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Vierde kwartaal 2013 

 

Auto-en motorbranche 

Zeer goed vierde kwartaal motor- en autobranche 

Na vijf kwartalen met krimp noteerde de motor- en autobranche in 

het vierde kwartaal van 2013 de grootste omzetgroei in drie jaar 

tijd. De aangescherpte belastingmaatregelen per 1 januari 2014 zijn 

hiervoor de voornaamste oorzaak. Consumenten en bedrijven 

schaften in de laatste drie maanden van 2013 nog snel een auto aan. 

Hierdoor steeg de omzet van nieuwe personen- en bedrijfsauto’s 

vrij fors. De omzetgroei voor de importeurs van nieuwe 

personenauto’s kwam zelfs uit op 24 procent. De omzet van de 

handel in en reparatie van personen- en bedrijfsauto’s steeg met 

ruim 15 procent. Ook bij de overige branches groeide de omzet, zij 

het minimaal. 

Omzetontwikkeling motor- en autobranche 

 

Statline: Motor- en autobranche; omzetontwikkeling 

 

Stijging aantal openstaande vacatures 

Na een daling in het derde kwartaal van 2013 is het aantal 

openstaande vacatures in het vierde kwartaal weer gestegen. Er 

stonden ongeveer duizend vacatures open. Het aantal vervulde en 

nieuwe vacatures was ongeveer 2 duizend.  

Het aantal faillissementen kwam in het vierde kwartaal uit op 56. 

Daardoor gingen in 2013 in totaal 238 autobedrijven failliet. De 

meeste faillissementen vielen in de branche handel in en reparatie 

van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s. 

Aantal openstaande vacatures 

 

Statline: vacatures 

Statline: uitgesproken faillissementen 
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http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-3,5-8,10-13,15-18,20-23,25-28,30-33,35-38,40-43&HD=140311-1411&HDR=G1,T&STB=G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80472NED&D1=a&D2=16&D3=0-3,5-8,10-13,15-18,20-23,25-28,30-33,35-38,40-43,45-48,50-53,55-58,60-63,65-68,70-73,75-78,80-83&HD=140311-1420&HDR=T,G1&STB=G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80158NED&D1=a&D2=25&D3=3,7,11,15,20,24,28,32,37,41,45,49,54,58,62,66,71,75,79,83,88,92,96,100,105,109,113,117,122,126,130,134,139,143,147,151,156,160,164,168,173,177,181,185,190,194,198,202,207,211,215,219,224,228,232,236,241,245,249,253,258,262,266,270,275,279,283,287,292,296,300,304,309,313,317,321,326,330,334,338,343,347,351,355&HD=140311-1423&HDR=G1,T&STB=G2
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Bedrijfsautobranche 

Sterke omzetgroei bedrijfsautobranche 

In het vierde kwartaal is de omzet van de bedrijfsautobranche met 

ruim 15 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een 

jaar eerder. Per 30 december liepen de landelijke en lokale 

stimuleringsregelingen voor Euro-VI-voertuigen af. Veel 

transporteurs wilden hun nieuwe, schone truck nog in 2013 

geregistreerd hebben. Er zijn in het vierde kwartaal ruim 16,5 

duizend nieuwe bedrijfsvoertuigen verkocht, een stijging van ruim 

23 procent vergeleken met een jaar eerder. 

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche 

 

Statline: Motor- en autobranche; omzetontwikkeling 

 

Personenautobranche 

Eindsprint importeurs van nieuwe personenauto’s 

Importeurs van nieuwe personenauto’s wisten in het vierde 

kwartaal van 2013 fors meer om te zetten. De omzet kwam in 

vergelijking met dezelfde periode in 2012 ruim 24 procent hoger uit. 

