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Europese autoverkoop voor het eerst sinds 2011 gestegen 
 

De verkoop van 

personenauto's in Europa 

is in april voor het eerst 

sinds september 2011 iets 

toegenomen. In totaal 

werden er 1.038.343 

wagens verkocht, 1,7 

procent meer dan in april 

vorig jaar. Dat maakte de 

Europese 

brancheorganisatie ACEA 

vandaag bekend. 

De kleine opleving kan 

worden verklaard doordat april dit jaar twee werkdagen meer telde dan vorig jaar. Sinds januari zijn 

er in Europa zo'n 4 miljoen auto's verkocht. Dat zijn er nog altijd 7,1 procent minder dan in dezelfde 

periode in 2012. 

 

Op Cyprus (-51,9 procent) na vertoonde Nederland de grootste terugval. De teller eindigde daar op 

30.358 stuks, 26 procent minder dan vorig jaar. Duitse autoverkopers, die goed zijn voor de grootste 

afzet binnen de EU, deden wel goede zaken. Daar werden met een totaal van 284.444 bijna 4 

procent meer auto's aan de man gebracht.  

 

Ook in Spanje (10,8 procent) en het Verenigd Koninkrijk (14,8 procent) was sprake van groei. De 

grootste plus viel in Finland. In het noord-Europese land werden vorige maand 9.860 wagens 

verkocht, tegen 4.061 in april 2012, een toename van bijna 143 procent. 
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Opel biedt zelf financieringen aan Europese kopers aan 
 

De verlieslatende Duitse 

autobouwer Opel, een 

dochter van het 

Amerikaanse General 

Motors, wil met 

financieringsaanbiedingen 

op maat opnieuw meer 

klanten aantrekken in 

Europa. Sinds april heeft 

Opel daarom weer een 

eigen financiële 

dienstverlener, die met 

gunstige aanbiedingen 

kopers moet weten te 

overtuigen binnen de slabakkende Europese automarkt. 

"In een markt waar de concurrentie zo sterk is, gaat het niet enkel om goede auto's", aldus CFO 

Michael Lohscheller. "Het is ook belangrijk om klanten die geïnteresseerd zijn in de aankoop van een 

Opel, een goed aanbod te doen." 

 

Met de oprichting van Opel Financial Services zouden klanten in Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, 

België, Nederland, Luxemburg, Zweden, Oostenrijk en Zwitserland voortaan aan gunstige 

financieringen moeten kunnen kopen. Andere landen zullen volgen. 
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GM ziet nettowinst afnemen, maar damt Europese verliezen in 
 

Het Amerikaanse 
autoconcern General 
Motors (GM) heeft de 
nettowinst tijdens de eerste 
drie maanden van dit jaar 
met veertien procent zien 
afnemen, tot 865 miljoen 
dollar. De omzet daalde 
met twee procent tot 36,9 
miljard dollar. In Europa, 
waar GM eigenaar is van 
de merken Opel en 
Vauxhall, wist de 
autobouwer de verliezen 
op de slabakkende 
automarkt in te dammen, 

zo maakte GM vandaag bekend. 
 
In de VS boekte GM tijdens het eerste kwartaal minder winst dan tijdens dezelfde periode een jaar 
eerder. In Latijns-Amerika belandden de activiteiten in de rode cijfers. 
 
"We hebben vooruitgang gemerkt in Europa dankzij de doorgevoerde forse kostenbesparingen en 
goede wagens zoals de Opel Adam en Mokka", aldus topman Dan Akerson. De Europese divisie van 
GM boekte tijdens de eerste drie maanden een verlies van 175 miljoen dollar, een aanzienlijk kleiner 
bedrag dan het verlies van 294 miljoen dollar een jaar eerder. 
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