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Vierde kwartaal 2016 

 

 

 Na zeven kwartalen van groei is de omzet van de auto- en 

motorbranche in het vierde kwartaal van 2016 afgenomen met bijna 

8 procent. Deze krimp is het resultaat van omzetdalingen bij de 

importeurs van nieuwe personenauto’s en de personenautobranche.  

In het derde kwartaal van 2016 waren de importeurs van nieuwe 

personenauto’s de enige deelbranche met een omzetdaling, maar in 

het vierde kwartaal geldt dit ook voor de personenautobranche. 

Samen zijn deze branches goed voor ruim twee derde van de omzet 

in de auto- en motorbranche. De overige deelbranches behaalden 

wel meer omzet dan in het vierde kwartaal van 2015. De sterkste 

omzetstijging werd behaald door de motorbranche, waar bijna het 

omzetniveau van voor de crisis wordt bereikt. De omzet van de 

bedrijfsautobranche groeide weer met meer dan 10 procent na een 

iets minder derde kwartaal. De omzet van de autoservicebedrijven 

en de handel in auto-onderdelen nam ook licht toe. 

Omzetontwikkeling motor- en autobranche 

 

Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

 

Auto- en motorbranche 

Minder omzet voor auto- en motorbranche  

De auto- en motorbranche heeft in het vierde kwartaal van 2016 

bijna 8 procent minder omgezet dan het jaar ervoor. In hetzelfde 

kwartaal van 2015 groeide de omzet in de autosector nog bijna 24 

procent, met name door de explosieve verkoop van nieuwe 

personenauto’s voorafgaand aan een wijziging in de bijtellingsregels. 

De omzet van importeurs van nieuwe personenauto’s was in het 

vierde kwartaal van 2016 ruim 16 procent lager dan een jaar eerder. 

De omzet van de personenautobranche kromp met 10 procent. De 

overige deelbranches zagen hun omzet wel toenemen. In de 

bedrijfsautobranche werd ruim 10 procent meer omgezet dan een 

jaar eerder. De omzet in de motorbranche steeg ruim 14 procent en 

nadert het niveau van voor de crisis. De autoservicebedrijven en 

handelaren in auto-onderdelen behaalden omzetstijgingen van 

respectievelijk bijna 2 procent en ruim 1 procent. 

Omzetontwikkeling motor- en autobranche, derde kwartaal 

 Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

Omzet auto- en motorbranche daalt voor het eerst in twee jaar 
 Auto- en motorbranche: Omzet daalt ten opzichte van omzetpiek eind 2015 1

 Bedrijfsautobranche: Omzetstijging weer boven de 10 procent, opvallend veel bussen verkocht 2

 Personenautobranche: Omzet importeurs en personenautobranche daalt, autoverkopen in 2016 naar dieptepunt 3

 Autoservicebedrijven en handel in auto-onderdelen: Omzet blijft stijgen, maar minder dan voorgaande kwartalen 4

 Motorbranche: Groei houdt aan, omzetniveau van voor de crisis in zicht 4

 Economisch beeld: Ondernemersvertrouwen licht verbeterd, verwachtingen positief 5

 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-4,25-l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-4,25-l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
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Vierde kwartaal 2016 

 

Gelijk aantal oprichtingen en meer opheffingen 

In het vierde kwartaal van 2016 zijn er in de auto- en motorbranche 

525 nieuwe bedrijven gestart. Daarmee is in vergelijking met 

hetzelfde kwartaal een jaar eerder het aantal oprichtingen gelijk 

gebleven. Daarnaast staakten in het afgelopen kwartaal ongeveer 

550 bedrijven definitief hun werkzaamheden in deze branche. Het 

aantal opheffingen is daarmee ruim 18 procent gestegen ten 

opzichte van het vierde kwartaal van 2015. Het grootste aandeel van 

deze dynamiek zit in de autohandel en –reparatie. Daar zijn binnen 

de auto- en motorbranche dan ook de meeste bedrijven actief. In 

totaal waren er aan het eind van het vierde kwartaal 31 770 

bedrijven actief in deze sector. Daarmee is het aantal bedrijven op 

jaarbasis met bijna 3 procent toegenomen. 

