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Cijfers Elektrisch Vervoer 
(t/m 31 januari 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 30-11-2013 31-12-2013 31-01-2014 

Personenauto (FEV)           1.124  1.910 3.040 4.161 4.160 

Personenauto (E-REV, PHEV) #                17  4.348 15.973 24.512 24.734 

Bedrijfsauto < 3500              158  494 642 669 676 

Bedrijfsauto > 3500                22  23 34 39 41 

Bus * 68 67 73 73 74 

Quadricycles (vh driewielig) 181 469 622 632 635 

Motorfiets                88  99 127 125 120 

Totaal op de weg           1.658  7.410 20.511 30.211 30.440 

Bromfietsen 2.484 2.853 3.118 3.130 3.136 

Snorfietsen 14.311 17.748 19.755 19.772 19.884 

Brommobielen n.a. 107 139 141 144 

Totaal inclusief 
brom/snorfiets/brommobiel 18.453 

 

28.118 

 

43.523 

 

53.254 

 

53.604 
* Inclusief trolleybussen ; # 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 (31-01-2014)3  
 
Model Voertuigtype Aantal 

Mitsubishi Outlander Personenauto (PHEV) 8.010 

Volvo V60 Pug-in hybrid Personenauto (PHEV) 6.451 

Opel Ampera  Personenauto (E-REV) 4.923 

Toyota Prius Plug-in Personenauto (PHEV) 3.898 

Tesla Model S Personenauto (FEV) 1.199 
   

 
 

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 

2014-01 30.320 

 

                                                

 
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 30-11-2013 31-12-2013 31-01-2014 

Publiek (24/7 openbaar 

toegankelijk) 

1.250 2.782 3.434 3.521 3.598 

Semi-publiek (beperkt 

openbaar toegankelijk)  

576 829 2.882 2.249* 2.415 

Snellaadpunten      

Publiek en semi-publiek 15 63 127 106# 74$ 

      

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  

  

*: in de maand december 2013 zijn ruim 800 laadpunten van EV-Box door eigenaren afgemeld als openbaar 

toegankelijk laadpunt. De laadpunten zijn niet verdwenen, maar van ‘semi-publiek’ in ‘privaat’ veranderd. 

Hiermee verdwijnen ze wel uit de statistieken zoals wij ze bijhouden.  
 

#: 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.  
 

 
 
 

                                                

 
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: leerervaringen uit proeftuinen elektrisch en hybride rijden 

 

Elektrische voertuigen zijn goed inzetbaar als lease-, pool- en deelauto. In het afgelopen jaar zijn uit negen 

proeftuinprojecten positieve resultaten geboekt met elektrische en hybride voertuigen. Elektrisch en hybride 

rijden blijkt in de praktijk schoon, gebruiksvriendelijk en veilig te zijn. In deze special zijn de leerervaringen 

uit de proeftuinprojecten samengevat. Meer informatie over de proeftuinen hybride en elektrisch rijden, en 

het rapport over de tussenevaluatie vindt u op http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-

ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/elektrisch-rijden/praktijkvoorbeelden/proeftuinprojecten.  

 

Achtergrond proeftuinprojecten 

In 2009 initieerde het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat het ‘Proeftuinprogramma hybride en 

elektrisch rijden’. Met subsidies zijn in de afgelopen jaren negen projecten met elektrische voertuigen 

mogelijk gemaakt. Door de uitvoering van de proeftuinprojecten wordt kennis en praktijkervaring opgedaan 

met het gebruik van elektrisch vervoer in verschillende marktsegmenten en de bijbehorende 

laadinfrastructuur. De kennis en ervaring worden ingezet om de introductie van elektrisch vervoer te kunnen 

versnellen. De ambitie is om voor 2020 200.000 elektrische voertuigen op de Nederlandse wegen te krijgen 

en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de CO2-reductie en de verbetering van de luchtkwaliteit. 

