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Derde kwartaal 2015 

 

 

 

De omzetgroei binnen de auto- en motorbranche heeft zich 

doorgezet in het derde kwartaal van 2015. Alle sectoren binnen de 

branche vertoonden een positief beeld. Dit heeft ertoe geleid dat de 

omzet van de totale branche met bijna 12 procent is gegroeid ten 

opzichte van dezelfde periode een jaar ervoor. De importeurs van 

nieuwe personenauto’s zagen hun omzet het meest stijgen. Na vijf 

kwartalen van daling is de omzet bij de autoservicebedrijven ook 

weer gestegen. 

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche 

 

Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

 

Auto- en motorbranche 

Omzetherstel auto- en motorbranche zet door 

Het omzetherstel dat startte in het eerste kwartaal van 2015 zette 

zich in het derde kwartaal door. De omzet groeide met bijna 12 

procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De 

omzet van de importeurs van nieuwe personenauto’s steeg het 

meest, namelijk met bijna 23 procent ten opzichte van het derde 

kwartaal van vorig jaar. Voor de motorbranche was het derde 

kwartaal met een omzetstijging van ruim 3 procent het negende 

opeenvolgende kwartaal met groei. De personenautobranche, de 

bedrijfsauto’s en de handel in auto-onderdelen lieten allen een 

flinke groei zien. De autoservicebedrijven zitten ook weer in de lift. 

De omzet steeg hier met ruim 6 procent 

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche, derde kwartaal 

 Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling  

 

Auto- en motorbranche blijft doorgroeien in derde kwartaal 
 Auto- en motorbranche: Omzetstijging zet door, alle sectoren vertonen groei 1

 Bedrijfsautobranche: Omzet blijft toenemen, grootste groei sinds 2011 2

 Personenautobranche: Zeer sterke omzetgroei importeurs 3

 Autoservicebedrijven en handel in auto-onderdelen: Omzetstijging autoservicebedrijven na vijf kwartalen daling 4

 Motorbranche: Negende achtereenvolgende kwartaal met omzetstijging 4

 Economisch beeld: Ondernemersvertrouwen blijft toenemen 5

 Europese autoverkopen: Wederom meer auto’s verkocht, Nederland middenmotor 6

 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-3,25-28,30-33,35-38,40-43,45-48,50-l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-3,25-28,30-33,35-38,40-43,45-48,50-l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
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Meer bedrijven in de auto- en motorbranche 

In het derde kwartaal van 2015 zijn er in de auto- en motorbranche 

675 nieuwe bedrijven opgericht en 370 bedrijven opgeheven. Ten 

opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar is het aantal oprichtingen 

met een kleine 3 procent toegenomen en het aantal opheffingen 

met bijna 9 procent afgenomen. Het merendeel van zowel de 

starters als de stoppers is actief in de autohandel- en reparatie. In 

totaal zijn er aan het eind van het derde kwartaal van dit jaar 30.910 

bedrijven actief in de auto- en motorbranche. Het aantal bedrijven 

in deze sector is in ieder kwartaal van 2015 licht toegenomen. 

Aantal oprichtingen en opheffingen 

 

Statline: Bedrijven; oprichtingen 

Statline: Bedrijven; opheffingen 

 

Openstaande vacatures groeit, aantal faillissementen stijgt licht 

Het aantal openstaande vacatures is in het derde kwartaal met 100 

gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal, in het derde kwartaal 

zijn er 1700 openstaande vacatures. Het aantal ontstane en vervulde 

vacatures zijn beide gestegen naar 3 duizend. Het aantal 

faillissementen in de auto- en motorbranche is in het derde kwartaal 

van 2015 licht gestegen. In het derde kwartaal zijn er 36 bedrijven 

failliet gegaan, 2 meer dan het kwartaal ervoor. Onder de 

autoservicebedrijven en de handel in auto-onderdelen gingen in 

totaal 19 bedrijven failliet ten opzichte van 12 bedrijven in het 

voorgaande kwartaal. De faillissementen bij de autohandel en 

reparatie daalde met 5 en kwam uit op 17 faillissementen. In de 

motorenbranche waren er geen faillissementen. 

Aantal openstaande vacatures 

 

Statline: Vacatures  

Statline: Uitgesproken faillissementen 

 

Bedrijfsautobranche 

Omzetstijging bedrijfsvoertuigen 

De omzet van de bedrijfsautobranche blijft stijgen. In het derde 

kwartaal groeide de omzet met ruim 16 procent. Sinds het derde 

kwartaal van 2011 is de omzet niet meer zo hard gestegen. De 

bedrijfsautobranche omvat, naast de handel in bestelauto’s en 

andere bedrijfsvoertuigen, de verkopen van aanhangers, opleggers, 

bussen en caravans. Ook reparatie van deze voertuigen maakt deel 

uit van deze branche. Het aantal verkochte bedrijfsauto’s steeg met 

ruim 10 procent vergeleken met het derde kwartaal van 2014. In het 

derde kwartaal zijn erin het totaal 16 042 bedrijfswagens verkocht. 

