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et zijn inderdaad alleen de 
motorvoertuigen op de weg, want de 

geschorste exemplaren telt het CBS niet mee.  
Ook zijn het niet allemaal voertuigen met een 
motor, want ook zitten er  1,1 miljoen 
aanhangwagens en opleggers (10% dus) bij en 
daar heb ik weleens een motor op zien liggen 
maar nog nooit een motor in zien zitten. 

Voor het eerst geen stijiging
Speciaal de cijfers voor de klassieke auto (het CBS 
telt daarvoor de voertuigen van 25 jaar en ouder) 
zijn interessant, want voor het eerst is het aantal 
klassieke personenauto’s niet gestegen, maar 
gedaald: om precies te zijn van 320.260 naar 
311.638 stuks. In het verleden steeg dat steeds 
met zo’n 10.000 tot 15.000 per jaar met een 
groeispurt vanaf 2011 en ook het percentage 
klassiekers t.o.v. van het totaal steeg elk jaar een 
klein beetje.  Bij de auto’s daalde het nu dus, 
maar de motorfietsen, bedrijfsvoertuigen en de 
aanhangwagens steeg het aantal nog wel vorig 
jaar. Voor wie het interessant vindt: er waren 
begin 2014 184.000 klassieke motoren,  164.000 
oude opleggers en aanhangwagens en 40.000 

oldtimer bedrijfswagens. De cijfers tonen ook aan 
dat een motorfiets wat  gemakkelijker weg gezet 
wordt dan een vrachtwagen, waar immers  veel 
meer stallingsruimte voor nodig is.  Alles bij 
elkaar opgeteld met de auto’s erbij zijn er nu net 
iets meer dan 700.000 motorvoertuigen van 25 
jaar en ouder. 

Peugeot 405
De cijfers laten duidelijk al de effecten zien van 
de gewijzigde vrijstelling motorrijtuigenbelasting 
die er eind 2013 al zat aan te komen. Het echte 
effect van de vrijstelling pas bij 40 jaar zal vooral 
volgend jaar in de statistiek te zien zijn, als ook 
de aantallen motorvoertuigen in heel 2014 
bekend zijn.  De cijfers van de personenauto’s 
laten dus voor het eerst een daling zien en dat is 
echt een trendbreuk.. Met wat optrekken en 
aftrekken zijn de verschillende oorzaken van die 
daling vast te stellen. Eind 2012 waren er 320.000 
personenauto’s; daar kwamen bij 4.700 door 
import. Ook moeten de ‘overlevers’ uit de 
jaargang 1988 erbij opgeteld worden: doorgaans 
zijn dat er elk jaar 2,5% en in 1988 werden er 
480.000 personenauto’s verkocht: dus het gaat 

om ongeveer 12.000 stuks.  Auto van het jaar in 
1988 was de Peugeot 405: aan dat soort auto’s 
moet u denken. Voor die auto is inmiddels al een 
heuse liefhebbersclub met een website.
De export was veel groter: ruim 14.000 stuks en 
ook gingen er bijna 11.000 auto’s naar de 
schroothoop. Daar moet u vooral denken aan 
auto’s als de Mercedes 190. Die laatste cijfers 
komen van VWE Trendweb.  Conclusie is dat de 
oorzaak van de daling ‘m dus vooral zit in sloop 
en export en dan met het accent op het laatste 
kwartaal van 2013. Echt veel extra geschorste 
voertuigen zitten er nog niet bij, maar wie een 
beetje de ontwikkeling rond de vrijstelling 
Motorrijtuigenbelasting heeft gevolgd zal het niet 
verbazen dat vooral klassieke personenauto’s op 
LPG en diesel dit jaar massaal geschorst zijn.✦
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Trendbreuk: in 2013  
minder klassiekers  
op de weg 

Jaarlijks houdt het CBS bij hoeveel motorvoertuigen er in Nederland zijn. Dat waren 
er begin dit jaar 10,7 miljoen. Uit dit soort cijfers moet je niet direct vergaande con-
clusies trekken, want wat telt het CBS eigenlijk precies? 

Motorfietsen zijn makkelijker op te slaan dan vrachtauto’s

Deze bus kreeg 
kenteken 01-YD-32. 
Behalve perso-
nenauto’s krijgen 
ook bussen en 
motorfietsen uit 
1974-1977 een ken-
teken uit de speciale 
YD klassieker serie | 
Deze Lancia Aurelia 
is een van de fraai 
klassiekers die er in 
2013 bij kwam. 


