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29 november 2021

Hogere omzet in auto- en motorbranche
De omzet van de auto- en motorbranche is in het derde kwartaal met ruim 5 procent gestegen ten
opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondanks een tekort
aan computerchips was de omzet in vrijwel alle deelbranches in het derde kwartaal hoger, vooral in de
motorbranche.
De import van nieuwe personenauto's was de enige deelbranche die in het derde kwartaal minder omzette, 7,4 procent
op jaarbasis. De daling wordt veroorzaakt door een tekort aan computerchips, maar ook door logistieke problemen.
Door chiptekorten moesten autofabrieken de productie geregeld staken en wordt het aanbod van nieuwe auto's beperkt.
De motorbranche was juist koploper met 16,7 procent meer omzet, door meer handel in motor etsen. De
gespecialiseerde reparatiebedrijven, zoals bandenservicebedrijven, zetten 10,3 procent meer om, aldus het CBS.
Het vertrouwen in de auto- en motorbranche is gedaald. Bijna een kwart van de bedrijven in de autohandel geeft aan
een tekort aan arbeidskrachten te hebben aan het begin van het vierde kwartaal, zegt het statistiekbureau.
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Ruim de helft van de autokopers wil elektrisch rijden
Voor het eerst heeft ruim de helft van de autokopers een voorkeur voor
aanschaf van een elektrische auto, ook als daarvoor een meerprijs moet
worden betaald. De... 
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23 mei 2022

Ondernemers willen vrijstelling bpm bestelwagens
behouden
Ondernemers moeten vrijgesteld blijven van de belasting op de aanschaf van
bestelwagens, anders komen ze voor "onredelijk" veel hogere kosten te staan
en wordt het... 
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11 mei 2022

Subsidiepot voor elektrische vrachtwagens na een dag
alweer leeg
De subsidiepot voor de aanschaf van een nieuwe elektrische truck (AanZET) is
binnen een dag alweer leeg. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO). 
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Nederland uitzondering bij forse Europese daling
nieuwe auto's
In de Europese Unie werden in maart een stuk minder auto’s op kenteken
gezet dan een jaar eerder. Dat gebeurde in de eerste volledige maand sinds de
Russische invasie... 
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08 april 2022

Helft nieuwe elektrische auto's gaat nu naar
consumenten
Een steeds groter deel van de nieuw aangeschafte elektrische auto's gaat naar
consumenten. De afgelopen drie maanden was ruim de helft van alle nieuwe
elektrische... 

