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Helft meer kilometers dan in 1990
Met Nederlandse motorvoertuigen werd in 2018 de helft meer gereden dan in 1990.
Vorig jaar reden personenauto’s, bestelauto’s, zware vrachtvoertuigen en bussen
samen 150,6 miljard kilometer, 48 procent meer dan in 1990. Vooral met
personenauto’s en bestelauto’s werd meer gereden. Daarnaast nam ook de leeftijd
van deze motorvoertuigen in de loop van de jaren toe. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht.

Aantal speed-pedelecs met 60 procent gestegen
Nederland telde op 1 juli 2019 bijna 17,2 duizend speed-pedelecs, bijna 62 procent
meer dan twee jaar eerder. 55-plussers schaften relatief vaak een dergelijke snelle
elektrische fiets aan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Lees het volledige
artikel online.

Prijzen openbaar vervoer stijgen sterker dan autokosten
De prijzen van het openbaar vervoer zijn na verloop van tien jaar sterker gestegen
dan de autokosten. Vergeleken met 2009 lagen de prijzen van het openbaar vervoer
in juli 2019 bijna 30 procent hoger. Kosten voor het rijden in de eigen auto lagen
gemiddeld een kwart hoger, terwijl consumentengoederen en -diensten in diezelfde
periode gemiddeld 18 procent duurder werden. Dat blijkt uit een analyse van de
consumentenprijsindex van het CBS.

Personenauto’s rijden recordaantal kilometers in 2018
Nederlandse personenauto’s hebben in 2018 een recordaantal van 121,4 miljard
kilometer afgelegd. Dat is 1,2 procent meer dan in 2017. Vooral auto’s op naam van
een bedrijf reden meer. Het aantal op diesel afgelegde kilometers daalde opnieuw
ten gunste van benzinekilometers, vooral bij bedrijfsauto’s. Dit blijkt uit nieuwe CBScijfers. Lees het volledige artikel online.

Onderzoek risico vervoersarmoede in stroomversnelling
Wat gebeurt er als je niet kunt komen waar je
wilt zijn, omdat je bijvoorbeeld geen auto hebt
of er in jouw omgeving geen openbaar
vervoer is? Dan belemmert dat je deelname
aan maatschappelijke en economische
activiteiten.
De laatste jaren hebben beleidsmakers en
wetenschappers meer aandacht voor dit
probleem. Het CBS en het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) hebben onderzoek
gedaan naar een indicator om het ‘risico op
vervoersarmoede’ te meten.
Bij Corporate News kunt u het rapport
downloaden.

Minder kilometers zware vrachtvoertuigen
Nederlandse zware vrachtvoertuigen reden in 2018 in totaal bijna 10,1 miljard
kilometer. Vergeleken met een jaar eerder is dit een daling van 0,3 procent.
Weliswaar legden trekkers voor oplegger 0,8 procent meer kilometers af,
vrachtauto’s reden juist minder kilometers (-2,1 procent). Speciale voertuigen, zoals
brandweerwagens, vuilniswagens en hoogwerkers, legden 4 procent minder
kilometers af. Lees meer over de ontwikkeling van het aantal kilometers afgelegd
door Nederlandse motorvoertuigen in de jaarmonitor wegvoertuigen: kilometers.

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:
 Doden en gewonden in het wegverkeer
 Verkeersdoden naar kenmerken
 Vliegtuigen en binnenschepen
 Motofietsen, bromfietsen en fietsen
 Wegvoertuigen
 Personenauto’s
 Luchtverkeer
 Vervoer over water
 Stikstofdioxiden
 Brandstofverbruik lucht- en scheepvaart
 Goederenvervoer