 

Bevindingen per proeftuin 

In totaal zijn negen praktijkproeven met elektrische voertuigen gesteund. De praktijkproeven bevinden zich 

in het najaar van 2013 in verschillende stadia: 

• Vijf projecten (‘Elektrische Greenwheelsauto’s in de G4’, ‘Prestige GreenCab’, ‘Texel Gastvrij Elektrisch 

Vervoer – Opladen op Texel’, ‘Rotterdam Test Elektrisch Rijden’ en ‘Elektrische vuilnisauto’s bij Van 

Gansewinkel Groep’ zijn afgerond. 

• Project ‘Elektropool Haaglanden’ is in afronding. 

• In drie projecten (‘Fijnmazige stadsdistributie/pakketbezorging’, ‘0-emissie stedelijke distributie’ en 

‘Elektrisch goederenvervoer in stedelijk gebied’) zijn de eerste elektrische voertuigen onlangs ingezet. 

 

De proeftuinen lopen nu 2,5 jaar en eindigen (uiterlijk) in 2014. De proeftuinen worden gedurende het 

gehele traject gemonitord en geëvalueerd. Nadat alle proeftuinen afgerond zijn, is een definitieve evaluatie 

voorzien. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen per proeftuin weergegeven: 

 

Proeftuin Drie belangrijkste lessen 

0-emissie 

stedelijke 

distributie 

• Het is mogelijk gebleken een 19 tons volledig elektrische vrachtwagen te 

ontwikkelen. 

• Grote merken met veel distributie ervaring kiezen voor elektrisch rijden (dankzij 

proeftuin). 

• Nu eerste voertuig is ontwikkeld en rijdt is de weg vrij voor grotere productie. Dit 

leidt tot lagere ontwikkelkosten en minder technische storingen. 

Elektrisch 

goederenvervoer in 

stedelijk gebied 

• Een goed aftersales netwerk is een voorwaarde voor goede operationele inzet van 

de voertuigen. 

• Actieradius van distributievoertuigen is ruim voldoende om distributie 

werkzaamheden goed uit te voeren. 

• Ruimere venstertijden voor elektrische distributie zorgen voor economische kansen. 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/elektrisch-rijden/praktijkvoorbeelden/proeftuinprojecten
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/elektrisch-rijden/praktijkvoorbeelden/proeftuinprojecten
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Proeftuin Drie belangrijkste lessen 

Fijnmazige 

stadsdistributie/ 

pakketbezorging 

• Bewezen techniek zorgt voor vertrouwen in inzetbaarheid. 

• Veel aandacht voor trainingen aan chauffeurs met betrekking tot actieradius en 

veiligheid zorgen voor optimale inzet EV’s. 

• Inzetbaarheid vergelijkbaar met conventionele distributievoertuigen. 

Elektropool 

Haaglanden 

• Het nauwkeurig inplannen van de route is essentieel voor een goede inzetbaarheid 

van een elektrisch voertuig in de koeriersdienst. 

• Neem tijd voor een gewenningsfase om met meerdere bedrijven een auto te delen. 

• Medewerking van gemeente onmisbaar voor realisatie van openbare oplaadpunten. 

Elektrische 

Greenwheels auto’s 

in de G4 

• Inzet van elektrische deelauto’s in steden is goed mogelijk. 

• Standaardisatie bij het aanvraag- en realisatieproces van openbare oplaadpunten is 

nodig. 

• Zorg voor veel PR om het aantal gebruikers van deelauto’s te laten stijgen, 

onbekend maakt onbemind. 

Prestige GreenCab • Contractvervoer is essentieel voor goede inzetbaarheid elektrische taxi’s. 

• Voor brede toepassing in taximarkt (niet contractvervoer) is grotere actieradius 

nodig. 

• Nu meer modellen op de markt komen kunnen voertuigen beter geselecteerd 

worden op de geschiktheid voor taxivervoer. 

Texel Gastvrij 

Elektrisch Vervoer 

– Opladen op Texel 

• Gebruikers van de elektrische auto’s en bewoners zeer enthousiast over elektrisch 

vervoer. 

• In een gebied met beperkte afstanden (zoals Texel) zijn EV’s goed inzetbaar. 

