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Vierde kwartaal 2015 

 

 
Voor de auto-en motorbranche was 2015 een positief jaar. Alle 

branches lieten twee of meer kwartalen van groei zien. Over het 

vierde kwartaal liet de totale branche een uitzonderlijke groei zien 

van bijna 24 procent. Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt 

door de importeurs van nieuwe personenauto’s en de 

personenautobranche, maar ook de overige branches zagen hun 

omzet toenemen. Met uitzondering van de motorbranche, was voor 

alle branches binnen de autosector het vierde kwartaal het kwartaal 

met de grootste omzetgroei in 2015. Ook het herstel bij de 

autoservicebedrijven zette door. Na vijf kwartalen van daling, was 

dit het tweede achtereenvolgende kwartaal waarin de omzet 

toeneemt. 

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche 

 

Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

 

Auto- en motorbranche 

Grootste omzetgroei van deze eeuw voor auto- en motorbranche 

In het vierde kwartaal van 2015 is de omzet van de auto- en 

motorbranche aanzienlijk  gestegen. De omzet groeide met bijna 24 

procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar. In deze 

eeuw is er niet eerder een stijging geweest van deze omvang. De 

importeurs van nieuwe personenauto’s en de personenautobranche 

hadden met een omzetgroei van respectievelijk 41 en 24 procent 

het grootste aandeel in de stijging. In het vierde kwartaal steeg de 

omzet van de bedrijfsautobranche met ruim 17 procent. De omzet 

van de motorbranche nam toe met ruim 3 procent. Dit was alweer 

het tiende opeenvolgende kwartaal dat de omzet stijgt. Ook de 

handel in auto-onderdelen en de autoservicebedrijven vertoonden 

groei. De omzet in deze branches steeg met respectievelijk ruim 9 

en 7 procent. 

Omzetontwikkeling motor- en autobranche 

 

Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

 

Auto-en motorbranche eindigt 2015 met zeer sterk kwartaal 
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 Bedrijfsautobranche: Ook in het vierde kwartaal 2015 neemt omzet flink toe 2

 Personenautobranche: Uitzonderlijke omzetgroei voor importeurs en personenautobranche  3

 Autoservicebedrijven en handel in auto-onderdelen: Herstel autoservicebedrijven zet door 4

 Motorbranche: Omzet blijft stijgen, maar groei is minder dan eerste helft van 2015 4
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http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-4,25-l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-4,25-l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
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Vierde kwartaal 2015 

Meer oprichtingen en opheffingen 

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

525 nieuwe bedrijven opgericht. In vergelijking met het vierde 

kwartaal van 2014 is dat een toename van 14 procent. Het afgelopen 

kwartaal sloten 450 bedrijven hun deuren. Daarmee is ook het 

aantal opheffingen met ruim 15 procent gestegen. De grootste 

toename van het aantal starters was bij de autoservicebedrijven. Het 

aantal stoppende bedrijven nam het meest toe in de autohandel en 

–reparatie. 

In totaal zijn er 30.975 bedrijven actief in de auto- en motorbranche 

aan het eind van het vierde kwartaal van 2015. Ten opzichte van het 

vorige kwartaal is het aantal bedrijven hiermee zo goed als gelijk 

gebleven. In vergelijking met eind 2014 zijn er echter een kleine 3 

procent meer bedrijven actief in deze sector. 

Omzetontwikkeling motor- en autobranche 

 

Statline: Bedrijven; oprichtingen 

Statline: Bedrijven; opheffingen 

 

Toename openstaande vacature, aantal faillissementen 

In het vierde kwartaal van 2015 stonden er 2 duizend vacatures open 

in de auto- en motorbranche. Dit is bijna 43 procent meer dan in 

dezelfde periode vorig jaar. Vergeleken het derde kwartaal van 2015 

is het aantal openstaande vacatures met 400 gestegen. Het aantal 

ontstane en vervulde vacatures is met 2 duizend gelijk gebleven ten 

opzichte van derde kwartaal van 2015.  

In de auto- en motorbranche zijn in het vierde kwartaal 34 bedrijven 

failliet gegaan, dat zijn er 2 minder dan in het derde kwartaal van 

2015. Bij de autohandel en -reparatie was het aantal faillissementen 

met 21 het hoogst. 

