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Eerste kwartaal 2014 

In het eerste kwartaal van 2014 nam de omzet van de motor- en 
autobranche toe met ruim 1 procent vergeleken met het eerste 
kwartaal van 2013. Bijna alle branches lieten een positieve 
ontwikkeling zien. Met ruim 18 procent was de omzetstijging bij de 
motorbranche het grootst. De omzet van de personenautobranche 
liet als enige een daling zien.  

Ontwikkeling auto- en motorbranche 

  

Statline: Motor- en autobranche; omzetontwikkeling  
 

 

Auto- en motorbranche 

Geringe omzetgroei eerste kwartaal  

 Na een zeer goed laatste kwartaal van 2013, steeg de omzet in de 

auto- en motorbranche in het eerste kwartaal met iets meer dan 1 

procent. Vooral de motorbranche deed het goed. De omzet steeg 

met ruim 18 procent vergeleken met een jaar eerder. Dit is de 

grootste stijging sinds het eerste kwartaal van 2004. 

De personenautobranche was de enige branche waar de omzet 

daalde. Na een goed vierde kwartaal van 2013, bleef de omzet van 

de personenautobranche achter en liet een daling van ruim 1 

procent zien. In het eerste kwartaal gingen 47 bedrijven failliet.  

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche 

 

Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 
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http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?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,l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?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,l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
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Eerste kwartaal 2014 

Aantal openstaande vacatures stijgt 

 
Het aantal openstaande vacatures is in het eerste kwartaal van 2014 

gestegen ten opzichte van het vierde kwartaal 2013. Er stonden 

ongeveer 1300 vacatures open. In het vierde kwartaal 2014 waren 

dit er nog 1000. Het aantal vervulde en nieuwe vacatures bleef 

ongeveer 2 duizend. 

In het eerste kwartaal gingen er 47 bedrijven failliet. Dit is minder 

vergeleken met het laatste kwartaal van 2013 toen 56 bedrijven de 

deuren sloten. 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 

 

Bedrijfsautobranche 

Omzet bedrijfsautobranche stijgt opnieuw 

 De omzet van de bedrijfsautobranche is na een goed vierde 

kwartaal van 2013 ook in het eerste kwartaal van 2014 gestegen. De 

stijging kwam uit op ruim 3 procent. In het eerste kwartaal van 2014 

zijn er ruim 17,5 duizend nieuwe bedrijfsvoertuigen verkocht, dit is 

een daling van meer dan 6 procent ten opzichte van een jaar eerder. 

Vooral het aantal verkochte vrachtwagens liet een daling zien. Veel 

transporteurs hadden vanwege de per 1 januari 2014 veranderde 

belastingmaatregelen, hun truck al in het vierde kwartaal 2013 

aangeschaft. 

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche 

 

Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

 

Personenautobranche 

Omzet importeurs van nieuwe personenauto’s stijgt licht 

 Ondanks het feit dat veel nieuwe personenauto’s in het vierde 

kwartaal van 2014 werden verkocht in verband met veranderingen 

in de bijtellingsregels per 1 januari, steeg de omzet van de 

importeurs van nieuwe personenauto’s in het eerste kwartaal van 

2014 met 1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit 

is het derde kwartaal op rij waarin de omzet steeg. De toename van 

de omzet volgt op een aantal zeer slechte kwartalen eind 2012 en in 

de eerste helft van 2013.  

Omzetontwikkeling importeurs nieuwe personenauto’s 

 

Statline: personenauto-importeurs; omzetontwikkeling 

 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?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,l&HDR=T,G1&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80158NED&D1=a&D2=25&D3=3,7,11,15,20,24,28,32,37,41,45,49,54,58,62,66,71,75,79,83,88,92,96,100,105,109,113,117,122,126,130,134,139,143,147,151,156,160,164,168,173,177,181,185,190,194,198,202,207,211,215,219,224,228,232,236,241,245,249,253,258,262,266,270,275,279,283,287,292,296,300,304,309,313,317,321,326,330,334,338,343,347,351,355,360&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?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,l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81799ned&D1=a&D2=3,7,11,15,20,24,28,32,37,41,45,49,54,58,62,66,71,75,79,83,88,92,96,100,105,109,113,117,122,126,130,134,139,143,147,151,156&HDR=T&STB=G1&VW=T
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Eerste kwartaal 2014 

Personenautobranche daalt 

Na een groei van de omzet in het vierde kwartaal van 2013, is de 
omzet in de personenautobranche toch weer gedaald. De omzet 
kromp licht met ruim 1 procent vergeleken met vorig jaar. Net als bij 
de importeurs van nieuwe personenauto’s werd de autoaankoop, 
door de nieuwe belastingmaatregelen van 1 januari 2014, naar voren 
gehaald, zodat er nog geprofiteerd kon worden van de oude regels. 
Vooral de (semi-)elektrische personenauto werd in het vierde 
kwartaal van 2013 veel verkocht. 

Omzetontwikkeling personenautobranche 

 

Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

 

Weinig nieuwe personenauto’s verkocht 

 
Na één kwartaal van stijging zijn er in het eerste kwartaal van 2014 

weer minder auto’s verkocht. Het aantal verkochte auto’s kwam uit 

op ruim 107 duizend. Dit is een daling van ruim 7 procent ten 

opzichte van het eerste kwartaal van 2013. Deze eeuw is het niet 

eerder voorgekomen dat er zo weinig auto’s in het eerste kwartaal 

werden verkocht. In voorgaande jaren werden er in het eerste 

kwartaal altijd de meeste auto’s verkocht. Door de aflopende fiscale 

stimulansen per 1 januari 2014, vonden veel transacties in het vierde 

kwartaal van 2013 plaats. 