• Elektrisch vervoer heeft een positieve marketingwaarde voor een regio. 

Rotterdam Test 

Elektrisch Rijden 

• Plug-in hybride voertuigen stoten altijd minder CO2, NOx en fijn stof uit dan 

vergelijkbare conventionele voertuigen. 

• Op basis van inzetbaarheid en actieradius zou 60% van de lichte bestelvoertuigen 

van de gemeente Rotterdam elektrisch kunnen rijden. 

• Wanneer een (in serie geproduceerd) voertuig eenmaal in bezit is, zijn de kosten 

voor onderhoud aanzienlijk lager dan voor een conventionele auto. 

Elektrische 

vuilnisauto’s bij 

Van Gansewinkel 

Groep 

• Het is praktisch goed haalbaar om met een elektrische vuilniswagen het vuilnis op 

te halen. 

• Veel positieve reacties vanuit de omgeving door minder uitstoot en minder geluid. 

• Selecteer specifieke ritten voor het voertuig, zodat de beperking qua grootte van de 

containers geen probleem vormt. 

 

Leerpunten inzetbaarheid 

Uit de proeftuinen komen belangrijke leerpunten naar voren over de inzetbaarheid van elektrisch vervoer. 

Zo tonen de ervaringen binnen verschillende marktsegmenten (waaronder een verhuisbedrijf, 

goederendistributeurs, een taxicentrale en een vuilophaaldienst) aan dat elektrisch vervoer het best kan 

worden ingezet voor specifieke toepassingen waarbij de benodigde actieradius niet te groot is en de ritten 

goed in te plannen zijn. Door gebruik te maken van hybride voertuigen kan die inzet worden uitgebreid. 

 

Schoon, gebruiksvriendelijk en veilig 

Ook blijkt uit de proeftuinen dat zowel volledige elektrische voertuigen als plug-in hybride voertuigen altijd 

schoner zijn dan vergelijkbare conventionele voertuigen. Zelfs als met plug-in hybride voertuigen niet  
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elektrisch wordt gereden. Bovendien wordt elektrisch vervoer als zeer gebruiksvriendelijk en veilig ervaren. 

In de proeftuinprojecten heeft zich geen enkel veiligheidsincident voorgedaan. 

 

Positieve ontwikkelingen 

Elektrisch vervoer breekt sneller door dan verwacht. Eind vorig jaar waren er maar liefst 30.000 elektrische- 

en plug-in hybride auto's geregistreerd in Nederland. Dit is een enorme toename ten opzicht van 2012. Het 

aantal plug-in hybrides is meer dan vervijfvoudigd en het aantal volledig elektrische voertuigen is 

verdubbeld. Verder is de laadinfrastructuur gestandaardiseerd en het netwerk van publiek toegankelijke 

laadpalen is toegenomen van enkele honderden naar ruim 5.000, inclusief een aantal snellaadlocaties (laden 

binnen een half uur). Voor 2014 is de ambitie om het aantal publiek toegankelijke laadpalen verder uit te 

breiden. 

 

Meer elektrische kilometers 

De groei van het aantal elektrische auto’s is een mooie stap in de richting van emissiearm rijden. Dit wordt 

versterkt door een plan van het Formule E-Team om het aandeel elektrisch gereden kilometers van plug-in 

hybride voertuigen te vergroten. Leasebedrijven, werkgevers en werknemers gaan samenwerken om dit te 

bereiken. 

 

Steeds betaalbaarder en nieuwe kansen 

De 10 miljoen euro die de overheid heeft geïnvesteerd in de proeftuinen heeft geleid tot een veelvoud van 

investeringen van private partijen. De toename van het aantal voertuigen zal naar verwachting een gunstig 

effect hebben op de betaalbaarheid van elektrisch rijden. De verwachting is dat ook het Nederlandse 

bedrijfsleven zal profiteren van de ontwikkeling naar elektrisch vervoer, bijvoorbeeld op het gebied van 

laadinfrastructuur, ICT en dienstverlening. 

 


