederlandse wegen
C7

In Nederland door Nederlandse en buitenlandse vrachtauto’s en trekkers (1990 - 2011)

C8

In Nederland door vrachtauto’s en trekkers naar leeftijd voertuig (1990 - 2011)

C9

In Nederland door Nederlandse en buitenlandse vrachtauto’s naar gewicht volle wagen
(2001 - 2011)

C10 In Nederland door vrachtauto’s en trekkers naar bouwjaar (2001 - 2011)

Afgelegde afstand Autobussen op de Nederlandse wegen
C11 In Nederland door Nederlandse en buitenlandse autobussen (1990 - 2011)
C12 In Nederland door lijndienst- en touringcarbussen naar leeftijd voertuig (2001 - 2011)
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4. Onderzoeksbeschrijvingen en artikelen
Hieronder vindt u twee artikelen die in 2012 gepubliceerd zijn en ook de
onderzoeksbeschrijvingen per voertuigsoort. Nieuw is de uitgebreide onderzoeksbeschrijving
bezit en gebruik bestelauto’s.
Personenauto’s rijden gemiddeld 37 kilometer per dag 6 maart 2012
Nieuwste bestelauto’s maken meeste kilometers 5 april 2012
Onderzoeksbeschrijving verkeersprestaties personenauto’s
Onderzoeksbeschrijving verkeersprestaties bestelauto’s
Onderzoeksbeschrijving bezit en gebruik bestelauto’s

nieuw

Onderzoeksbeschrijving verkeersprestaties vrachtauto’s trekkers
Onderzoeksbeschrijving verkeersprestaties autobussen
Methoderapport verkeersprestaties autobussen, methodebeschrijving en resultaten
Meer informatie over verkeer en vervoer op de themapagina
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