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Omzet in personenautobranche blijft stijgen
De personenautobranche heeft de goede omzetresultaten van 1998 in
het eerste halfjaar van 1999 onverminderd voortgezet. Uit voorlopige
cijfers van het CBS blijkt dat de omzet van de personenautobedrijven
ten opzichte van het eerste halfjaar in 1998 ruimschoots is
toegenomen. De omzet van importeurs van personenauto’s is in deze
periode eveneens fors toegenomen.

In de eerste zes maanden werd het absolute recordaantal van 376 400
nieuwe personenauto’s verkocht. Daarnaast bleven ook gebruikte
auto’s aantrekkelijk: in het eerste halfjaar van 1999 hebben
autobedrijven 615 000 gebruikte auto’s verkocht.

Autoverkopen blijven beeldbepalend

De aanhoudende omzetstijging in het eerste halfjaar van 1999 bij
personenautobedrijven wordt voor een groot gedeelte bepaald door de
expansieve verkoop van personenauto's. In het eerste halfjaar zijn de
verkopen van nieuwe personenauto's met ruim  64 300 gestegen tot
376 400 stuks. Dit is een verbetering van het oude record van het
eerste halfjaar van 1987, toen ruim 357 400 nieuwe auto’s werden
verkocht.

De consumptieve bestedingen van duurzame goederen in het eerste
halfjaar van 1999 (+ 8,9%) lieten eerder al zien dat gezinnen vooral
meer uitgaven aan aankoop van onder andere nieuwe auto's.

Ook gebruikte personenauto’s in trek

De verkoop van gebruikte auto’s is ook blijven stijgen in het eerste half
jaar van 1999. In deze periode zijn 615 000 gebruikte auto’s verkocht.
Ondanks deze verkoopstijgingen op de occassionmarkt zien de
autobedrijven zich steeds meer geconfronteerd met een groeiende
voorraad. Met name de export van occassions is de laatste tijd
gestagneerd.

Omzetstijging bij importeurs

De afzettoename van nieuwe personenauto's leidde bij de importeurs
tot een omzetstijging in het eerste halfjaar van 1999 van rond de 18%
ten opzichte van de overeenkomstige periode in 1998. In het eerste
kwartaal van 1999 kwam deze omzetstijging zelfs uit op ruim 22%.
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De personenautobedrijven kwamen in  het eerste halfjaar van 1999 met
een omzettoename van bijna 13% goed voor de dag. Hiermee werd de
in 1998 ingezette tendens voortgezet.

Autoservicebedrijven houden gelijke tred

De autoservicebedrijven hielden binnen de personenautobranche
gelijke tred met de autoverkoop en -reparatiesector. De omzet in het
eerste halfjaar van 1999 is bij de autoservicebedrijven met 15%
gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar in 1998. Een nasleep van
afhandelingen van vele hagelschadegevallen in 1998 en een
opmerkelijke hoeveelheid van schades aan autoruiten dragen hier
mogelijk toe bij.

De detailhandelsbedrijven in auto-onderdelen en -accessoires
noteerden in de eerste zes maanden van 1999 een omzettoename van
5% ten opzichte van het eerste halfjaar in 1998.

Technische toelichting
De genoemde verkoopaantallen van personenauto’s zijn ontleend aan
informatie op basis van registraties van het RAI-datacentrum.

Personenautobedrijven zijn garagebedrijven met verkopen van en/of
onderhoud en reparatie van personenauto's.

Autoservicebedrijven zijn o.a. bandenservice-, carrosserieherstel-,
autoruitenservicebedrijven en autowasplaatsen c.q.
reconditioneringsbedrijven.

Noot voor de redactie

Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen
met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen,
dhr. F. Meessen, tel. (045) 570 63 76. Gedetailleerde informatie is op
aanvraag beschikbaar en kan op verzoek per fax worden toegezonden.
Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst,
tel. (070) 337 58 16.



CBS Persbericht PB99-255 pagina 3 van 3

Ontwikkeling van de omzetten (excl. BTW), de prijzen en de
hoeveelheden in de autobranche

Indexcijfers Wijzigingen1 in %
(1995=100) 1e kw. 1999 2e kw. 1999 1e kw. ‘99 -
1e kw. 1999 2e kw. 1999 t.o.v. t.o.v. 2e kw. ‘99

1e kw. 1998 2e kw. 1998 t.o.v.
1e kw. ‘98
2e kw  ‘98

Personenautobedrijven
prijs 98 98 +0,7 +0,6 +0,6
hoeveelheid 154 146 +13,0 +11,4 +12,2
omzet 151 143 +13,7 +12,0 +12,9

Autoservicebedrijven
prijs 98 98 +0,2 +0,8 +0,5
hoeveelheid 129 135 +17,0 +12,3 +14,5
omzet 127 132 +17,2 +13,2 +15,1

Detailhandel in auto-
onderdelen en
-accessoires
prijs 98 97 -1,0 -0,7 -0,9
hoeveelheid 99 126 +9,0 +3,8 +6,0
omzet 96 122 +7,9 +3,0 +5,1

mei   1999 jun. 1999 jan. 1999 -
mei  1999 jun. 1999 t.o.v. t.o.v. jun. 1999

mei   1998 jun.  1998 t.o.v.
jan. 1998 -
jun. 1998

Importeurs van
personenauto’s
omzet 162 170 +14,1 +10,4 +18,1

                                           
1 De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.


