
Inschrijvingen van nieuwe voertuigen // Mei 2021

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse 
Automobiel- en Tweewielerfederatie, delen het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen 
mee voor de maand mei 2021.

       Vs 2020 : +0,2% in mei // +14,2% gecumuleerd
       Vs 2019 : -31,8% in mei // -26,6% gecumuleerd

Het aantal inschrijvingen van nieuwe personenauto’s lag in de afgelopen maand mei 0,2% hoger 
dan in dezelfde periode van vorig jaar. In de eerste vijf maanden van 2021 is het aantal inschrij-
vingen met 14,2% gestegen tot 191.265 geregistreerde eenheden, tegenover 167.464 in dezelf-
de periode in 2020. 
Desondanks blijven zowel de maandelijkse als de gecumuleerde cijfers onder de niveaus die 
vastgesteld werden in 2019 voor de COVID-19 pandemie (maandelijkse en gecumuleerde terug-
val van 31,8% resp. 26,6%). Deze terugval weerspiegelt tegelijk zowel een daling van de markt 
als de productiemoeilijkheden ten gevolge van bevoorradingsproblemen.

       Vs 2020 : +4,7% in mei // +34% gecumuleerd
       Vs 2019 : -18,8% in mei // -3,3% gecumuleerd

Het aantal inschrijvingen van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen is in mei met 4,7% gestegen ten 
opzichte van dezelfde periode in 2020.  De gecumuleerde resultaten zijn sterk gestegen ten op-
zichte van die van het boekjaar 2020 (+34%) en zijn zelfs bijna in evenwicht in vergelijking met 
die van 2019. Dit illustreert duidelijk de huidige uitstekende gezondheid van dit segment.

              Vs 2020 : <16 ton +35,5% in mei // +8,3% gecumuleerd 
                          >=16 ton +19,2% in mei // +16,2% gecumuleerd
              Vs 2019 : <16 ton -33,7% in mei // -22% gecumuleerd 
                          >=16 ton -53,6% in mei // -37% gecumuleerd

De markten voor zware bedrijfsvoertuigen van meer en minder dan 16 ton zijn in mei samen 
gegroeid: +19,2% en +35,5%. Zij vertonen ook een cumulatieve verbetering ten opzichte van het 
jaar 2020, respectievelijk +16,2% en +8,3%. Gelet op de cumulatieve resultaten voor 2019 lijken 
zowel de markt voor zware bedrijfsvoertuigen van meer dan 16 ton als de markt voor voertuigen 
van minder dan 16 ton niettemin te krimpen, met respectievelijk -37% en -22%. De gecumu-
leerde vertraging ten opzichte van 2019 is onder andere te wijten aan toeleverproblemen bij de 
constructeurs.

       Vs 2020 : +9% in mei // +32,8% gecumuleerd
       Vs 2019 : +2,2% in mei // -2% gecumuleerd

Ondanks het slechte weer heeft de markt voor nieuwe gemotoriseerde tweewielers in mei een 
stijging van het aantal inschrijvingen laten optekenen (+9%), waardoor een cumulatief resultaat 
van +32,8% kon worden opgetekend, of meer dan 12.466 verkochte eenheden in 2021. De mo-
torfietsen markt lijkt opnieuw verder te groeien ten opzichte van afgelopen jaar, maar de lock-
-down van 6 weken was vorig jaar ook maar net twee weken achter de rug.
Door waarschijnlijke leveringsproblemen bij verschillende merken en modellen zijn we cumula-
tief nog niet terug op het niveau van de eerste 5 maanden in 2019 – die de relevantere vergelij-
kingsperiode is - met nog een lichte achteruitgang van 2 %.
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Brussel, 1 juni 2021
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Meer info

Gedetailleerde inschrijvingen // Mei 2021

Lookback netto inschrijvingen // April 2021

Categorieën Maand
04/2021

Maand
04/2020

Cumul
01-04/2021

Cumul
01-04/2020

Personenwagens 36.062 5.136 +601% 150.891 129.250 +16,74%

Lichte Bedrijfsvoertuigen (<=3.5 ton) 6.771 1.337 +406% 28.192 19.975 +41,14%

Zware bedrijfsvoertuigen (<16 ton) 117 91 +28,57% 478 471 +1,49%

- vrachtwagens 113 83 +36,14% 462 449 +2,9%

- trekkers 4 8 -50% 16 22 -27,27%

Zware bedrijfsvoertuigen (>=16 ton) 595 353 +68,56% 2.421 2.099 +15,34%

- vrachtwagens 239 216 +10,65% 980 1.071 -8,5%

- trekkers 356 137 +159% 1.441 1.028 +40,18%

Opleggers 662 259 +155% 2.560 2.138 +19,74%

Aanhangwagens 995 530 +87,74% 3.976 2.817 +41,14%

Autobus(sen) 147 59 +149% 388 283 +37,1%

Bromfietsen 2.828 953 +196% 8.629 5.945 +45,15%

Motorfietsen 3.141 876 +258% 9.345 6.613 +41,29%

Inschrijvingen min de schrappingen binnen de 30 dagen

FOD Mobiliteit en Vervoer
Thomas De Spiegelaere – Woordvoerder
0485/19.59.63
pers@mobilit.fgov.be 

FEBIAC vzw
     Christophe Dubon
     Woordvoerder

0497/70.91.47
cd@febiac.be

Categorieën Maand
05/2021

Maand
05/2020

Cumul
01-05/2021

Cumul
01-05/2020

Personenwagens 34.836 34.752 +0,24% 191.265 167.464 +14,21%

Lichte Bedrijfsvoertuigen (<=3.5 ton) 6.021 5.750 +4,71% 35.353 26.367 +34,08%

Zware bedrijfsvoertuigen (<16 ton) 126 93 +35,48% 616 569 +8,26%

- vrachtwagens 123 84 +46,43% 596 537 +10,99%

- trekkers 3 9 -66,67% 20 32 -37,5%

Zware bedrijfsvoertuigen (>=16 ton) 503 422 +19,19% 3.024 2.602 +16,22%

- vrachtwagens 213 277 -23,11% 1.211 1.361 -11,02%

- trekkers 290 145 +100% 1.813 1.241 +46,09%

Opleggers 623 434 +43,55% 3.195 2.600 +22,88%

Aanhangwagens 938 733 +27,97% 4.955 3.582 +38,33%

Autobus(sen) 65 21 +209,5% 453 307 +47,56%

Bromfietsen 2.381 2.381 - 11.131 8.393 +32,62%

Motorfietsen 2.920 2.679 +9% 12.466 9.386 +32,81%