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche 

 

Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83148NED&D1=0&D2=191-195&D3=25-28,30-33,35-38,40-l&HDR=T,G2&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83149NED&D1=0&D2=191-195&D3=25-28,30-33,35-38,40-l&HDR=T,G2&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80472NED&D1=a&D2=16&D3=40-43,65-68,70-73,75-78,80-83,85-88,90-l&HDR=T,G1&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82244NED&D1=0&D2=a&D3=178-181&D4=20,24,28,32,37,41,45,49,54,58,62,66,71,75,79,83,88,92,96,100,105,109,113&HDR=T,G1,G3&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-3,25-28,30-33,35-38,40-43,45-48,50-l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
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Personenautobranche 

Omzet importeurs van nieuwe personenauto’s stijgt wederom 

Ook in het derde kwartaal is de omzet van importeurs van nieuwe 

personenauto’s gestegen. De omzet groeide met bijna 23 procent 

vergeleken een jaar eerder. In 2010 was er voor het laatst een 

omzetstijging van deze omvang in het derde kwartaal. De stijging 

wordt voornamelijk veroorzaakt door de zakelijke markt. Per 1 

januari 2016 gaat het bijtellingspercentage voor privégebruik van de 

bedrijfsauto omhoog. Door deze maatregel worden veel aankopen 

naar voren gehaald, zodat er nog geprofiteerd kan worden van de 

huidige gunstige regeling. De belangrijkste wijzigingen zijn dat het 

bijtelling percentage van de meeste hybride auto’s van 7 naar 15 

procent gaat en dat veel auto’s van 14 procent naar het 21 procent 

bijtellingstarief gaan. 

Omzetontwikkeling importeurs nieuwe personenauto's 

 

Statline: Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling 

 

Omzet personenautobranche zet door 

De personenautobranche kreeg forse klappen door de economische 

crisis. Na een periode van krimp realiseerde de branche in het eerste 

kwartaal van 2015 weer een bescheiden groei. In het derde kwartaal 

van 2015 is deze groei opgelopen tot ruim 9 procent. Ook in deze 

branche wordt de groei voornamelijk gedragen door de zakelijke 

markt als gevolg van de eerder genoemde aanscherping van de 

fiscale bijtelling in 2016. Tweedehands autoverkopen en verkoop 

van nieuwe personenauto’s aan consumenten vertoonden ook een 

stijging, maar deze was aanzienlijk lager dan de toename in 

verkopen binnen de zakelijke markt.  

Omzetontwikkeling personenautobranche 

 

Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

 

Aantal verkochte personenauto’s neemt verder toe 

Er zijn in het derde kwartaal 99 754 nieuwe personenauto’s 

verkocht, ruim 17 procent meer dan een jaar eerder. De stijging is 

voornamelijk toe te schrijven aan de zakelijke markt waar als gevolg 

van de belastingmaatregelen voor 2016. Het aantal nieuw verkochte 

personenauto’s met een zakelijke bestemming steeg in het derde 

kwartaal met ruim 29 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal 

een jaar eerder. 

Aantal nieuw verkochte personenauto's 

 

Statline: Motorvoertuigen, verkopen 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81799ned&D1=a&D2=3,7,11,15,88,92,96,100,105,109,113,117,122,126,130,134,139,143,147,151,156,160,164,168,173,177,181&HDR=T&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-3,25-28,30-33,35-38,40-43,45-48,50-l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82854ned&D1=0-2,8&D2=54,58,62,66,71,75,79,83,88,92,96,100,105,109,113,117,122,126,130,134,139,143,147&HDR=T&STB=G1&VW=T
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Autoservicebedrijven en handel in auto-onderdelen 

Omzet autoservicebedrijven stijgt weer 

De omzet van de autoservicebedrijven is in het derde kwartaal met 

ruim 6 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Daarmee 

is een eind gekomen aan een periode van 5 kwartalen op rij met 

verlies. De afgelopen 15 kwartalen steeg de omzet alleen in het 

laatste kwartaal van 2013 en het eerste kwartaal van 2014. Een 

mogelijke verklaring voor de omzetgroei is dat volgens cijfers van 

ABZ het aantal schadecalculaties de grootste stijging laat zien in 

jaren. In deze branche zitten onder andere gespecialiseerde 

reparatie auto-onderdelenbedrijven, bandenservicebedrijven en 

bedrijven die gespecialiseerd zijn in carrosserieherstel. 

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven 

 

Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

 

Meer omgezet in auto-onderdelen 

De handelaren in auto-onderdelen zetten in het derde kwartaal van 

2015 ruim 4 procent meer om dan in het derde kwartaal van vorig 

jaar. Hiermee steeg de omzet voor het derde achtereenvolgende 

kwartaal. Sinds het derde kwartaal van 2013 is er alleen een krimp 

geweest in het laatste kwartaal van 2014. 

