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Bijna 12,5 miljoen wegvoertuigen  
in Nederland 
Op 1 januari 2018 staan er in Nederland bijna 12,5 

miljoen wegvoertuigen geregistreerd, 2 procent meer 

dan een jaar eerder. Twee derde hiervan (ruim 8,3 

miljoen) zijn personenauto’s. Vergeleken met een jaar 

eerder zijn begin dit jaar bijna alle type wegvoertuigen 

(zoals brandweerwagen, mobiele kraan en takelwagen) 

in aantal toegenomen, behalve de speciale voertuigen. 

Meer informatie lees CBS Jaarmonitor Wegvoertuigen 

aantallen 2018  

3 procent meer bedrijfsvoertuigen 
Het Nederlandse bedrijfsmotorvoertuigenpark telde 

begin dit jaar 1,1 miljoen voertuigen. Dit is ruim 3 

procent meer dan op 1 januari 2017. Deze groei komt 

met name voor rekening van de toename van het 

aantal bestelauto’s. Van de 90 duizend nieuw 

verkochte bedrijfsmotorvoertuigen was ruim 80 

procent een bestelwagen. 

Meer informatie lees het volledige artikel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruim kwart huishouden heeft geen 
motorvoertuig 
In 2,1 miljoen huishoudens (27 procent) in Nederland 

was in 2016 geen (lease)auto, brom- of snorfiets, 

scooter, motor of bestelauto aanwezig. Huishoudens in 

de laagste inkomensklasse hebben vaker geen 

motorvoertuig dan huishoudens in een hogere 

inkomensklasse. Dit blijkt uit een analyse van de laatste 

gegevens van het CBS.  

Meer informatie lees het volledige artikel 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeersintensiteit in 2017 

nauwelijks toegenomen 

Het is de afgelopen jaren nauwelijks drukker geworden op 

de Nederlandse rijkswegen. De verkeersintensiteit, het 

gemiddelde aantal motorvoertuigen dat per uur een vast 

aantal meetpunten passeert, was in 2017 ongeveer 1 

procent hoger dan in 2016 en 8 procent hoger dan 2012. 

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.  

Meer informatie lees het volledige artikel  

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/27/jaarmonitor-wegvoertuigen-aantallen-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/27/jaarmonitor-wegvoertuigen-aantallen-2018
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/27/lichte-groei-aantal-wegvoertuigen
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/25/ruim-kwart-huishoudens-heeft-geen-motorvoertuig
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/08/verkeersintensiteit-in-2017-nauwelijks-toegenomen
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Autobezit 75 plussers blijft stijgen 
Steeds meer mensen van 75 jaar of ouder hebben een 

auto. In deze leeftijdsgroep was het autobezit per 

duizend inwoners op 1 januari 2018 een derde hoger 

dan tien jaar eerder. Dat is de sterkste groei van alle 

leeftijdsgroepen. Ook de afgelegde kilometers per 

persoon stegen in die periode het sterkst onder 75-

plussers. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.  

Meer informatie lees het volledige artikel 

 

Transport en Mobiliteit 

In de webpublicatie Transport en mobiliteit presenteert 

het CBS feiten en trends over het verkeer en vervoer in 

Nederland. Thema’s die aan bod komen zijn: 

infrastructuur, vervoermiddelen, personen-mobiliteit, 

verkeers- en vervoersbewegingen, verkeersongevallen, 

goederenvervoer, de economische betekenis van de 

transportsector, milieueffecten en energiegebruik.  

Publicatie Transport en Mobiliteit 

  

 

 

 

 

 

Rijbewijzen, 8 op de 10 volwassenen 
hebben een autorijbewijs 

Ruim 11 miljoen mensen hebben een Nederlands 

autorijbewijs. Dat is 81 procent van de bevolking van 18 

jaar of ouder. Het autorijbewijsbezit is het hoogst 

onder vijftigers. Van deze leeftijdsgroep bezit 90 

procent een autorijbewijs. Jongeren en ouderen 

hebben minder vaak een rijbewijs. 

Meer informatie lees het volledige artikel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/verkeer-en-vervoer
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/24/autobezit-75-plussers-neemt-toe
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
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/verkeer-en-vervoer/transport-en-mobiliteit/mobiliteit/personenmobiliteit/categorie-personenmobiliteit/rijbewijzen

