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Special: Analyse over 2013 
 

In deze special gaan we nader in op de ontwikkeling van elektrisch vervoer in 2013.  

 

De voertuigregistraties van volledig elektrische (FEV) en plug-in hybride voertuigen (PHEV) groeiden flink, 

zoals in de tabel is te zien.  

 

Totaal registraties per 

type voertuig 

31-12-2012 31-12-2013 Groei 

percentage 

FEV 1.910 4.161 217% 

PHEV 4.348 24.512 564% 

Totaal EV personenauto’s 6.258 28.673 458% 

Bron: RDW, bewerking RVO.nl  

 

In onderstaande tabel wordt per maand de ontwikkeling van alle registraties van nieuwe personenauto’s 

afgezet tegen de registraties van volledig elektrische en plug-in hybride voertuigen. Over heel 2013 bestond 

ruim 5% van de nieuw registraties uit volledig elektrische en plug-in hybride voertuigen.  

 

Periode Nieuw 
registraties 

alle 
personenauto’s 

 

Nieuw 
registraties 

FEV en PHEV 
personenauto’s 

Percentage 
FEV en 
PHEV van 
totaal 
registraties 

jan-13 48.036 625 1,30% 

feb-13 32.151 268 0,83% 

mrt-13 35.890 548 1,53% 

apr-13 30.538 273 0,89% 

mei-13 30.089 319 1,06% 

jun-13 35.285 397 1,13% 

jul-13 30.666 634 2,07% 

aug-13 28.623 1.123 3,92% 

sep-13 31.504 1.242 3,94% 

okt-13 36.784 2.134 5,80% 

nov-13 40.659 5.192 12,77% 

dec-13 39.163 9.660 24,67% 

Totaal 2013 419.388 22.415 5,34% 

Bron: alle registraties: BOVAG/RAI via www.bovag.nl, FEV en PHEV: RDW, bewerking RVO.nl  

 

Op de volgende bladzijde is de ontwikkeling van de nieuw registraties in grafiekvorm weergegeven.  
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Bron: alle registraties: BOVAG/RAI via www.bovag.nl, FEV en PHEV: RDW, bewerking RVO.nl  

 

 

De volgende tabel geeft naast de registraties van volledig elektrische (FEV) en plug-in hybride voertuigen 

(PHEV) ook de registraties weer van volledig hybride voertuigen (HEV). Te zien is dat er in 2013 meer plug-

in hybride voertuigen zijn geregistreerd dan volledig hybride voertuigen.  

 

Registraties per 
type voertuig  

 Totaal per 
31-12-2012  

 Totaal per 
31-12-2013  

 Registraties 
in 2013  

 FEV             1.910              4.161  
             

2.251  

 PHEV             4.348            24.512  
           

20.164  

 HEV           88.562          106.918  
           

18.356  

Bron: RDW, bewerking RVO.nl  

 

Tenslotte is hieronder in een grafiek de ontwikkeling van de registraties van volledige elektrische 

personenauto’s afgezet tegen die van plug-in hybride voertuigen (inclusief range extended voertuigen). 
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Bron: RDW, bewerking RVO.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 