Dit is de eerste duidelijke stijging sinds het tweede kwartaal van 

2012. De omzetgroei hangt samen met het feit dat de 

bijtellingregels voor privégebruik per 1 januari 2014 zijn 

aangescherpt. Tot 2014 was de bijtelling voor de privékilometers 

voor de zakelijke rijder met een (semi-)elektrische personenauto 

nihil. Per 1 januari 2014 is de bijtelling van deze auto’s verhoogd 

naar 4 procent voor elektrische auto’s en 7 procent voor semi-

elektrische auto’s. Ook zijn de fiscale stimuleringsmaatregelen voor 

ondernemers versoberd, zo is de kleinschaligheidsinvesterings- 

aftrek op personenauto’s niet meer van toepassing. 

Omzetontwikkeling importeurs nieuwe personenauto’s 

 

Statline: personenauto-importeurs; omzetontwikkeling 

 

Omzet personenautobranche stijgt weer 

De opwaartse weg die de personenautobranche in het derde 

kwartaal was ingeslagen heeft zich in het vierde kwartaal verder 

doorgezet. Na vijf kwartalen van krimp is de omzet in het vierde 

kwartaal van 2013 met ruim 15 procent gestegen ten opzichte van 

het laatste kwartaal van 2012. Dit is de grootste stijging sinds het 

derde kwartaal van 1996. Net als bij de importeurs van nieuwe 

personenauto’s zorgen ook in deze branche vooral de fiscale 

maatregelen voor de sterke groei. 

Omzetontwikkeling personenautobranche 

 

Statline: Motor- en autobranche; omzetontwikkeling 

 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-3,5-8,10-13,15-18,20-23,25-28,30-33,35-38,40-43&HD=140311-1411&HDR=G1,T&STB=G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81799ned&D1=a&D2=3,7,11,15,20,24,28,32,37,41,45,49,54,58,62,66,71,75,79,83,88,92,96,100,105,109,113,117,122,126,130,134,139,143,147,151&HD=140311-1409&HDR=T&STB=G1
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-3,5-8,10-13,15-18,20-23,25-28,30-33,35-38,40-43&HD=140311-1411&HDR=G1,T&STB=G2
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Veel nieuwe personenauto’s verkocht 

In het vierde kwartaal van 2013 is er een einde gekomen aan de 

daling van het aantal verkochte nieuwe personenauto’s. Er zijn ruim 

115 duizend nieuwe personenauto’s verkocht. Dit is een stijging van 

53 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ondanks de spurt in de 

verkopen was er op jaarbasis toch een krimp. In totaal zijn er in 2013 

ruim 416 duizend nieuwe personenauto’s verkocht, een daling van 

17 procent in vergelijking met 2012. 

Verkopen nieuwe personenauto’s 

 

Statline: Motorvoertuigen, verkopen 

 

Autoservicebedrijven en handel in auto-onderdelen 

Minimale omzetstijging autoservicebedrijven 

Voor het eerst in twee jaar tijd laten de autoservicebedrijven een 

groei zien. De omzetstijging van bijna een half procent was echter 

beperkt. Het is evenwel een grote verbetering ten opzichte van de 

vier voorgaande kwartalen, toen de omzet 5 tot bijna 9 procent 

lager was dan een jaar eerder. Over het gehele jaar 2013 bedroeg de 

omzetkrimp iets meer dan 5 procent. 

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven 

 

Statline: Motor- en autobranche; omzetontwikkeling 

 

Omzet handelaren in auto-onderdelen licht gestegen 

Voor het tweede achtereenvolgende kwartaal stijgt de omzet van 

de handelaren in auto-onderdelen. De omzet kwam vergeleken met 

het vierde kwartaal van 2012 ruim één procent hoger uit. Ondanks 

de plusjes in het laatste halfjaar was er voor heel 2013 nog wel 

sprake van krimp. De omzetdaling van bijna 3 procent was echter 

wel minder sterk dan het verlies van bijna 6 procent in 2012. 

