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'Forse afname tankstations dreigt'
De tankstation-sector gaat

ink veranderen. Verwachting is dat het aantal tankstations de komende

jaren fors zal afnemen.
Dat stelt voorzitter Erik de Vries van de NOVE, de belangenbehartiger voor particuliere pomphouders en
brandstofvervoerders. In een gesprek met BNR Nieuwsradio signaleert De Vries verschillende ontwikkelingen: auto's
die zuiniger worden, een sterke toename van het aandeel elektrische voertuigen, maar ook een veranderende rol van
het tankstation in de toekomst. "Elektrische voertuigen kunnen thuis of op het werk laden, dan heb je geen tankstation
nodig."
Volgens De Vries is Nederland "ruim bedeeld" met de huidige circa 4000 tankstations. "Economisch gezien kunnen we
nu al met 3000 toe."
De NOVE-voorzitter ziet dat er meer onbemande tankstations komen, vanwege de lagere exploitatiekosten. Maar alleen
exibele stations, die alternatieve brandsto en kunnen leveren of die zelfs produceren, zoals waterstof, kunnen in de
toekomst overleven.
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Chiptekorten raken autoverkoop, verkopen EU nog
lager dan in 2020
De tekorten aan chips hebben de Europese autoverkoop afgelopen jaar geen
goed gedaan. De verkopen van nieuwe personenwagens lagen in de Europese
Unie afgelopen jaar... 
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RJ-Uiting 2022-1 over presentatie bpm
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2022-1: 'Presentatie van
Belasting personenauto's en motorrijwielen (bpm)' gepubliceerd. 
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Elektrisch rijden is voor accountants al de norm
Het aandeel elektrische auto's op de markt is gezien de klimaatambities nog
relatief beperkt. Accountantskantoren geven het goede voorbeeld:
leasecontracten voor... 
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Verkoop tweedehands auto's blijft wel op peil in 2021
De verkoop van tweedehands auto's is vorig jaar tamelijk stabiel gebleven,
terwijl de markt voor nieuwe auto's ink inzakte als gevolg van de
chiptekorten bij autofabrikanten. 

NIEUWS
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Autoverkopen in 2021 flink omlaag door chiptekorten
De Nederlandse autoverkopen zijn afgelopen jaar meer dan 9 procent lager
uitgekomen dan in 2020. Volgens autobrancheorganisaties BOVAG en RAI
Vereniging ondervond... 

