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AUMACON: autoverkoop 2019 klimt naar 465.000 stuks
waarvan 30.000 volelektrische auto’s (1 op 16)
Volgens de jongste prognose van onafhankelijk kennisbureau AUMACON komt de verkoop van
nieuwe personenauto’s in 2019 uit op 465.000 stuks. De gunstige economische vooruitzichten,
het toenemende aanbod van elektrische auto’s en de populariteit van private lease zorgen voor
deze verdere toename van de autoverkoop in Nederland.
Onzekerheid is er met name over de effecten van de nieuwe WLTP-emissietest. Vanaf 1
september 2018 moeten alle nieuwe auto’s worden getest volgens de nieuwe WLTP-methode.
Deze test geeft een realistischer beeld van het praktijkverbruik dan de oude NEDC-methode.
Hierdoor valt in veel gevallen de CO2-waarde hoger uit en stijgt de BPM op die auto’s.
Marktanalist Clem Dickmann van AUMACON: “Auto-importeurs hebben daar dit jaar op
geanticipeerd door voorraden bij hun fabrikanten te reserveren. Vóór 1 juni geproduceerde
auto’s mogen namelijk nog volgens de oude regels, dus met lagere BPM, verkocht worden.
Daarnaast wordt wel eens vergeten dat er ook auto’s zijn die na de nieuwe emissietest juist
goedkoper worden. Ook zullen importeurs er soms voor kiezen om negatieve BPM-effecten voor
eigen rekening te nemen, dus niet door te berekenen in de consumentenprijs.” Per saldo komt
AUMACON voor de autoverkoop van 2019 uit op een lichte toename. Voor 2018 staat de
AUMACON-prognose op 450 duizend stuks. Realisatie van de nieuwe prognose van 2019
betekent een bescheiden marktstijging met ruim drie procent en tevens het beste jaarresultaat
sinds 2012. Rond de eeuwwisseling bereikte de autoverkoop in ons land haar voorlopig
hoogtepunt. Toentertijd werden jaaraantallen rond de 600 duizend stuks bereikt.
Verkoop elektrische auto’s
De animo voor elektrische auto’s zal in 2019 verder toenemen en komt volgens de AUMACONsegmentprognose uit rond 30.000 stuks, oftewel 6,5 procent van alle nieuwe auto’s. Dit jaar zal
rond 18.500 stuks uitkomen, een marktaandeel van 4,1 procent. De verwachte toename is
vooral te danken aan diverse nieuwe marktintroducties van met name elektrische
middenklassenauto’s. Deze behouden hun fiscaal voordeel voor zakenrijders aangezien het lage
bijtellingspercentage van vier procent gehandhaafd wordt over de eerste 50.000 euro van de
consumentenadviesprijs.
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Dynamische marktomstandigheden
Anders dan belangenclubs in de autosector werkt AUMACON met dynamische prognosemodellen.
Dickmann: “De marktomstandigheden in de automarkt zijn dermate veranderlijk dat constante
monitoring noodzakelijk is. Onze prognoses worden dan ook samengesteld vanuit de
marktsegmenten, zoals de verkoop van elektrische en dieselauto’s. De som van de
ontwikkelingen in die segmenten leidt vervolgens tot dat totaalcijfer. Voor de sector zijn die
nuances van groot belang. Het is dus zeer wel denkbaar – en zelfs gewenst – dat de prognose
jaarlijks meermaals bijgesteld worden.”
Over AUMACON
AUMACON is een onafhankelijk business intelligence bureau voor de mobiliteitsector en specialist
in marktanalyse en begeleiding van bedrijfskundige en strategische vraagstukken. AUMACON
ontwikkelt hoogwaardige marktkennis en vermarkt die kennis in drie productgebieden:
consultancy, concepten en content. AUMACON heeft een reputatie met het maken van
marktoverzichten. Zo is AUMACON al sinds 2004 de uitgever van de bekende AUMACON
Dealerholding Top-100 voor Nederland en vanaf 2017 ook van de Europese Dealer Group Top100.
Leiden, 1 november 2018
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