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen 

 

Statline: Motor- en autobranche; omzetontwikkeling 

 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37803HVV&D1=0,53&D2=5,9,13,17,22,26,30,34,39,43,47,51,56,60,64,68,73,77,81,85,90,94,98,102,107,111,115,119,124,128,132,136,141,145,149,153,158,162,166,170,175,179,183,187,192,196,200,204,209,213,217,221,226,230,234,238,243,247,251,255&HD=140311-1426&HDR=T&STB=G1
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-3,5-8,10-13,15-18,20-23,25-28,30-33,35-38,40-43&HD=140311-1411&HDR=G1,T&STB=G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-3,5-8,10-13,15-18,20-23,25-28,30-33,35-38,40-43&HD=140311-1411&HDR=G1,T&STB=G2
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Motorenbranche 

Geringe omzetstijging motorenbranche 

Ook de omzet van de handel in en reparatie van motoren is 

vergeleken met een jaar eerder toegenomen. Bedrijven in deze 

branche boekten bijna 2 procent meer omzet. De groei in het derde 

kwartaal 2013 was nog ruim 5 procent. In 2013 was de omzetkrimp 

ruim 7 procent in vergelijking met 2012. Sinds 2009 is de krimp niet 

meer zo hoog geweest. 

Omzetontwikkeling motorenbranche 

 

Statline: Motor- en autobranche; omzetontwikkeling 

Statline: Motorvoertuigen, verkopen 
 
 

Economisch beeld 

Economie groeit met 0,7 procent 

Het bruto binnenlands product bedroeg in het vierde kwartaal bijna 

137 miljard euro, een groei van 0,7 procent ten opzichte van het 

voorafgaande kwartaal. In het derde kwartaal was het volume van 

het bruto binnenlands product 0,3 procent groter dan een kwartaal 

eerder.  

Vergeleken met het vierde kwartaal van 2012 groeide de economie 

eveneens met 0,7 procent. De investeringen in vaste activa waren 

5,3 procent hoger dan een jaar eerder. Het volume van de uitvoer 

van goederen en diensten was 0,4 procent groter. Het volume van 

de invoer was 0,9 procent kleiner. Huishoudens besteedden 0,8 

procent minder dan een jaar eerder. De overheidsconsumptie was 

0,6 procent lager. 

Bruto binnenlands product, volume 

 

Statline: BBP, productie en bestedingen, kwartalen 
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Datum  12 maart 2014 

Opmerkingen betreffende deze publicatie 

– Deze publicatie is samengesteld op basis van cijfers zoals die 

op 5 maart 2014 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 

seizoensinvloeden. Indien dit wel het geval is staat dit 

aangegeven in de tekst/grafiek 

 

Meer informatie 

Meer cijfers zijn te vinden op de themapagina Handel en 

horeca en de themapagina Verkeer en Vervoer. 

 

CBS Infoservice: infoservice online 

 Telefonisch (09.00-17.00): 088 5707070  

 

Media: 

CBS Persdienst:persdienst@cbs.nl 

Telefonisch: 070 3374444  

 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-3,5-8,10-13,15-18,20-23,25-28,30-33,35-38,40-43&HD=140311-1411&HDR=G1,T&STB=G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37803HVV&D1=0,53&D2=5,9,13,17,22,26,30,34,39,43,47,51,56,60,64,68,73,77,81,85,90,94,98,102,107,111,115,119,124,128,132,136,141,145,149,153,158,162,166,170,175,179,183,187,192,196,200,204,209,213,217,221,226,230,234,238,243,247,251,255&HD=140311-1426&HDR=T&STB=G1
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81171NED&D1=1-3,8-13,15-17&D2=0-1&D3=110-113,115-118,120-123,125-128&HD=140311-1622&HDR=T&STB=G1,G2
http://www.cbs.nl:81/NR/exeres/25F60C3D-4EF9-44ED-8622-22C42B4135E9.htm?NRMODE=Unpublished&WBCMODE=PresentationUnpublished
http://www.cbs.nl:81/NR/exeres/25F60C3D-4EF9-44ED-8622-22C42B4135E9.htm?NRMODE=Unpublished&WBCMODE=PresentationUnpublished
http://www.cbs.nl:81/NR/exeres/58440A3F-4F69-4AD8-83EF-F93D1E4B1BF8.htm?NRMODE=Unpublished&WBCMODE=PresentationUnpublished
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/publiek/inlichtingen/default.htm

