
Inschrijvingen van nieuwe voertuigen // Februari 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 februari 2021.

              -21,9% in februari // -24,7% gecumuleerd

In de jongste maand februari werden in België 36.536 nieuwe personenauto’s geregistreerd. 
Dit betekent een afname met 21,9% ten opzichte van de 46.775 nieuwe auto’s die in dezelfde 
maand in 2020 werden geregistreerd. Deze vergelijking wordt gemaakt op basis van een equi-
valent aantal werkdagen (20). 

Voor de eerste twee maanden van het jaar laat de markt voor nieuwe personenauto’s een totaal 
van 74.271 registraties zien; een krimp van 24,7% ten opzichte van de eerste twee maanden van 
2020. Dit resultaat werd opgetekend in een nog steeds zeer verontrustende economische en 
sanitaire context en wordt ook negatief beïnvloed door de actuele vertragingen in de voertuig-
productie.  

Noteer hierbij wel dat februari 2020 de laatste maand was die niet werd beïnvloed door de 
COVID-19-pandemie en de maatregelen om de verspreiding ervan tegen te gaan. 

      -0,8% in februari // -4,6% gecumuleerd 

In tegenstelling tot de markt voor personenauto’s kende het segment van de lichte vrachtvoer-
tuigen in februari een haast stabiele maand: het aantal inschrijvingen daalde met 0,8%.  Deze 
voertuigen lieten zodoende een lichte terugval (-4,6%) optekenen tijdens de eerste twee maan-
den van 2021 samen.

        <16 ton           +2,5% in februari // -21% gecumuleerd 
         >=16 ton       -6,9% in februari // -9,3% gecumuleerd

Het aantal inschrijvingen van zware bedrijfsvoertuigen tot 16 ton is in februari met 2,5% geste-
gen. Zij vertonen echter nog steeds een cumulatieve daling van 21%.
Zware bedrijfsvoertuigen van meer dan 16 ton lieten een vermindering met 6,9% op maandbasis 
optekenen, een daling die bijna volledig is toe te schrijven aan een terugval bij de voertuigen van 
het type ‘vrachtwagen’. De cumulatieve daling bij de zware bedrijfsvoertuigen komt momenteel 
uit op -9,3%. 

              -10% in februari // -23,2% gecumuleerd

Februari kende een krimp van 10% voor de motorfietsmarkt.
Voor de eerste twee maanden van het boekjaar 2021 kondigde dit segment - dat momenteel 
ook de invoering van de Euro 5-norm verwerkt en evenmin ontsnapt aan de moeilijke economi-
sche en gezondheidssituatie - een daling van het aantal inschrijvingen met 23,2% aan.
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Meer info

Gedetailleerde inschrijvingen // Februari 2021

Lookback netto inschrijvingen // Januari 2021

Categorieën Maand
02/2021

Maand
02/2020

Cumul
02/2021

Cumul
02/2020

Personenwagens 36.536 46.775 -21,89% 74.271 98.615 -24,69%

Lichte Bedrijfsvoertuigen (<=3.5 ton) 6.989 7.048 -0,84% 14.717 14.862 -4,65%

Zware bedrijfsvoertuigen (<16 ton) 125 122 +2,46% 233 295 -21,02%

- vrachtwagens 119 118 +0,85% 225 283 -20,50%

- trekkers 6 4 +50% 8 12 -33,33%

Zware bedrijfsvoertuigen (>=16 ton) 554 595 -6,89% 1.221 1.346 -9,29%

- vrachtwagens 204 240 -15% 460 622 -26,05%

- trekkers 350 355 -1,41% 761 724 +5,11%

Opleggers 523 675 -22,52% 1.188 1.425 -16,63%

Aanhangwagens 935 831 +12,52% 1.778 1.616 +10,02%

Autobus(sen) 60 74 -18,82% 125 189 -33,86%

Bromfietsen 1.870 1.793 +4,29% 3.404 3.555 -4,25%

Motorfietsen 2.003 2.226 -10,02% 3.075 4.005 -23,22%

Categorieën Maand
01/2021

Maand
01/2020

Cumul
01/2021

Cumul
01/2020

Personenwagens 36.734 50.612 -27,42 36.734 50.612 -27,42

Lichte Bedrijfsvoertuigen (<=3.5 ton) 6.960 7.629 -8,77 6.960 7.629 -8,77

Zware bedrijfsvoertuigen (<16 ton) 103 170 -39,41% 103 170 -39,41%

- vrachtwagens 101 162 -37,66% 101 162 -37,66%

- trekkers 2 8 -75% 2 8 -75%

Zware bedrijfsvoertuigen (>=16 ton) 656 706 -7,08% 656 706 -7,08%

- vrachtwagens 253 376 -32,71% 253 376 -32,71%

- trekkers 403 330 +22,12% 403 330 +22,12%

Opleggers 664 730 -9,04% 664 730 -9,04%

Aanhangwagens 840 777 +8,11% 840 777 +8,11%

Autobus(sen) 65 114 -42,98% 65 114 -42,98%

Bromfietsen 1.511 1.734 -12,86% 1.511 1.734 -12,86%

Motorfietsen 1.051 1.748 -39,88% 1.051 1.748 -39,88%

Inschrijvingen min de schrappingen binnen de 30 dagen
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