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56.423 nieuwe personenwagens ingeschreven in maart
In maart zijn 56.423 nieuwe auto's in het
verkeer gebracht. Dat is 2,1% meer dan in
maart 2015. Dat melden de federale
overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en
Febiac, de Belgische Automobiel- en
Tweewielerfederatie, in een persbericht.
Ondanks een terugval van 4,26% blijft
Volkswagen het populairste merk met
5.442 ingeschreven personenwagens,
gevolgd door Renault (4.859), Peugeot
(4.262), Opel (4.061) en BMW (3.978). De grootste sprong vooruit (200%) komt van Rolls-Royce,
maar dat is uiteraard relatief, met 3 ingeschreven wagens waar er dat een jaar geleden nog 1 was.
Na het eerste trimester van 2016 kent de Belgische automarkt een toename met 2,3% en een totaal
van 150.456 inschrijvingen.
Gelijklopend met de automarkt, laten de inschrijvingen van lichte bedrijfsvoertuigen een groei met
5,5% noteren van de inschrijvingen.
De markt van vrachtvoertuigen boven 3,5 ton wordt al verschillende maanden gestuwd door de
invoering van de kilometerheffing. Ook de afgelopen maand gingen de cijfers hoger. De
vrachtvoertuigen tot 16 ton tekenden voor een toename met 8,6% tijdens de maand maart terwijl de
inschrijvingen van zware vrachtvoertuigen van 16 ton of meer er met 20,8% op vooruit gingen.
Enkel de markt van gemotoriseerde tweewielers kende tijdens de maand maart een daling ten
opzichte van diezelfde maand vorig jaar. Ondanks een terugval met 2,7% in maart, sluit ook de
motormarkt het trimester af met een toename met 10,5%.
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214.000 euro? "Dat is de prijs van een huis!"
Op zoekertjessite Kapaza heeft iemand al
214.000 euro geboden op de oranje Opel
Kadett van Frank Welvaert uit Eigen Kweek.
Nikolaas Seys uit Sint-Juliaan, de echte
eigenaar, was niet op de hoogte van de
publiciteitsstunt voor de serie. Hij was eerst
niet van plan te verkopen, maar na het zien
van de hallucinante bedragen stelt hij zijn
mening bij.
Afgelopen zaterdagnacht werd de rallywagen
uit de tv-serie Eigen Kweek op Kapaza te
koop aangeboden door Julita, de Filipijnse vrouw van Frank Welvaert (gespeeld door Rhoda Mae
Montemayor en Wim Willaert). Al tegen de middag werd een eerste bod geplaatst door een zekere
Arne, die er 10.000 euro voor over had. In de serie kreeg het verkoopverhaal een ander verloop,
maar op Kapaza gingen de biedingen ondertussen verder. Zo staat het hoogste bod momenteel op
214.000 euro. Nikolaas Seys, uitbater van autosportcenter Alltec Seys uit Sint-Juliaan en de echte
eigenaar van de Opel Kadett uit 1977, was niet op de hoogte van de reclamestunt. Hij was ook
helemaal niet van plan de rallywagen te verkopen. "Voor die 10.000 euro zou de auto zeker niet de

deur uit gegaan zijn. Bovendien is de vraag naar verhuur van mijn Opel vrij groot en in het
rallyseizoen zal hij aan meerdere rally's deelnemen. Maar 214.000 euro? Dat is de prijs van een
huis!"Reclamestunt
Zondag, de dag waarop in de serie het doek zou vallen over de verkoop van de auto, deden de VRT
en productiehuis Eyeworks nog alsof hun neus bloedde. Nu blijkt dat het wel degelijk om een
publiciteitsstunt van de VRT gaat, die de serie wat extra in de kijker wil zetten. De zender is dan ook
heel tevreden met alle aandacht rond het zoekertje. "Wij hadden toestemming gekregen van Kapaza
om een vals zoekertje te plaatsen. Wie het telefoonnummer belde dat we hadden opgegeven, kreeg
de stem van een verbaasde Frank Willaert te horen", reageert Lesley Hernalsteen, woordvoerster
van de VRT. "Wij hopen dat iedereen hier de grap wel van kon inzien. We gaan er dan ook van uit
dat alle biedingen fictief zijn. Die valse account wordt vandaag of morgen van de website gehaald.
Mogelijk geven we die door aan de echte eigenaar."
Verbaasd
Maar Seys heeft geld geroken. "Het verwonderde me dat ik niet was ingelicht over hun stunt, maar
alle reclame is goede reclame. Als ik de account van hen kan overnemen, zal ik die met plezier
verder beheren onder mijn naam. Ik zal er weliswaar eerst de fictieve biedingen uit moeten filteren,
maar ik ben echt verbaasd dat er zo'n grote vraag is naar de wagen. Hij heeft weliswaar al enkele
rally's gereden, wat iets van de prijs af doet, maar tegelijk heeft de auto een zekere status gekregen.
Dit model heeft me 45.000 euro gekost, dus wie er 214.000 voor over heeft, mag direct afkomen."'In
schivven'
In de tweede aflevering van Eigen Kweek konden we zien hoe Frank zich door zijn Filipijnse schone
had laten overtuigen om afstand te doen van zijn oranje furie op vier wielen. Een aanbod waar de
garagehouder uit de reeks maar al te graag op inging. Frank bleef gebroken achter toen hij zijn
eerste liefde moest achterlaten. Maar op het einde van de aflevering bezorgden de makers van de
serie autominnend Vlaanderen weer een goed gevoel van binnen, toen Frank zijn auto 'in schivven'
mocht terugbetalen en hij er weer tussen de velden mee wegscheurde.
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