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Lange levertijden zorgen voor minder
autoverkopen
Het aantal verkochte nieuwe auto's is dit jaar tot nu toe lager dan in dezelfde periode vorig jaar, toen de
verkopen ook al "bijna een dieptepunt beleefden". Volgens brancheorganisatie RAI Vereniging willen
zowel bedrijven als particulieren nu wel weer een nieuwe auto kopen, maar zijn de voertuigen vooral
door wereldwijde chiptekorten niet snel beschikbaar.
"De showrooms worden goed bezocht, ook vanuit leasemaatschappijen", zegt een woordvoerder. Daar horen zij echter
dat auto's waarvan de levertijd normaal gesproken drie of vier maanden is, nu soms oploopt tot een halfjaar. Dit is wel
sterk per model en merk verschillend, maar in de hele autosector kunnen leveringen maanden langer duren door het
chiptekort.
Tijdens de coronapandemie nam de vraag naar chips vanuit de autosector sterk af, terwijl die juist sterk toenam vanuit
de techsector, bijvoorbeeld voor smartphones en laptops voor thuiswerken. Nu de vraag vanuit de autosector weer
sterk stijgt, hebben chipbedrijven moeite om daar aan te voldoen. Dat heeft dus tekorten tot gevolg.

Veel vraag
Door de leveringsproblemen werden in de eerste acht maanden van dit jaar ruim 211 duizend nieuwe auto's op
kenteken gezet. Dat is 3,4 procent minder dan tijdens dezelfde periode in 2020, blijkt uit de verkoopcijfers van RAI en
brancheorganisatie BOVAG. In augustus lagen de verkopen bijna 17 procent lager dan een jaar eerder. De RAI
Vereniging ziet tegelijkertijd dat de markt voor tweedehands auto's groeit.
Waar vorig jaar de beperkende maatregelen en de economische onzekerheid door de coronacrisis zorgden voor een
slecht jaar, is er nu aan vraag geen gebrek. RAI Vereniging rekent er nog op dat de achterstand voor het einde van het
jaar is ingelopen. De verwachting is een totale verkoop van 400 duizend nieuwe auto's, tegenover ruim 356 duizend
vorig jaar.
Dat is wel van veel verschillende factoren afhankelijk, bijvoorbeeld mogelijk veranderende regels voor de bijtelling op
elektrische auto's en de beschikbaarheid van voertuigen de rest van het jaar. "We zien licht aan het einde van de
tunnel, maar de tunnel is wel donker", aldus de RAI Vereniging.
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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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20 april 2022

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... 