Aantal openstaande vacatures 

 

Statline: Vacatures  

Statline: Uitgesproken faillissementen 

 

Bedrijfsautobranche 

Opnieuw flinke omzetstijging bedrijfsautobranche 

De bedrijfsautobranche zag de omzet in het vierde kwartaal van 

2015 wederom toenemen. De omzet groeide met ruim 17 procent 

ten opzichte van een jaar eerder. De omzetgroei over 2015 komt 

hiermee uit op bijna 3 procent. Het aantal nieuw verkochte 

bedrijfsvoertuigen nam ook toe in het vierde kwartaal. Er werden   

15 833 voertuigen verkocht, ruim 7 procent meer dan hetzelfde 

kwartaal een jaar eerder. Deze stijging is nagenoeg volledig te 

danken aan de verkopen van bestelauto’s. Hiervan werden 12 685 

exemplaren verkocht, wat ruim 13 procent meer was dan een jaar 

eerder. In 2015 zijn er in totaal 71 814 bedrijfsvoertuigen verkocht. 

Dat is ruim 14 procent meer dan in 2014. De verkoop van 

bestelauto’s, vrachtauto exclusief trekker, de trekkers en speciale 

voertuigen lieten allen een stijging zien. Het aantal verkochte bussen 

halveerde bijna in 2015 ten op zichten van 2014. 

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=40-44,65-l&HDR=T,G1&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82244NED&D1=0&D2=0&D3=177-181&D4=20,24,28,32,37,41,45,49,54,58,62,66,71,75,79,83,88,92,96,100,105,109,113,117&HDR=T,G1,G3&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-4,25-l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
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Vierde kwartaal 2015 

Personenautobranche 

Spectaculaire omzetstijging importeurs nieuwe personenauto’s 

De omzet van importeurs van nieuwe personenauto’s is met bijna 

41 procent toegenomen in het vierde kwartaal van 2015. Deze eeuw 

is er niet eerder zo’n grote stijging geweest. Over heel 2015 zagen 

de importeurs hun omzet toenemen met bijna 19 procent ten 

opzichte van 2014. De stijging komt voor een zeer groot deel voor 

rekening van de zakelijke markt. Door aangescherpte 

belastingmaatregelen zijn veel auto’s naar een hogere 

bijtellingscategorie gegaan per 1 januari 2016. Hierdoor was het 

voor veel zakelijke rijders aantrekkelijk om hun nieuwe auto in 2015 

te laten registreren, zodat er nog geprofiteerd kon worden van de 

gunstige regeling. In welke mate de belastingmaatregelen invloed 

hebben gehad op de omzetontwikkeling, kan niet met de CBS-cijfers 

worden vastgesteld. 

Omzetontwikkeling importeurs nieuwe personenauto's 

 

Statline: Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling 

 

Omzet personenautobranche neemt fors toe 

Voor het vierde achtereenvolgende kwartaal is de omzet van de 

personenautobranche gestegen. De omzetgroei in het vierde 

kwartaal van 2015 was met bijna 24 procent de hoogste van deze 

eeuw. In totaal komt de omzetgroei voor heel 2015 uit op ruim 9 

procent. De stijging komt voornamelijk voor rekening van de 

zakelijke markt. Voor veel zakelijke rijders was het fiscaal 

aantrekkelijk om de aanschaf van een nieuwe auto naar voren te 

halen. Door nieuwe belastingmaatregelen zijn veel auto’s in 2016 

naar een hogere bijtellingscategorie gegaan. Zo geldt voor veel 

hybride auto’s in 2016 bijtelling van 15 procent, waar dit in 2015 nog 

7 procent was. Daarnaast hebben auto’s die in 2015 nog 14 procent 

bijtelling hadden, per 1 januari 2016 een bijtellingstarief van 21 

procent. 

Omzetontwikkeling personenautobranche 

 

Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

 

Grote stijging nieuw verkochte personenauto’s 

Het aantal verkochte personenauto’s is in het vierde kwartaal van 

2015 met 43 procent gestegen in vergelijking met het vierde 

kwartaal in 2014. Er werden dit kwartaal 148 006 nieuwe auto’s 

verkocht. De verkopen stegen met name veel in december, de 

laatste maand voordat de nieuwe fiscale wetgeving zou ingaan. Er 

werden deze maand ruim 90 procent meer auto’s verkocht dan in 

december 2014. In 2015 zijn er in het totaal 449 012 nieuwe auto’s 

verkocht, bijna 16 procent meer dan in 2014. Deze groei werd 

voornamelijk veroorzaakt door een toename van bijna 33 procent in 

het aantal verkochte auto’s met een zakelijke bestemming.  Ook het 

aantal verkochte occasions nam in 2015 toe tot 1 850 530 , een 

stijging van ruim 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. 

