
 

              
PERSBERICHT  
 
Aalsmeer, 16 maart 2017 
 

Topsector Logistiek publiceert verrassende inzichten gebruik bestelauto’s in 
Nederland 
 
De klimaatdoelstellingen, waarover afspraken gemaakt zijn tijdens de COP21 in Parijs, hebben een 
belangrijke rol in Topsector Logistiek. Logistiek is de dienst om goederen te transporteren waar om 
gevraagd wordt en dat leidt tot uitstoot. De Topsector kiest er voor om reductie van de uitstoot 
vanuit de vraag naar transport te analyseren. Daarbij bleek dat er zeer weinig bekend is over de inzet 
en de gebruikers van de meer dan 876.000 bestelauto’s in Nederland, terwijl ze een flinke bijdrage 
leveren aan de uitstoot, luchtvervuiling en congestie. 
Op het Topsector Congres op 16 maart 2017 in Aalsmeer worden de eerste resultaten van de studie 
“Gebruikers en Inzet van Bestelauto’s in Nederland” bekend gemaakt. De studie, geïnitieerd door 
Connekt namens de Topsector Logistiek en uitgevoerd door een consortium bestaand uit de 
onderzoeksbureaus Buck, CE Delft, Districon, Panteia en TNO,  geeft gedetailleerd inzicht in de 
gebruikers en inzet van de ca. 876.000 bestelauto’s in Nederland.  

 
Opvallende inzichten 

- Het jaarkilometrage lijkt op dat van personenauto’s, 80% blijft op of onder de 30.000 km 

per jaar hangen, 95% onder de 40.000 km per jaar. 

 

- De veelrijders (3% van het aantal) zijn verantwoordelijk voor 10 % van het afgelegd 

aantal kilometers door alle bestelauto’s in Nederland, met jonge bestelauto’s. 

 



-  35-50% Van alle bestelauto’s wordt voor goederenlogistiek gebruikt. Goederenlogistiek is 

gedefinieerd als het bedrijfsmatig transport van goederen (inclusief materialen voor de 

bouw) en/of onderdelen al dan niet in combinatie met diensten.  Ruim de helft van alle 

bestelauto’s wordt in gezet in de sectoren bouw en handel: voor een flink deel is dat niet 

in goederenlogistiek volgens de bovenstaande definitie maar bijvoorbeeld voor 

servicediensten in combinatie met  gereedschappen.  

 

- Bij bezorging aan huis is ca. 2-3 % van de bestelauto’s betrokken. Door een verdubbeling 
van E-commerce activiteiten zal het aantal bestelauto’s daarom niet sterk doen toenemen. 

 
- Bestelauto’s blijven langer doorrijden dan vrachtauto’s, tot ca. 20 jaar lang. In de 

leeftijdscategorie van 15 tot 20 jaar rijden ze nog steeds meer dan 10.000 km per jaar. 

▪ bij 15 jaar oud nog ongeveer 13.000 
▪ bij 20 jaar oud nog ongeveer 11.000 

 
- Bestelauto’s rijden vooral in de voorkant van de spits, en dat geldt vooral voor de bouw. 

 

- Oude bestelauto’s rijden relatief veel (40% of meer) kilometers buiten werktijd, en dan 

vooral in het weekend. 

 

- De oudere bestelauto’s zorgen voor een relatief grote bijdrage aan de luchtvervuiling: 8 % 

van de kilometers gereden door bestelauto’s (Euro 0-2)  zorgen voor 9 % van de NOx en 

39 % van de fijnstof uitstoot door bestelauto’s. 

 

- Bestelauto’s zorgen voor 34 % van de fijnstofemissies in de bebouwde kom van alle 

wegverkeer, terwijl hun aandeel van de gereden kilometers van alle wegverkeer binnen de 

bebouwde kom 12 % is. 

 

- Bestelauto’s zorgen voor ca. 14 % van de CO2 uitstoot van het Nederlands wagenpark 
(personen en vracht), en ca. 35 % van de CO2 uitstoot van logistiek verkeer (incl. 
binnenvaart) 
 

Eind maart wordt de studie integraal gepubliceerd via de website van de Topsector Logistiek. 
 
EINDE Persbericht 
______________________________________________________________________________  
Noot voor de pers  
Topsector Logistiek 
In 2010 startte het Kabinet met het topsectorenbeleid. De logistieke sector is een van de negen 
sectoren waarin Nederland uitblinkt en mondiaal toonaangevend is. De Topsector Logistiek zet zich 
in voor economische groei en exportkracht. Daarnaast heeft de wereld om ons heen ook de volle 
aandacht: onze ambitie om te groeien gaat hand in hand met onze ambitie om de logistiek schoner 
en slimmer te maken. In de stad, waar mensen wonen en werken, gebeurt er heel veel in het kader 
van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Voor alle bedrijven die zelf hun efficiëntie willen 
verbeteren en hun uitstoot willen verminderen, is er het succesvolle en aantrekkelijke programma 
Lean & Green van Connekt. Andere actielijnen zijn het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP), 
Synchromodaal Transport, Trade Compliance & Border Management, Cross  Chain Control Centers, 
Service Logistiek, Buitenlandpromotie, Vereenvoudigen Wet- en Regelgeving, Human Capital 
Agenda. Supply Chain Finance. 



Connekt 
Connekt is het netwerk waarbinnen ruim 500 bedrijven, kennisinstellingen en overheden hun 
krachten bundelen om samen te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. 
Het verbinden van leden en het delen van kennis, kunde en initiatieven op het gebied van Smart, 
Sustainable and Social Mobility staan hierbij centraal. Connekt voert het secretariaat van de 
Topsector Logistiek. 

Contact 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Iris Casteren van Cattenburch, communicatie 
Connekt, via 015 2516565 of 06 24573826. Kijk ook op www.topsectorlogistiek.nl. www.lean-
green.nl, www.connekt.nl, www.dinalog.nl.                                                                                                   
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