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Vraag naar occasions laag door voortduren lockdown

Door het voortduren van de lockdown in februari neemt de occasionverkoop verder af in 
Nederland, met een daling van 15,7% ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft in de eerste twee 
maanden van 2021 geleid tot een afname van 7,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 
Dat betekent dat de occasionmarkt sinds de stijging van 6,6% in september 2020 geen 
significante opleving heeft laten zien ten opzichte van de verkopen van het jaar ervoor.
Wederom zijn er geen uitzonderingen voor auto's van een bepaalde leeftijd omdat in februari de 
occasionverkoop overall omlaag ging in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Wanneer de 
verkoopdaling wordt vergeleken met de daling van de omloopsnelheid per leeftijdscategorie, 
blijkt het probleem duidelijk te worden veroorzaakt door de afnemende vraag bij de consument, 
die er in het algemeen minder graag op uit gaat en minder willen investeren in een andere auto.
Positief nieuws is dat de verkoop van BEV's sterk groeit, met 114% in januari ten opzichte van 
vorig jaar, gevolgd door een stijging van 97% in februari vergeleken met dezelfde periode vorig 
jaar. De toename van de verkoop van hybrideauto's vlakt echter af met een stijging van 24% in 
februari 2021 ten opzichte van februari 2020 en een stijging van 40% in januari ten opzichte van 
dezelfde maand vorig jaar.
Aan het begin van het jaar zagen we een stijging van onze prijsindex, in lijn met de gebruikelijke 
seizoenstrend, aangezien 3 jaar oude auto's werden gereset naar een eerste registratie in 2018 
in plaats van de eerste registratie in 2017 die in 2020 werden toegepast. Met een constante 
groep auto's zouden we verwachten dat de gemiddelde prijzen elke maand iets lager zouden 
worden door het ouder worden van de auto's. Met voldoende voorraad om aan de minimale 
vraag te voldoen, dalen de prijzen momenteel in lijn met de verwachtingen.