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen 

 

Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

 

Motorbranche 

Motorbranche blijft het goed doen 

De omzet van de motorbranche neemt al meer dan twee jaar toe. In 

het derde kwartaal van 2015 steeg de omzet met ruim 3 procent, 

vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In de eerste 

negen maanden van 2015 zijn er al bijna net zoveel motoren 

verkocht als in heel 2014. In de eerste negen maanden werden er  

10 224 verkocht wat bijna 10 procent meer is dan in de eerste negen 

maanden van 2014. In het derde kwartaal zijn 2 943 nieuwe 

motorfietsen verkocht dat is ruim 15 procent meer dan een jaar 

eerder. De omzet van de motorbranche omvat naast de verkoop van 

motorfietsen aan consumenten ook omzet uit groothandel en 

reparatie. 

Omzetontwikkeling motorfietsbedrijven 

 

Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-3,25-28,30-33,35-38,40-43,45-48,50-l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-3,25-28,30-33,35-38,40-43,45-48,50-l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-3,25-28,30-33,35-38,40-43,45-48,50-l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
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Economisch beeld 

Veel vertrouwen auto- en motorhandel 

De stemming van ondernemers in de auto- en motorhandel is verder 

verbeterd. Het ondernemersvertrouwen komt aan het begin van het 

vierde kwartaal uit op +11,4, de hoogste stand sinds het begin van 

de meting in 2008.  

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. De verbetering van 

het ondernemersvertrouwen is grotendeels toe te schrijven aan een 

zeer positieve omzetverwachting voor het vierde kwartaal. Mogelijk 

zorgen de fiscale maatregelen die per 1 januari 2016 ingaan dat de 

ondernemers een piek in de autoverkopen in het laatste kwartaal 

van 2015 verwachten. 

Ondernemersvertrouwen auto- en motorhandel 

(seizoengecorrigeerd) 

 

Statline: Ondernemersvertrouwen 

 
 

Ondernemers positief over inkooporders 

Ondernemers zijn positiever in hun verwachtingen dan drie 

maanden geleden. Er wordt per saldo door 11 procent van de 

ondernemers een verbetering van het economisch klimaat 

verwacht. De afname van inkooporders die voor het derde kwartaal 

werd verwacht, is omgeslagen in een verwachtte toename in het 

vierde kwartaal. Dit ligt in lijn met de positieve omzetverwachtingen 

voor het vierde kwartaal. De verkoopprijzen zullen, net als vorig 

kwartaal nauwelijks veranderen. Het aantal ondernemers dat een 

afname van de personeelssterkte verwacht, is iets groter dan het 

aantal dat een toename verwacht. 

Verwachtingen auto- en motorbranchemotor 

 

Statline: Conjunctuurenquête Nederland 

 

Hoge omzetverwachting auto- en motorbranche voor 2016 

Voor het komende jaar zijn de verwachtingen binnen de autosector 

ook aanzienlijk hoger dan in de afgelopen jaren. Bedrijven zijn met 

name positief over de omzetverwachting. Per saldo verwacht bijna 

18 procent van de ondernemers binnen de auto- en motorhandel in 

2016 meer om te zetten dan in 2015. Er wordt per saldo nog wel 

door 4 procent van de ondernemers een krimp verwacht in het 

personeelsbestand, maar dit is aanzienlijk minder negatief dan in 

voorgaande jaren. De verwachtingen ten aanzien van het 

investeringsklimaat zijn voor het eerst in vier jaar positief. Per saldo 

verwacht 3 procent van de ondernemers komend jaar meer te 

zullen investeren 

Verwachtingen komend jaar auto- en motorbranche 

 

Statline: Conjunctuurenquête Nederland 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82675NED&D1=0&D2=6&D3=5-l&HDR=T,G2&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82435NED&D1=21,44,64,95,130&D2=109-113&D3=8-l&HD=150609-1016&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82435NED&D1=22-25,96-99,104-107&D2=109-113&D3=3,7,11,l&HDR=T,G2&STB=G1&VW=T
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Europese autoverkopen 

Verkoop nieuwe personenauto’s in Europa blijft stijgen 

In het derde kwartaal van 2015 is de verkoop van nieuwe 

personenauto’s in Europa met ruim 10 procent gestegen ten 

opzichte van het derde kwartaal van 2014. In Nederland bedroeg 

deze stijging ruim 17 procent. Nederland presteert in het derde 

kwartaal beter dan Duitsland (6 procent), Frankrijk (7 procent) en 

België (4 procent). Spanje (23 procent), Tsjechië (22 procent) en 

Ierland (41 procent) zagen het aantal verkochte auto’s het meeste 

stijgen. In het derde kwartaal liet Griekenland (-8 procent) voor het 

eerst een daling zien dit jaar. 

Ontwikkeling autoverkopen in Europa derde kwartaal 2015 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon  

 

Tekst:  Sector bedrijfsstatistieken Den Haag (EBD) 

Datum:  25 november 2015 

Opmerkingen betreffende deze publicatie 

– Deze publicatie is samengesteld op basis van cijfers zoals die 

op 25 november 2015 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: 088 5707070  

 

Media: 

CBS Persdienst: persdienst@cbs.nl 

Telefonisch: 070 3374444  
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