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03 mei 2021

Autoverkopen in april in de plus
Het aantal nieuw geregistreerde auto’s is afgelopen april met 55,6 procent gestegen ten opzichte van
april 2020. In totaal werden er 23.846 nieuwe personenauto’s geregistreerd, tegenover 15.322 een jaar
eerder.
Dat blijkt uit de o

ciële registratiecijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC. Met een plus van 55 procent zit het

aantal autoregistraties voor het eerst dit jaar ink in de lift.
De cijfers zijn verklaarbaar, omdat in april 2020 zowel de automotive industrie als de showrooms in Nederland en
Europa dicht waren en de nieuwregistraties instortten. Ten opzichte van april 2019, toen nog 32.701 nieuwe auto’s
werden geregistreerd, loopt het aantal registraties nog 27,1 procent achter.
In totaal zijn er dit jaar 104.497 nieuwe auto’s geregistreerd, 11,7 procent minder dan in de eerste vier maanden van
2020 (118.375). Voor dit jaar verwachten BOVAG en RAI Vereniging een totaal aantal registraties van zo’n 400.000
stuks. Afgelopen jaar werden in totaal 356.051 nieuwe auto's geregistreerd.
Met een marktaandeel van ruim elf procent was Kia in ons land het meest geregistreerde merk in april, gevolgd door
Volkswagen en Peugeot.
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16 april 2021

Europese autoverkopen in eerste kwartaal in de plus
De Europese autoverkopen zijn in het eerste kwartaal hoger uitgekomen dan
in de eerste drie maanden van 2020. Dat is te danken aan een inke opleving
van de verkopen... 
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06 april 2021

Grote bedrijven willen fossielvrij wagenpark in 2025
Grote bedrijven, waaronder ook Deloitte, KPMG en PwC, willen in 2025 een
volledig fossielvrij wagenpark hebben. De ondernemingen beloven de
komende jaren samen 23.000... 
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02 april 2021

Autoverkoop daalt nog steeds door coronacrisis
Het aantal verkochte nieuwe auto's is in maart fors lager uitgevallen dan in
dezelfde maand een jaar eerder. Het aantal kentekenregistraties kelderde met
17,7 procent... 
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10 maart 2021

Nederland wil geen nieuwe benzine- en dieselauto's
meer in 2030
Samen met acht andere EU-landen vraagt Nederland de Europese Commissie
het laten verdwijnen van auto's met een verbrandingsmotor te versnellen. 
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02 maart 2021

Autoverkoop: kwart minder registraties in februari
In februari zijn 21.862 nieuwe auto’s in Nederland geregistreerd. Dat is een
daling van 26,3 procent ten opzichte van februari 2020 (29.665). In totaal zijn
in de... 