Aantal oprichtingen en opheffingen 

 

Statline: Bedrijven; oprichtingen 

Statline: Bedrijven; opheffingen 

 

Meer openstaande vacatures, aantal faillissementen halveert bijna 

Er waren binnen de auto- en motorbranche 2500 openstaande 

vacatures in het vierde kwartaal van 2016. Dit waren er 400 meer 

dan een kwartaal eerder. Het aantal ontstane vacatures bleef in het 

vierde kwartaal gelijk en het aantal vervulde vacatures daalde. In het 

tweede kwartaal van 2016 was het aantal openstaande vacatures 

met 2600 nog het hoogst in 8 jaar. 

In het laatste kwartaal van 2016 zijn er 13 bedrijven failliet gegaan. 

Dit is bijna een halvering ten opzichte van een kwartaal eerder toen 

er 24 faillissementen waren. Bij de autobranche en reparatie ging 

het aantal failliete bedrijven van 17 in het derde kwartaal naar 7 in 

het vierde kwartaal van 2016. Bij de gespecialiseerde autoreparatie 

daalde het aantal faillissementen van 6 naar 4. Bij de handel in auto-

onderdelen bleef het aantal faillissementen gelijk. Er ging in het 

vierde kwartaal één bedrijf failliet. Ook bij de motorfietsenbranche 

ging er één bedrijf failliet. 

Aantal openstaande vacatures 

 

Statline: Vacatures  

Statline: Uitgesproken faillissementen 

 

Bedrijfsautobranche 

Hogere omzetstijging voor bedrijfsautobranche 

Na een iets minder sterk derde kwartaal is de omzet van de 

bedrijfsautobranche in het vierde kwartaal van 2016 weer met ruim 

10 procent toegenomen. In totaal was de omzet over heel 2016 ruim 

11 procent hoger dan in 2015. 

Er werden 18 649 nieuwe bedrijfswagens verkocht in het vierde 

kwartaal, ruim 17 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2015. 

Opmerkelijk was het aantal verkochte bussen. Er zijn in het vierde 

kwartaal 526 bussen verkocht ten opzichte van 39 verkochte bussen 

een jaar eerder. Er zijn 14 951 bestelwagens verkocht. Dat is ruim 17 

procent meer dan een jaar eerder. Daarnaast werden er ook meer 

nieuwe vrachtauto’s en speciale voertuigen verkocht. Het aantal 

verkochte trekkers voor opleggers daalde met ruim 7 procent. Er 

werden 1 962 trekkers verkocht. 

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche 

 

Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83148NED&D1=0&D2=191-195&D3=25-l&HDR=T,G1&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83149NED&D1=0&D2=191-195&D3=25-l&HDR=T,G1&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80472NED&D1=a&D2=16&D3=40-44,65-l&HDR=T,G1&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82244NED&D1=0&D2=l&D3=177-181&D4=20,24,28,32,37,41,45,49,54,58,62,66,71,75,79,83,88,92,96,100,105,109,113,117,122,126,130,134&HDR=T,G1,G2&STB=G3&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-4,25-l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
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Vierde kwartaal 2016 

Personenautobranche 

Opnieuw omzetdaling importeurs van nieuwe personenauto’s  

In het vierde kwartaal van 2016 is de omzet van de importeurs van 

nieuwe personenauto’s voor het tweede kwartaal op rij afgenomen 

De omzet kromp met ruim 16 procent ten opzichte van dezelfde 

periode een jaar eerder toen er sprake was van een omzetpiek. De 

omzet steeg toen met ruim 40 procent tot het hoogste omzetniveau 

van deze eeuw. Deze omzetpiek ging vooraf aan een aantal 

ingrijpende wijzigingen in de bijtellingsregels voor privégebruik van 

de zakelijke auto per ingang van 1 januari 2016. 

De omzet van de importeurs van nieuwe personenauto’s was over 

heel 2016 ruim 5 procent lager dan in 2015. Het omzetniveau was 

echter nog steeds ruim boven dat van 2013 en 2014. 