Verkopen nieuwe personenauto’s 

 

Statline: Motorvoertuigen, verkopen 

 

Autoservicebedrijven en handel in auto-onderdelen 

Minimale omzetstijging  

De omzet van de autoservicebedrijven steeg dit kwartaal licht met 

1,5 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2013.  

Na 7 kwartalen van soms forse omzetdalingen is dit de tweede 

omzettoename op rij. Dit beeld sluit aan bij het algemene beeld van 

de autobranche 

 

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven 

 

Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?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,l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37803HVV&D1=0,53&D2=5,9,13,17,22,26,30,34,39,43,47,51,56,60,64,68,73,77,81,85,90,94,98,102,107,111,115,119,124,128,132,136,141,145,149,153,158,162,166,170,175,179,183,187,192,196,200,204,209,213,217,221,226,230,234,238,243,247,251,255,260&HDR=T&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?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,l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
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Eerste kwartaal 2014 

De omzet van handelaren in auto-onderdelen stijgt opnieuw 

 
Na twee kwartalen van minimale groei bij de handelaren in auto-

onderdelen, is de omzet in het eerste kwartaal gestegen met 5,5 

procent. Dit is de grootste stijging sinds het vierde kwartaal van 

2011. 

De prijzen van onderdelen en toebehoren aan auto’s stegen in het 

eerste kwartaal met 3 procent vergeleken met een jaar eerder. 

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen 

 

Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

 

Motorbranche 

Forse omzetstijging motorbranche 

 De grootste omzetstijging in de auto- en motorbranche werd dit 

kwartaal door de motorenbranche gerealiseerd. De omzet 

groeide met ruim 18 procent. Dit is niet alleen de derde toename 

op rij, maar ook de grootste groei sinds het eerste kwartaal van 

2004. De omzetstijging hangt samen met het zachte weer in de 

eerste drie maanden van het jaar en het groeiende 

consumentenvertrouwen. 

 

  

Omzetontwikkeling motorbranche 

 

 Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

 

Aantal verkochte motorfietsen stijgt  

Het aantal verkochte nieuwe motorfietsen bedroeg in het eerste 

kwartaal 2981. Dit is een stijging van ruim 12 procent vergeleken 

met dezelfde periode een jaar eerder.  

Aantal nieuw verkochte motorfietsen 

  

Statline: Motorvoertuigen, verkopen 

 
 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?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,l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?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,l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?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,l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37803HVV&D1=0,53&D2=5,9,13,17,22,26,30,34,39,43,47,51,56,60,64,68,73,77,81,85,90,94,98,102,107,111,115,119,124,128,132,136,141,145,149,153,158,162,166,170,175,179,183,187,192,196,200,204,209,213,217,221,226,230,234,238,243,247,251,255,260&HDR=T&STB=G1&VW=T
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Eerste kwartaal 2014 

Economisch beeld 

Koopbereidheid neemt toe 

Het consumentenvertrouwen is sinds de zomer van 2013 flink 

toegenomen. Met -2 lag het in mei op hetzelfde niveau als eind 

2007. Het percentage pessimisten onder de consumenten is iets 

groter dan het percentage optimisten. Het 

consumentenvertrouwen is gebaseerd op het oordeel van 

consumenten over de algemene economische situatie en op hun 

oordeel over de eigen financiële situatie (de koopbereidheid). 

De stemming over de economie verbeterde het meest. In mei 

2014 was het vertrouwen in de economie veel groter dan 

gemiddeld in de afgelopen twintig jaar. Ook de koopbereidheid is 

toegenomen, maar minder dan het vertrouwen in de economie. 

De koopbereidheid lag in mei nog duidelijk onder het gemiddelde 

over de afgelopen twintig jaar. 

Koopbereidheid van consumenten (seizoengecorrigeerd) 

 
StatLine: Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en 

koopbereidheid 

Europese autoverkopen  

Nederland doet het slecht in Europa  

In het eerste kwartaal is het aantal nieuw verkochte 

personenauto’s in Europa met 10,4 procent gestegen vergeleken 

met het eerste kwartaal van 2013. Bijna alle Europese landen 

lieten een positieve ontwikkeling zien. Frankrijk (2,9), Duitsland 

(4,6) en het Verenigd Koninkrijk (13,7) deden het goed, absolute 

koploper was Portugal. Daar steeg de autoverkoop met ruim 40 

procent. Alleen in de Benelux-landen daalden de autoverkopen. In 

Luxemburg met -0,0 België met 0,4 en Nederland deed het met 

een daling van ruim 7 procent het slechtst in Europa. Dit had 

vooral te maken met de nieuwe belastingmaatregelen die op 1 

januari 2014 zijn in gegaan. Hierdoor werd de aankoop van een 

nieuwe auto in veel gevallen vervroegd. 

Ontwikkeling autoverkopen in Europa 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Colofon  

Tekst sector bedrijfsstatistieken Den Haag (EBD) 

 

Datum 11 juni 2014 

Opmerkingen betreffende deze publicatie 

– Deze publicatie is samengesteld op basis van cijfers zoals die 

op 28 mei 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 

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=7388PCR&D1=22&D2=462-464,466-468,470-472,474-476,479-481,483-485,487-489,491-493,496-498,500-502,504-506,508-510,513-515,517-519,521-523,525-527,530-532,534-535&HD=140527-1048&HDR=T&STB=G1
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=7388PCR&D1=22&D2=462-464,466-468,470-472,474-476,479-481,483-485,487-489,491-493,496-498,500-502,504-506,508-510,513-515,517-519,521-523,525-527,530-532,534-535&HD=140527-1048&HDR=T&STB=G1
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/publiek/inlichtingen/default.htm

