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1999 goed jaar voor de
personenauto-branche
De personenautobranche heeft in 1999 goede omzetresultaten
geboekt. Uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt dat vooral de
importeurs van personenauto’s en de autoservicebedrijven goede
omzetresultaten hebben behaald. Ook de personenautobedrijven
realiseerden een sterke omzetgroei. De omzetgroei bij de detailhandel
in auto-onderdelen en accessoires blijft in 1999 ver achter.

De omzet bij benzineservicestations is sterk beïnvloed door de fors
gestegen brandstofprijzen. Gecorrigeerd voor deze prijsstijging werd in
1999 2,2% meer brandstof verkocht dan in 1998.

Goede omzetresultaten van importeurs en personenautobedrijven

De importeurs van personenauto’s hebben een goed jaar achter de rug.
Vergeleken met de overeenkomstige periode in 1998 laat vooral het
eerste kwartaal van 1999 een sterke groei zien met een omzetstijging
van 23,3%. In het laatste kwartaal van 1999 was de omzetgroei nog
slechts 0,7%. Over heel 1999 bezien is de omzet met 12,5% gegroeid
ten opzichte van 1998.

Het beeld van de omzetontwikkeling van de personenautobedrijven lijkt
veel op dat van de importeurs van personenauto’s. Over heel 1999
hebben de personenautobedrijven een omzetgroei van 8,7%
gerealiseerd ten opzichte van 1998. Deze omzetgroei werd vooral in de
eerste helft van het jaar behaald. In het vierde kwartaal bedroeg de
groei van de omzet nog maar 3.5%.

Omzetstijging autoservicebedrijven boven de 10%

Ook bij de autoservicebedrijven (bandenservicebedrijven,
carrosserieherstelbedrijven, autowasplaatsen en
reconditioneringsbedrijven) is de omzet in het afgelopen jaar aanzienlijk
toegenomen. Achtereenvolgens werd ten opzichte van dezelfde periode
een jaar eerder een omzetgroei gerealiseerd van 15,7% in het eerste
kwartaal, 12,9% in het tweede, 9,4% in het derde en 12,3% in het
vierde kwartaal. Over geheel 1999 gerekend, hebben de
autoservicebedrijven een omzetgroei gerealiseerd van 12,6% ten
opzichte van 1998.
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Omzet bij tankstations flink hoger

De tankstations hebben in 1999 beduidend meer omzet behaald dan in
1998. De omzet van de benzineservicestations is in 1999 gestegen met
10,1% ten opzichte van 1998. Een belangrijke factor in de omzetstijging
zijn de brandstofprijzen. Deze zijn in 1999 met 7,6% toegenomen.
Gecorrigeerd voor deze prijsstijging werd in 1999 2,2% meer brandstof
verkocht dan in 1998.

Omzet bij detailhandelaars in auto-onderdelen en accessoires
gelijk gebleven

Bij de detailhandelaars in auto-onderdelen en accessoires blijft de
ontwikkeling van de omzet met een groei van 0,2% in 1999 achter bij
die van de rest van de personenautobranche.

Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen
met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen, dhr. P. Ras,
tel. (045) 570 63 55. 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.

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

Wijzigingen in %

4e kw’99- 1999
t.o.v. t.o.v.

4e kw’98 1998

Importeurs van personenauto’s
omzet + 0,7 +12,5

Personenautobedrijven
prijs + 0,8 + 0,6
hoeveelheid + 2,3 + 8,1
omzet + 3,2 + 8,7

Autoservicebedrijven
    prijs + 1,7 + 1,0
    hoeveelheid +10,7 +11,5
    omzet +12,6 +12,6

Detailhandel in auto-onderdelen en
-accessoires
    prijs - 0,1 - 0,6
    hoeveelheid + 0,3 + 0,8
    omzet + 0,2 + 0,2

Tankstations
  prijs +16,1 + 7,6
  hoeveelheid + 1,1 + 2,2
  Omzet 1 +17,3 +10,1
1 Incl. BTW Bron: CBS


