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Occasionverkoop stijgt met 11% in augustus

Het chiptekort heeft wereldwijd enorme 
grote gevolgen voor de verkoop van nieuwe 
auto’s. Nederland is één van de landen die 
de grootste klappen krijgt als het om 
verkoop van nieuwe auto’s gaat. Nieuw 
verkoop is in de eerste helft van 2021 28% 
lager dan in dezelfde periode in 2019 en 
25,5% lager vergeleken met 2018.

We zien dat de overstap van nieuw verkoop 
naar occasions minder omvangrijk is dan in 
andere Europese landen. De online B2C 
verkoop van occasions steeg in augustus 
met 11% ten opzichte van de maand juli, 
maar is 5,4% lager vergeleken met 
augustus 2020. De eerste 8 maanden laten 
slechts +3,7% groei zien ten opzichte van 
dezelfde periode vorig jaar en +6% dan in 
augustus 2019.

De Nederlandse overheid is een van de 
grootste voorstanders voor groener rijden 
en stimuleert het elektrisch rijden. De 
verkoop van elektrische auto’s in augustus 

is 34% hoger dan in juli en 117% hoger dan 
in augustus 2020. In tegenstelling tot 
andere landen verkopen elektrische auto’s 
net zo snel als andere aandrijflijnen. Met 
een omloopsnelheid van 4,2x op elektrische 
auto’s en 4,7x op hybride auto’s, die 
vergelijkbaar zijn met benzine- en 
dieselvoertuigen.

De VW Polo is de best verkochte auto tot 4 
jaar oud maar staat toch gemiddeld 58,8 
dagen op voorraad. Daarentegen is de 
Toyota Auris met 41,4 dagen op voorraad 
de snelst verkopende auto is in augustus.

We berekenen de prijsindex op basis van 
de nieuwste occasions (tot 3 jaar oud), om 
een consistente poule van voertuigen te 
bieden, geïndexeerd ten opzichte van 
januari 2021. Door de toegenomen vraag in 
augustus hebben we een lichte impact 
gezien op de prijzen ondanks de 
verwachting dat gemiddelde prijzen zouden 
dalen, gezien hun levenscyclus.

Contact: Bobby Rietveld    bri@autorola.nl
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Make Model
MDS

Make Model Stock  turn MDS

Volkswagen Polo 58.8 Toyota Auris 9x 41.4

Volkswagen Golf 85.4 Volvo XC90 7x 49.7

Renault Clio 66.5 Suzuki Ignis 7x 51.9

Top selling < 4-years-old by volume
Fastest selling < 4-years-old 

by Market Days Supply

De snelst verkopende en de best verkochte occasions
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