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80 Procent volwassenen heeft rijbewijs 
Bijna 80 procent van de Nederlandse bevolking van 17 jaar of ouder heeft een 
autorijbewijs. Begin 2019 hadden bijna 11,2 miljoen personen een Nederlands 
personenautorijbewijs B. Dat is 1 procent meer dan een jaar eerder. Lees het 
volledige artikel online.  
 

 

Aantal wegvoertuigen blijft stijgen  
Op 1 januari 2019 stonden er 1,8 procent meer voertuigen geregistreerd dan begin 
2018. Nederland telde begin van dit jaar 12,7 miljoen wegvoertuigen, 227 duizend 
meer dan een jaar eerder. Het aantal trekkers voor oplegger en bestelauto’s nam 
naar verhouding het afgelopen jaar het meeste toe. Dit meldt het CBS op basis van 
de nieuwste cijfers over het motorvoertuigenpark. Marjolijn Jaarsma licht de cijfers 
toe in een video. In de CBS Jaarmonitor Wegvoertuigen 2019 worden de nieuwste cijfers 
beschreven van het Nederlandse wegvoertuigenpark op 1 januari 2019. 
 

Een derde van alle personenauto’s is grijs, de meest voorkomende kleur. Na grijs 
volgen zwart en blauw. In 2003 waren auto’s nog relatief het vaakst blauw, gevolgd 
door grijs en rood. Meer informatie is te vinden op de pagina van Verkeer en Vervoer. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/verkeer-en-vervoer
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/09/80-procent-volwassenen-heeft-rijbewijs
https://youtu.be/UoCgpXhEVUk
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/14/jaarmonitor-wegvoertuigen-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/14/aantal-wegvoertuigen-blijft-stijgen


 

 

 

 
 

Meer snorfietsen, minder bromfietsen 
Begin 2019 telde Nederland ruim 1,2 miljoen brom- en snorfietsen. Dit is 1,6 procent 
meer dan in 2018. De snorfiets is populairder dan de bromfiets, met bijna 750 
duizend geregistreerde exemplaren tegen 457 duizend geregistreerde bromfietsen. 
Het aantal snorfietsen was in januari 2019 4 procent hoger dan een jaar eerder, het 
aantal bromfietsen was bijna 2 procent lager. Lees het volledige artikel online.  
 

 

 
Transport en mobiliteit 
Op de website Transport en mobiliteit presenteert het CBS feiten en trends over het 
verkeer en vervoer in Nederland. Afgelopen periode zijn de volgende nieuwe artikelen 
gepubliceerd:  

 Bestelauto’s, vrachtwagens en bussen 

 Rijbewijzen 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/11/weer-meer-snorfietsen-minder-bromfietsen
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/verkeer-en-vervoer/transport-en-mobiliteit
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/verkeer-en-vervoer/transport-en-mobiliteit/infra-vervoermiddelen/vervoermiddelen/categorie-vervoermiddelen/bestelauto-s-vrachtwagens-en-bussen
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/verkeer-en-vervoer/transport-en-mobiliteit/mobiliteit/personenmobiliteit/categorie-personenmobiliteit/rijbewijzen

