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Cijfers Elektrisch Vervoer 
(t/m 28 februari 2014) 

 

Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt 

maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in opdracht van het ministerie 

van Economische Zaken. De cijfers mogen met bronvermelding (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – 

RVO.nl) gebruikt worden.   

 
Aantal geregistreerde elektrische voertuigen in Nederland1 

 
                                Aantal per 
Type voertuig 

31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-01-2014 28-02-2014 

Personenauto (FEV)           1.124  1.910 4.161 4.160 4.172 

Personenauto (E-REV, PHEV) #                17  4.348 24.512 24.734 25.880 

Bedrijfsauto < 3500              158  494 669 676 688 

Bedrijfsauto > 3500                22  23 39 41 44 

Bus * 68 67 73 74 85 

Quadricycles (vh driewielig) 181 469 632 635 642 

Motorfiets                88  99 125 120 121 

Totaal op de weg           1.658  7.410 30.211 30.440 31.632 

Bromfietsen 2.484 2.853 3.130 3.136 3.133 

Snorfietsen 14.311 17.748 19.772 19.884 19.997 

Brommobielen n.a. 107 141 144 145 

Totaal inclusief 
brom/snorfiets/brommobiel 18.453 

 

28.118 

 

53.254 

 

53.604 

 

54.907 
* Inclusief trolleybussen en een aantal hybride bussen; # Exclusief volledig hybride voertuigen 

 

Ontwikkeling aantal geregistreerde elektrische voertuigen in Nederland2 
(excl. brom- en snorfietsen) 

 

 
 

                                                

 
1 RDW, m.i.v. 31-08-2013 op basis van gegevensmodel op basis van aandrijflijn- en brandstofconcept 
2 RDW, m.i.v. 31-08-2013 op basis van gegevensmodel op basis van aandrijflijn- en brandstofconcept 
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Top 5 geregistreerde modellen elektrische auto (28-02-2014)3  
 
Model Voertuigtype Aantal 

Mitsubishi Outlander Personenauto (PHEV) 8.504 

Volvo V60 Pug-in hybrid Personenauto (PHEV) 7.001 

Opel Ampera  Personenauto (E-REV) 4.928 

Toyota Prius Plug-in Personenauto (PHEV) 3.902 

Tesla Model S Personenauto (FEV) 1.208 
   

 
 

Streefwaarden Plan van Aanpak Elektrisch Rijden4 
 

Doelstelling Elektrische voertuigen op de weg (3 of meer wielen) 

2015 15.000 tot 20.000 

2020 200.000 

2025 1.000.000 

Feitelijk  

2011-12         1.579  

2012-12 7.311 

2013-12 30.086 

2014-02 31.511 

 

                                                

 
3 RDW, m.i.v. 31-08-2013 op basis van gegevensmodel op basis van aandrijflijn- en brandstofconcept 
4 Plan van aanpak 2011-2015 ‘Elektrisch rijden in de Versnelling’ 
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Aantallen laadpunten5 

    

Aantal geïnstalleerd 

per 

 

Standaard laadpunten 

31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-01-2014 28-02-2014 

Publiek (24/7 openbaar 

toegankelijk) 

1.250 2.782 3.521 3.598 3.698 

Semi-publiek (beperkt 

openbaar toegankelijk)  

576 829 2.249 2.415 3.873 

Snellaadpunten      

Publiek en semi-publiek 15 63 106# 74$ 70* 

      

Private laadpunten      

Inschatting op basis van 

onderzoek in 2012 en 

extrapolatie en geschatte 

toename op basis van 

geregistreerde EVs 

 4.500 – 5.500 18.000   

  

#: op basis van aantal actieve snellaadpunten uit de database van Oplaadpalen.nl, aangevuld met data van 

The New Motion. 
 

$: in de maand januari 2014 heeft The New Motion 35 snellaadpunten uit de operatie gehaald. Deze worden 

op termijn vervangen. Tot ze vervangen worden, verdwijnen ze uit de statistieken.  
 