Omzetontwikkeling importeurs nieuwe personenauto's 

 

Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

 

Minder omzet in personenautobranche  

Na 7 kwartalen van omzetstijging in de personenautobranche daalt 

de omzet in het vierde kwartaal van 2016 met 10 procent vergeleken 

met een jaar eerder. In het derde kwartaal was er nog een stijging 

van ruim 3 procent. Vooral de handel in nieuwe personenauto’s liep 

terug. Er werden fors minder personenauto’s verkocht dan in het 

vierde kwartaal van 2015, toen er veel nieuwe (zakelijke) auto’s 

werden aangeschaft in aanloop naar de eerder genoemde 

maatregelen in de bijtellingsregels. De tweedehands markt blijft het 

wel goed doen. Er werden in het vierde kwartaal meer occasions 

verkocht dan in het vierde kwartaal van 2015.  

De jaaromzet van de personenautobranche groeide in 2016 met 

ruim 1 procent ten opzichte van 2015. 

Omzetontwikkeling personenautobranche 

 

Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

 

Verkoop nieuwe personenauto’s in 2016 naar dieptepunt 

In het vierde kwartaal zijn er 97 472 nieuwe personenauto’s 

geregistreerd, 50 470 minder dan een jaar eerder. Dit betekent een 

daling van ruim 34 procent. Een jaar eerder was er nog een 

explosieve autoverkoop in het laatste kwartaal van 2015 vanwege de 

naderende belastingmaatregel per 1 januari 2016. In 2016 lagen 

alleen de verkoopcijfers van kwartaal 2 hoger dan die van een jaar 

eerder. Het aantal personenauto’s dat in 2016 nieuw werd 

aangeschaft is het laagste in twintig jaar. 

De verkoop van tweedehands personenauto’s blijft stijgen. Voor het 

tiende achtereenvolgende kwartaal werden er meer occasions 

verkocht dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2016 

werden 480 duizend tweedehands personenauto’s verkocht, 

tegenover 460 duizend in het vierde kwartaal van 2015; een stijging 

van ruim 4 procent. 

Aantal nieuw verkochte personenauto's 

 

Statline: Motorvoertuigen, verkopen 

 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-4,25-l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-4,25-l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82854ned&D1=0-2,8-11,17&D2=54,58,62,66-67,71,75,79,83-84,88,92,96,100-101,105,109,113,117-118,122,126,130,134-135,139,143,147,151-152,156,160,164,168-169&HDR=T&STB=G1&VW=T
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Vierde kwartaal 2016 

Autoservicebedrijven en handel in auto-onderdelen 

Omzet autoservicebedrijven blijft groeien 

In het vierde kwartaal van 2016 hebben autoservicebedrijven bijna 2 

procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal van 2015. Dit was 

het zevende achtereenvolgende kwartaal waarin de omzet stijgt. De 

omzet steeg echter minder hard dan in de vorige kwartalen van 

2016.  

In totaal was de jaaromzet van de autoservicebedrijven over 2016 

bijna 6 procent hoger dan het jaar ervoor. Dit was de grootste 

jaarlijkse omzetstijging sinds het begin van deze eeuw. De 

autoservicebedrijven waren hiermee de enige deelbranche binnen 

de auto- en motorbranche waar de omzet in 2016 harder is 

gestegen dan in 2015. 

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven 

 

Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

 

Omzet in auto-onderdelen stijgt minimaal 

De handelaren in auto-onderdelen zagen hun omzet maar minimaal 

groeien. In het vierde kwartaal van 2016 steeg hun omzet met ruim 

1 procent. De omzet steeg hiermee wel voor het achtste kwartaal op 

rij, maar de toename is niet meer zo hoog als in de voorgaande 

kwartalen. Over heel 2016 steeg de omzet van de handelaren in 

auto-onderdelen met bijna 4 procent ten opzichte van 2015. De 

jaaromzet bereikte hiermee het hoogste niveau van deze eeuw. 

Consumentenprijzen van auto-onderdelen en accessoires daalden 

voor het derde kwartaal op rij. Het prijsniveau lag in het vierde 

kwartaal van 2016 0,9 procent lager dan een jaar eerder. 

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen 

 

Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

Motorbranche 

Groei motorbranche houdt aan 

Ook in het vierde kwartaal van 2016 is de omzet in de motorbranche 

gestegen. De omzet was in het vierde kwartaal ruim 14 procent 

hoger dan een jaar eerder en stijgt inmiddels al drie en half jaar. De 

omzet nadert het niveau van voor de crisis.  De jaaromzet over 2016 

kwam bijna 9 procent hoger uit dan het jaar ervoor.  

