
 
 
 

Persbericht 

Jaguar en Tesla in december samen goed voor kwart van de markt 

2018: 443.812 nieuwe auto’s (+7,1%), VW voor 14de maal populairst 

In 2018 noteerden de Nederlandse autodealers tezamen 443.812 nieuwe personenauto’s 

tegenover 414.306 stuks in 2017 – een toename van 7,1 procent. Volkswagen wist vorig 

jaar voor de veertiende maal op rij de meeste nieuwe auto’s te verkopen, de Volkswagen 

Polo was daarbij het meest gewilde model. In december zorgden Jaguar en Tesla nog 

voor extra registraties; de dure elektrische modellen van deze merken konden in 2018 

voor het laatst volledig van fiscale voordelen profiteren. Dit en meer blijkt uit cijfers van 

RDC/CARmonitor, bewerkt door onafhankelijk kennisbureau AUMACON. 

Doorsneejaar met sterk afnemend aantal diesels         

Met de afsluiting van 2018 komt andermaal een matig autojaar ten einde. In de 

afgelopen 40 jaar werden er in slechts negen jaren minder nieuwe auto’s verkocht. 

Daarvan liggen vijf jaren in de afgelopen tien jaar. Het gemiddeld jaaraantal staat in de 

afgelopen tien jaren op ruim 442 duizend stuks. Het doorsneeresultaat van 2018 was al 

met al geen grote verrassing; de AUMACON-prognose ging al lange tijd uit van 445.000 

stuks en is dus vrijwel naadloos gerealiseerd. Marktanalist Clem Dickmann: “Opmerkelijk 

is echter wel de verdere afname van de verkoop van nieuwe dieselauto’s. Het 

marktaandeel van deze auto’s daalde in ons land in 2018 met bijna 5 procentpunten naar 

nog maar 13 procent.” 

Leasing zorgt voor impulsen             

De reden voor de matige kooplust moet in z’n algemeenheid volgens AUMACON vooral 

gezocht worden in toenemende belangstelling voor gebruikte auto’s. Dickmann hierover: 

“Er is steeds minder noodzaak om een nagelnieuwe auto aan te schaffen. Ze zijn niet 

alleen duur maar door de goede kwaliteit van de moderne auto’s is er steeds minder 

technische vervangingsdruk.” Volgens cijfers van VWE is de afzet van occasions in 2018 

naar recordhoogte gestegen. Daarnaast is de fiscale aanmoediging voor de aanschaf van 

nieuwe auto’s vrijwel uitgewerkt; alleen volledige elektrische auto’s werden in 2018 nog 

gestimuleerd. Om die reden noteerde Jaguar in december nog 2.651 stuks van het model 

i-Pace en wist Tesla in december nog 2.214 stuks van de modellen S en X te verkopen.  

Het is echter met name aan de aantrekkende en zich verbredende leasemarkt te danken 

dat de nieuwverkoop nog enige progressie maakt, stelt Dickmann, daarmee doelend op 

zowel de toegenomen belangstelling voor private lease als de toename van de inzet van 

zakelijke leaseauto’s.     

Volkswagen bestverkochte merk, Polo populairste model      

Volkswagen werd voor de veertiende maal op rij het bestverkochte merk in ons land. De 

afstand tot nummer twee, Renault, is vergeleken met 2017 aanzienlijk vergroot. Tussen 

1969 en 2004 was Opel 36 jaar lang onafgebroken het grootste merk in Nederland. Het 



 
 
 
bestverkochte model was vorig jaar de Volkswagen Polo. In 2018 viel deze eer nog te 

beurt aan de Renault Clio, het jaar daarvoor aan de Volkswagen Golf.   

Prognose 2019: 5 procent hoger dan 2018            

Voor 2019 wordt een andermaal beter resultaat verwacht; AUMACON gaat uit van een 

toename naar 465 duizend stuks; bijna 5 procent boven eindcijfer van 2018. In 2019 

zullen naar verwachting 30 duizend nieuwe auto’s (6,5% van het totaal) volledig 

elektrisch worden aangedreven. Het marktaandeel van dieselauto’s zal naar verwachting 

verder dalen naar nog slechts 11 procent van de markt. De volledige prognose is te 

vinden op carmonitor.nl. 

Top-10 merken 

Betreft: registratie van nieuwe personenauto's in Nederland 

Periode: 01 januari t/m 31 december 

Bron: RDC/CARmonitor; bewerking: AUMACON 

 
  2018 2017  2018 2017 

2018 2017  aantal aantal % +/- perc. perc. 

1 1 Volkswagen 50.190 42.947 16,9% 11,31 10,37 

2 2 Renault 38.447 40.727 -5,6% 8,66 9,83 

3 3 Opel 36.419 34.806 4,6% 8,21 8,40 

4 4 Peugeot 31.688 31.042 2,1% 7,14 7,49 

5 7 Kia 26.340 23.235 13,4% 5,93 5,61 

6 6 Ford 24.780 23.794 4,1% 5,58 5,74 

7 5 Toyota 23.449 24.059 -2,5% 5,28 5,81 

8 8 BMW 20.672 18.827 9,8% 4,66 4,54 

9 9 Škoda 18.751 16.594 13,0% 4,22 4,01 

10 13 Volvo 16.268 14.262 14,1% 3,67 3,44 

  totale markt 443.812 414.306 +7,1%   

        

Top-10 modellen      

        

       2018 2017  2018 

 2018  aantal aantal % +/- perc. 

 1 Volkswagen Polo 14.585 8.654 68,5% 3,29% 

 2 Renault Clio 12.001 11.779 1,9% 2,70% 

 3 Kia Picanto 10.997 9.623 14,3% 2,48% 

 4 Ford Fiesta 10.850 8.755 23,9% 2,44% 

 5 Opel Karl 10.170 9.905 2,7% 2,29% 

 6 Volkswagen Golf (incl. Sportsvan) 10.169 11.146 -8,8% 2,29% 

 7 Volkswagen Up! 10.023 10.845 -7,6% 2,26% 

 8 Peugeot 108 8.872 7.111 24,8% 2,00% 

 9 Renault Captur 7.811 7.944 -1,7% 1,76% 

 10 Toyota Aygo 7.615 7.457 2,1% 1,72% 

  totale markt 443.812 414.306 +7,1%  
 

Zie voor het complete overzicht op aumacon.nl  

http://www.carmonitor.nl/
http://www.aumacon.nl/


 
 
 
 

Over AUMACON  

AUMACON is een onafhankelijk market intelligence bureau voor de automotive-sector en 

specialist in marktanalyse en de 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 brancheonderzoeken. Zo is AUMACON al sinds 2004 de 

uitgever en samensteller van de bekende AUMACON Dealerholding Top-100 voor de 

Nederlandse markt. In 2017 is tevens voor het eerst ook de Europese versie van dit 

onderzoek gepubliceerd worden. 

Leiden, 1 januari 2019 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 

Voor meer informatie dan wel beeldmateriaal rondom dit bericht kunt u contact opnemen 

met de heer Clem Dickmann, marktanalist en directeur van AUMACON. 

M 06-50562701 

E c.dickmann@aumacon.nl  

I aumacon.nl / aumacon.eu / carmonitor.nl 
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