 
*: Bron: The New Motion 

 

 
 
 

                                                

 
5 Gebaseerd op cijfers van stichting e-laad, EV-Box B.V, NUON en Essent, The New Motion (cijfers t/m 31-10-2012) en 

Oplaadpalen.nl (vanaf cijfers tm 30-11-2012). In de data van Oplaadpalen.nl is (nog) niet aangegeven of laadpunten 

(semi-)publiek zijn. Voor deze rapportage is de aanname gemaakt dat laadpalen van e-laad, Nuon en Essent publiek zijn 

en de overige laadpalen in het bestand semi-publiek. 
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Special: Analyse eigendom elektrische personenauto’s 

 

Deze special bevat, in samenwerking met de Belastingdienst, een analyse van de bij de Belastingdienst 

bekende rechtspersonen die aansprakelijk zijn voor de bij de RDW geregistreerde elektrische 

personenauto’s. Het bestand dat hiervoor gebruikt is, bevat de per 31 december 2013 geregistreerde 

personenauto’s in Nederland. Het gaat in totaal om 4.161 volledig elektrische personenauto’s (FEVs) en 

24.512 plug-in hybride personenauto’s (PHEVs). Samen zijn dit 28.673 elektrische personenauto’s.  

 

In het bestand staan 7.740 personenauto’s waarvoor aanwijsbaar een leasemaatschappij aansprakelijk is. 

Dit is 27,3% van het totaal aantal geregistreerde elektrische personenauto’s. 808 (10,5%) hiervan zijn FEVs 

en 6.932 (89,5%) zijn PHEVs. Het totaal aantal auto’s dat in gebruik is als leaseauto, ligt hoger. Leaseauto’s 

kunnen namelijk ook geregistreerd staan op naam van het bedrijf dat ze least en soms zelfs op naam van 

de leaserijder. Dit is niet uit de brondata af te leiden.  

 

Bij de Belastingdienst worden voertuigaansprakelijken onder meer gecategoriseerd naar branche en 

rechtsvorm. Hieronder is de top 10 voor branches weergegeven: 

 

Branche Aantal FEV/PHEV personenauto’s per 

31-12-2013  

Niet bekend* 4.870 

Bedrijfseconomisch en organisatie 

adviesbureau 

2.226 

Autoverhuurbedrijven (zonder chauffeur) 2.113 

Holding, trustee of houdstermaatschappijen 2.109 

Handel in nieuwe personenauto’s 1.512 

Computerservicebureaus 991 

Handel auto’s, ass. en onderdelen (incl. 

banden) 

758 

Beheer- en administratiekantoor van 

waardepapieren 

677 

Krediet en financiële instellingen n.e.g. 590 

Holdings (aand. beheer geen bemoeienis 

met werkmaatschappij) 

558 

Totaal in top 10 16.404 

(58% van het totaal) 

Aantal geregistreerde FEVs en PHEVs naar branche  

(Bron: RDW, Belastingsdienst) 

* In het bronbestand is niet aan alle rechtspersonen een branche toegekend (niet bekend of nog niet gecategoriseerd) 

 

Op de volgende bladzijde zijn de gegevens in een taartdiagram weergegeven. 
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In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de rechtsvormen die aansprakelijk zijn voor 100 of 

meer elektrische personenauto’s.  

 

Rechtsvorm Aantal FEV/PHEV personenauto’s per 

31-12-2013  

Besloten vennootschap  17.408 

Eenmanszaak met een eigenaar 5.138 

Niet bekend* 1.515 

Naamloze vennootschap 1.244 

Vennootschap Onder Firma 1.223 

Stichting 190 

Coöperatie UA met gewone structuur 161 

Gemeente 117 

 Totaal in deze tabel 26.996 

(95% van het totaal) 

Aantal geregistreerde FEVs en PHEVs naar rechtsvorm 

(Bron: RDW, Belastingdienst) 

* Op basis van het bronbestand is het aannemelijk dat dit particulieren (privé eigenaren) zijn. 

 

Voor het merendeel van de voertuigen (88%) geldt dat volgens de Belastingdienst een bedrijf aansprakelijk 

is. Hiervan bestaat ruim 20% uit eenmanszaken.  

 

Aannemende dat de categorie ‘niet bekend’ inderdaad particulieren betreft, is voor ruim 5% van de 

elektrische personenauto’s een privépersoon aansprakelijk. 