In het vierde kwartaal zijn er 1371 nieuwe motorfietsen verkocht. 

Dat zijn er 234 meer dan een jaar eerder, een stijging van ruim 20 

procent. Over heel 2016 werden er 12 605 nieuwe motorfietsen 

verkocht, ruim 11 procent meer dan een jaar eerder. De verkoop 

van tweedehands motorfietsen steeg in het vierde kwartaal van 

2016 met bijna 2 procent. Er werden 22 400 tweedehands 

motorfietsen verkocht. In totaal zijn er 119 830 tweedehands 

motoren verhandeld in 2016, bijna 2 procent meer dan in 2015. 

Omzetontwikkeling motorfietsbedrijven 

 

Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-4,25-l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-4,25-l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-4,25-l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
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Vierde kwartaal 2016 

Economisch beeld 

Lichte verbetering ondernemersvertrouwen 
De stemming van ondernemers in de motor- en autohandel is licht 

verbeterd ten opzichte van drie maanden geleden. Het 

ondernemersvertrouwen kwam aan het begin van het vierde 

kwartaal van 2016 nog uit op -0,3; aan het begin van het eerste 

kwartaal van 2017 is het vertrouwen toegenomen tot 2,7. Daarmee 

is het sentiment licht positief. 

Het ondernemersvertrouwen is samengesteld uit drie 

deelindicatoren: de ontwikkeling van de omzet in het vorige 

kwartaal, een oordeel over de handelsvoorraden en de 

omzetverwachting voor het lopende kwartaal. Voor de omzet was, 

zowel in de realisaties als de verwachtingen een verbetering te zien 

ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het aantal ondernemers 

dat met te grote voorraden zit, is echter toegenomen. 

Ondernemersvertrouwen motor- en autohandel 

(seizoengecorrigeerd) 

 

Statline: Ondernemersvertrouwen 
 

Verwachtingen positief 

Over het algemeen zijn de verwachtingen van autohandelaren over 

het eerste kwartaal van 2017 positief. Per saldo verwacht 7,5 

procent van de ondernemers een toename van de 

personeelssterkte. Dat is een verbetering ten opzichte van hetzelfde 

kwartaal vorig jaar, toen juist een afname van de personeelssterkte 

werd verwacht. Ook over het economisch klimaat zijn ondernemers 

in de autobranche positief. Het aantal ondernemers dat een 

toename van de inkooporders voorziet, is kleiner dan drie maanden 

geleden, maar is wel groter dan het aantal dat een afname 

verwacht. Net als vorig jaar in het eerste kwartaal verwacht een 

groot aantal ondernemers prijsstijgingen in het eerste kwartaal. 

Verwachtingen motor- en autohandel 

 

Statline: Conjunctuurenquête Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon  

 

Tekst:  Sector bedrijfsstatistieken Den Haag (EBD) 

Datum:  24 februari 2017 

 

Opmerkingen betreffende deze publicatie 

– Deze publicatie is samengesteld op basis van cijfers zoals die 

op 24 februari 2017 beschikbaar waren. Mogelijk zijn er op 

het moment van lezen actuelere cijfers beschikbaar, deze 

kunt u vinden via de links onder de grafieken. 

– De cijfers zijn doorgaans niet gecorrigeerd voor 

seizoeninvloeden. Indien dit wel het geval is staat dit 

aangegeven in de tekst/grafiek. 

 

Meer informatie 

 

CBS Infoservice: Infoservice 

Persdienst: persdienst@cbs.nl 

Telefonisch: 070 3374444 

 

 

Staat van het MKB 

Op zoek naar cijfers over midden- en kleinbedrijf? Behoefte 

aan uitsplitsingen naar bedrijfsleeftijd, mate van groei, 

bedrijfsgrootte of bedrijfstak binnen het MKB? 

Bezoek dan www.staatvanhetmkb.nl en volg 

@staatvanhetmkb.nl op Twitter. 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82675NED&D1=0&D2=14&D3=5-l&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82435NED&D1=44,64,95,130&D2=109-113&D3=(l-5)-l&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/publiek/inlichtingen/default.htm
http://www.staatvanhetmkb.nl/
https://twitter.com/staatvanhetmkb

