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05 januari 2022

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.

Volgens autobrancheorganisatie BOVAG verwisselden er in totaal ruim twee miljoen occasions van eigenaar. Dat is 0,9
procent minder dan in 2020, maar wel meer dan in 2019.
Onlangs bleek dat er van nieuwe auto's juist vorig jaar ruim negen procent minder werden verkocht. Door chiptekorten
konden autofabrikanten veel minder auto’s produceren en liep de levering vertraging op. Dit probleem speelde ook
sterk bij elektrische auto's, die inmiddels goed zijn voor ongeveer een vijfde van de markt voor nieuwe
personenwagens.

Meer via autobedrijven
De verkoop van tweedehands auto's, die in prijs voordeliger zijn, ligt eigenlijk altijd beduidend hoger dan de verkoop
van nieuwe auto's. Het valt BOVAG wel op dat mensen in toenemende mate naar gebruikte auto’s zoeken bij een
autobedrijf, in plaats van bij een andere particulier. Ook stijgen de prijzen van occasions ink en worden er steeds
vaker auto's uit het buitenland geïmporteerd om aan de vraag in ons land te kunnen voldoen.
De verkoop van gebruikte auto's door autobedrijven aan particulieren steeg vorig jaar met bijna vier procent tot meer
dan 1,3 miljoen. Tussen particulieren onderling zakten de verkopen juist met zo'n negen procent naar 674.251 wagens.
Vooral de Volkswagen-modellen Golf en Polo waren populair als tweedehands exemplaar. Dat gold ook voor de Opel
Corsa, die op de derde plaats stond van meest verkochte occasions. Naast auto's van Volkswagen en Opel deden
Peugeots het over het algemeen goed op de tweedehandsmarkt. Met name jonge occasions gaan vlot van de hand.
Bron: ANP/Bovag
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Verhoging maximale kilometervergoeding 'wassen
neus'
Miljoenen werknemers hebben niets aan een verhoging van de maximale
kilometervergoeding, zoals het kabinet wil. Dat komt doordat velen helemaal
geen reiskostenvergoeding... 
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17 juni 2022

Verkoop van nieuwe auto's in Europa opnieuw flink
gedaald
De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in mei opnieuw
gedaald. De verkoop zakte vorige maand met ruim elf procent in vergelijking
met een jaar... 
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01 juni 2022

Goed gevulde subsidiepot voor elektrische auto's leeg
De subsidiepot voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto's is leeg, meldt
uitvoerder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 
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31 mei 2022

CBS: omzet autobranche hoger door prijsstijgingen
De omzet van de auto- en motorbranche in Nederland is in het eerste
kwartaal met meer dan een vijfde toegenomen. Dat komt volgens het Centraal
Bureau voor de Statistiek... 
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25 mei 2022

Verkoop nieuwe bedrijfswagens EU ruim kwart
gekelderd in april
De verkoop van nieuwe bedrijfsvoertuigen zoals bestelbusjes, tourbussen en
vrachtwagens in de Europese Unie is in april met meer dan een kwart
gekelderd. 

