
 

 
 

 

persbericht 

Autoverkoop 2019 – dankzij Tesla – alsnog nipt beter dan in 2018 

In 2019 zijn in Nederland in totaal 446.114 nieuwe personenauto’s geregistreerd 

tegenover 443.530 stuks in 2018 – een toename van 0,6 procent. Volkswagen wist vorig 

jaar voor de vijftiende maal op rij de meeste nieuwe auto’s in Nederland te verkopen. De 

Tesla Model 3 is het bestverkochte model en stuwt het merk op naar de derde plek in de 

jaarrangschikking. Dit en meer blijkt uit cijfers van RDC/CARmonitor, bewerkt door 

onafhankelijk kennisbureau voor de mobiliteitsector AUMACON. 

Doorsneejaar met veel EV’s en weinig diesels          

Het gemiddeld jaaraantal over de afgelopen tien jaren staat op 442 duizend stuks. Met 

de afsluiting van 2019 komt dus andermaal een doorsnee autoverkoopjaar ten einde. 

Marktanalist Clem Dickmann: “Opmerkelijk is evenwel de sterk gestegen verkoop van 

elektrische auto’s, optellend naar een marktaandeel van 13 procent. Hiervan komt het 

leeuwendeel voor rekening van Tesla. Het merk stijgt van de bescheiden 19de plaats in 

2018 naar de derde plaats in het merkenklassement van 2019. Tesla dankt deze sprong 

voorwaarts vrijwel uitsluitend aan leaserijders, “Deze groep consumenten blijkt uiterst 

gevoelig voor fiscale prikkels, vooral als deze op korte termijn dreigen te verminderen.” 

Vanaf 2020 zal de zakelijke leaserijder ruim het dubbele kwijt zijn aan bijtellingskosten. 

“Tegelijkertijd heeft de verkoop van dieselauto’s andermaal een enorme duikeling 

gemaakt. In 2019 daalde het marktaandeel van nieuwe dieselauto’s in ons land naar 7 

procent.”                                                               

De reden voor de gematigde kooplust van de overige klantgroepen moet volgens 

AUMACON vooral gezocht worden in de hoge aanschafprijzen van nieuwe auto’s. Vooral 

particulieren haken daarbij af; in 2019 werd nog maar 21 procent van alle nieuwe auto’s 

aangeschaft door particulieren, in 2016 was dat nog 26 procent. Tegelijkertijd is de afzet 

van occasions in 2019 naar recordhoogte gestegen. Dickmann: “Het is met name aan de 

leasemarkt te danken dat de nieuwverkoop nog op een gemiddeld niveau blijft. Zakelijke 

lease en private lease zijn in 2019 samen goed voor ruim 52 procent van alle 

nieuwverkopen, een hoger marktaandeel dan ooit tevoren.” 

Volkswagen bestverkochte merk, Tesla Model 3 populairste model      

Volkswagen werd in 2019 met een marktaandeel van 10,6 procent voor de vijftiende 

maal op rij het bestverkochte merk in ons land. De afstand tot nummer twee, Opel met 

7,3 procent marktaandeel, is vergeleken met 2018 weer verder opgelopen. Tussen 1969 

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

bestverkochte model was vorig jaar de Tesla Model 3. In 2018 viel deze eer nog te beurt 

aan de Volkswagen Polo, een jaar daarvoor aan de Renault Clio.   

Prognose 2020                          

Voor 2020 wordt een – vergeleken met 2019 – lager eindresultaat verwacht; AUMACON 

gaat uit van 425 duizend stuks. In 2020 zullen naar verwachting 65 duizend nieuwe 

auto’s (15,3% van het totaal) volledig elektrisch worden aangedreven. Het marktaandeel 
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van dieselauto’s zal naar verwachting verder dalen naar nog slechts 5 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 

 
  2019 2018  2019 2018 

2019 2018  aantal aantal % +/- perc. perc. 

1 1 Volkswagen 47.452 50.188 -5,5% 10,64 11,32 

2 3 Opel 32.324 36.410 -11,2% 7,25 8,21 

3 23 Tesla 30.911 8.595 +259,6% 6,93 1,94 

4 4 Peugeot 29.318 31.656 -7,4% 6,57 7,14 

5 7 Toyota 27.128 23.446 +15,7% 6,08 5,29 

6 2 Renault 26.207 38.437    -31,8% 5,87 8,67 

7 6 Ford 25.295 24.757 +2,2% 5,67 5,58 

8 5 Kia 25.260 26.339 -4,1% 5,66 5,94 

9 8 BMW 22.150 20.665 +7,2% 4,97 4,66 

10 15 Mercedes-Benz 19.125 15.559 +22,6% 4,29 3,51 

  totale markt 446.114 443.530 +0,6%   

Zie voor het complete overzicht op aumacon.nl  

Over AUMACON  

AUMACON is een onafhankelijk market intelligence bureau voor de mobiliteitsector 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 uitvoeren van brancheonderzoeken. Zo is AUMACON 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, in 2020 zal daarnaast gestart worden met de Belgische 

Dealergroep Top-50. 

Leiden, 1 januari 2020 

 

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  
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