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De economische crisis heeft een
run op tweedehands auto’s los-
gemaakt, maar omdat er steeds
mindernieuweauto’swordenver-
kocht, dreigt er onvoldoende aan-
was aan tweedehands modellen
vanNederlandsebodem.Ompar-
ticuliere kopers te kunnenblijven
bedienen, kijken dealers steeds
meernaarhet buitenland.

Datblijktuiteenrondganglangs
autoverkopers encijfers vanbran-
cheorganisaties. ‘Het luktnogwel
omgeschikte tweedehandsauto’s
te vinden die in redelijke tot goe-
destaatverkerenentegeneengoe-
deprijs kunnenworden verkocht,
maarhetwordtwelsteedsmoeilij-
ker’, zegt JanPhilibertvanAutobe-
drijf Vossestijn inNieuwer ter Aa.
‘Vooralaanjongemodellenvande
meergewildemerkeniseentekort
aan het komen’, verklaart een an-
derehandelaar.

Uitcijfersvanbrancheorganisa-
tie RAI blijkt dat in juli 7,6%min-
der nieuwe voertuigen zijn gere-
gistreerd dan in dezelfdemaand
van2015. Indeeerstezevenmaan-
den daalde de verkoop van nieu-
we auto’s met 4,2% ten opzichte
van2015.Daardoor stromenmin-
der auto’s door naar de tweede-
handsmarkt, terwijl de vraag daar
juist sterk toeneemt. Uit cijfers
van VWE, een bureau dat voertui-
ginformatie verzamelt, blijkt dat
dealers in de eerste helft van 2016
583.461 tweedehands personen-
auto’s verkochtenaanconsumen-
ten, een stijging van 5,6% ten op-
zichte van2015.
De auto’s die nu op de tweede-

handsmarktkomen,warendrietot
vier jaargeledennieuw.Indezepe-
riodezatdenieuweverkoopechter
in een dal. In 2012 daalde de ver-
koop vannieuwe auto’smet 9,6%,
in 2013was sprake van eendaling
van17%enin2014daaldendever-
kopenmetnog eens 7%.

Omhet opdrogende aanbod te
tackelen, halen verkopers steeds
vaker tweedehandsvoertuigen uit

het buitenland. Vooral Duitsland
en Frankrijk zijn populair. In het
tweede kwartaal steeg de import
van personenauto’smet 18,3% en
indeeerstehelftvan2016wasspra-
kevaneengroeivan19%.DeVolks-
wagenGolfendePolowarendepo-
pulairstegeïmporteerdemodellen.
Inhet tweedekwartaalsteegdeim-
port van deGolfmet 26,1% en de
invoer van de Polo nammet 6,2%
toe.De import vandeToyotaYaris
namhet sterkst toe, namelijkmet
35,2%.HiermeesteegdeYarisnaar
dederdeplaats.
Niet alle autoverkopers willen

echterbuitenlandsemodellenver-
kopen.Verschillendedealers laten
weten dat auto’s die inNederland
nieuw zijn verkochtmeer in trek
zijnbijconsumentenomdatdeon-
derhoudshistoriebeter istecontro-
leren. ‘Auto’smet eenNederland-
se achtergrond geven kopers wat
meervertrouwen’,zegtSamMoha-
moudAli vanKnoopAutobedijf in
Breukelen.
Omdat vooral het aanbod aan

auto’s vanNederlandseorigineaf-
neemt,vissendealers ineensteeds
kleinere vijver. De prijsstijgingen
dieditmetzichmeebrengtkunnen
verkopers echternauwelijksdoor-
berekenenaanconsumenten,om-
datzezichandersuitdemarktprij-
zen.MohamoudAlizegtdatereen
paar jaargeledenongeveer20%tot
25%marge zat op de verkoop van
eenNederlandseauto,maardatdit
nunogmaar10%enhooguit15%is.
Ook Hans Kieft, directeur van

veilingbedrijf FleetSelect, merkt
dat de markt voor tweedehands
personenauto’s verkrapt. ‘Je ziet
aandeenekantdat er fellerwordt
geboden op voertuigen,maar aan
de andere kant ook dat mensen
sneller tevreden zijn en al blij zijn
alszeeenautohebbenwetentebe-
machtigen.Alsveilinghuisgroeien
wijnog steeds,maarhet iswel las-
tigeromdiegroeivol tehouden.Er
zijnmeerklantendiehetmetmin-
der auto’smoetendoen.’
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Dealers vrezen tekort
aanoccasionsnuer
mindernieuweauto’s
wordenverkocht

FOTO: BLOOMBERG

Auto’s Verschuiving
Verkoop nieuwe auto’s
(januari-juli 2016)

-4,2%
Verkoop occasions (jan-juni)

+5,6%
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