Aantal nieuw verkochte personenauto's 

 

Statline: Motorvoertuigen, verkopen 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81799ned&D1=a&D2=3,7,11,15,16,88,92,96,100,101,105,109,113,117,118,122,126,130,134,135,139,143,147,151,152,156,160,164,168,169,173,177,181,185,186&HDR=T&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-4,25-l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82854ned&D1=0-2,8&D2=54,58,62,66,67,71,75,79,83,84,88,92,96,100,101,105,109,113,117,118,122,126,130,134,135,139,143,147,151,152&HDR=T&STB=G1&VW=T
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Vierde kwartaal 2015 

Autoservicebedrijven en handel in auto-onderdelen 

Herstel autoservicebedrijven zet door 

Voor de autoservicebedrijven was het vierde kwartaal het sterkste 

kwartaal van 2015. De omzet groeide met ruim 7 procent vergeleken 

met dezelfde periode in 2014. Het herstel dat werd ingezet in het 

derde kwartaal zette zich hiermee door. In dat kwartaal nam de 

omzet van de autoservicebedrijven voor het eerst weer toe na 5 

kwartalen met krimp.  

Over heel 2015 zagen de autoservicebedrijven hun omzet 

uiteindelijk stijgen met 3 procent. Voor de branche was dit het 

eerste jaar met een omzetstijging sinds 2011. 

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven 

 

Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

 

Omzet in auto-onderdelen weer gestegen 

Ook handelaren in auto-onderdelen zagen hun omzet toenemen in 

het vierde kwartaal van 2015. De omzet steeg met ruim 9 procent 

ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de grootste stijging sinds het 

laatste kwartaal van 2011. De prijzen van auto-onderdelen daalden 

in het vierde kwartaal met 0,5 procent ten opzicht van dezelfde 

periode vorig jaar.  

In totaal werd er in 2015 bijna 6 procent meer omgezet bij de 

handel in auto-onderdelen dan in 2014. Dit is de grootste jaarlijkse 

omzetstijging sinds 2011. 

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen 

 

Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

 

Motorbranche 

Omzet motorbranche stijgt minder hard 

De omzetgroei in de motorbranche is eind 2015 nog niet ten einde, 

maar deze was wel minder groot dan in de eerste helft van 2015. In 

het vierde kwartaal van 2015 werd ruim 3 procent meer omgezet 

dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet stijgt al 10 

kwartalen op rij, maar is nog steeds niet op het niveau van voor de 

crisis.  

Ook het aantal verkochte nieuwe motorfietsen steeg in het vierde 

kwartaal. Er werden ruim 13 procent meer motorfietsen verkocht 

dan het jaar ervoor. Over heel 2015 werden er 11 345 motorfietsen 

verkocht, dat is 10 procent meer dan in 2014. Het is echter nog 

steeds ruimschoots minder dan in 2008 toen er 16 954 nieuwe 

motoren werden verkocht. 

Omzetontwikkeling motorfietsbedrijven 

 

Statline: Auto- en motorbranche; omzetontwikkeling 

 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-4,25-l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-4,25-l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81817NED&D1=a&D2=a&D3=0-4,25-l&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T
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Vierde kwartaal 2015 

Economisch beeld 

Terugval ondernemersvertrouwen motor- en autohandel 

De stemming van ondernemers in de motor- en autohandel is 

minder positief geworden. Het ondernemersvertrouwen komt aan 

het begin van het eerste kwartaal uit op 1. Drie maanden eerder 

bereikte het vertrouwen nog een stand van 11.  

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 verslechtering van 

het ondernemersvertrouwen is grotendeels toe te schrijven aan een 

negatieve omzetverwachting voor het eerste kwartaal. Mogelijk 

heeft dit te maken met de fiscale wijzigingen die op 1 januari zijn 

ingegaan. 

Ondernemersvertrouwen motor- en autohandel 

(seizoengecorrigeerd) 

 

Statline: Ondernemersvertrouwen 

 
 

Ondernemers negatief over inkooporders 

De omzetdaling die ten grondslag ligt aan het afgenomen 

ondernemersvertrouwen is terug te zien in de verwachtingen over te 

plaatsen orders. Het aantal autohandelaren dat een afname van de 

inkooporders verwacht is groter dan het aantal dat een toename 

verwacht. In het vorige kwartaal was die verhouding andersom.  

Ook in hun verwachtingen voor het economisch klimaat en voor de 

personeelssterkte is te zien dat ondernemers in het eerste kwartaal 

minder positief gestemd zijn dan in het vierde kwartaal. Per saldo 

verwacht 13,4 procent van de ondernemers een verhoging van de 

verkoopprijzen door te voeren. 

Verwachtingen motor- en autohandel 

 

Statline: Conjunctuurenquête Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon  

 

Tekst:  Sector bedrijfsstatistieken Den Haag (EBD) 

Datum:  26 februari 2016 

Opmerkingen betreffende deze publicatie 

– Deze publicatie is samengesteld op basis van cijfers zoals die 

op 26 februari 2016 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  

 

 

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://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/publiek/inlichtingen/default.htm
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