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Volkswagen zet afleveringsrecord neer voor 2017

 • Wereldwijd 6,23 miljoen voertuigen aan klanten geleverd
 • Stijging met 4,2% ten opzichte van het jaar voordien
 • Meest succesvolle decembermaand ooit voor Volkswagen
 • Tiguan-familie bereikt afleveringsrecord

Het merk Volkswagen heeft over 2017 in totaal 6,23 miljoen voertuigen 
geleverd aan klanten over heel de wereld. Daarmee is het voorbije jaar het meest 
succesvolle jaar ooit in de geschiedenis van het merk. Grootste drijvende kracht 
achter deze positieve ontwikkeling is China, de grootste individuele markt voor het 
merk. Hier werden voor het eerst meer dan 3 miljoen voertuigen afgeleverd. Dat is 
5,9% meer dan in 2016.

In het kader van zijn strategie TRANSFORM 2025+ is Volkswagen in 2017 de 
grootste productcampagne in zijn geschiedenis gestart. Dat vertaalde zich in 
de loop van het voorbije jaar al meteen in een duidelijke stijging van het aantal 
afgeleverde voertuigen. Met 594.100 voertuigen wereldwijd boekte Volkswagen 
in december een nieuw absoluut afleveringsrecord (+5,6%). De Tiguan-familie is 
goed voor een groei met 38% ten opzichte van het jaar voordien en is met meer dan 
720.000 verkochte exemplaren wereldwijd succesrijker dan ooit.

Jürgen Stackmann, lid van de raad van bestuur van Volkswagen: “Wij zijn erg 
tevreden over de grote vraag naar onze voertuigen en over de positieve impuls die 
het merk de voorbije maanden heeft ondervonden. Ik dank onze klanten voor het 
vertrouwen dat zij ons hiermee schenken en onze handelspartners dank ik voor het 
uitstekende werk dat werd geleverd. Waar ik mij in het bijzonder over verheug is dat 
het aantal ontvangen orders voor elektrische voertuigen in Duitsland en Europa is 
verdrievoudigd in vergelijking met 2016. In 2018 zullen wij onze productcampagne 
blijven voortzetten met belangrijke nieuwigheden zoals Polo, T-Roc en Touareg.”

Voor de recordmaand december ziet de verdeling over regio’s en markten er als 
volgt uit.

In Europa werden 1,6% meer voertuigen afgeleverd als een jaar eerder, 
goed voor een totaal van 136.400 stuks. Het merk kende een sterke groei 
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in België (+17,8%) en in Denemarken (+10,4%). Die resultaten zijn vooral te 
danken aan de grote vraag naar Golf en Tiguan alsook aan de succesvolle 
marktintroductie van de nieuwe Polo.

In Duitsland werden in december 42.000 voertuigen afgeleverd, een groei 
met 8,4%. Bovendien vertoont ook het aantal bestellingen duidelijk een 
opwaartse trend in het thuisland van het merk, onder meer het gevolg van 
de daar geldende milieupremie.

In de regio Centraal- en Oost-Europa liet Volkswagen in december een 
sterke groei noteren van 23,8%. De meest opvallende groeilanden in 
vergelijking met dezelfde maand in 2016 zijn hier Polen (+27,9%) en 
Rusland (+35,2%).

In Noord-Amerika ligt het aantal afleveringen voor de maand december 
op 51.600 voertuigen, wat 12,3% minder is dan een jaar voordien. In 
totaal lag de Amerikaanse verkoop in december 18,7% lager, maar over 
het volledige jaar 2017 noteren we toch een groei met 5,2%. Daarmee 
behaalt Volkswagen zijn eerste groeicijfer inzake afleveringen sinds 2013. 
Canada liet tijdens de laatste maand van het voorbije jaar een opmerkelijke 
groei optekenen van 53,7%, goed voor een totaal van 4.200 afgeleverde 
voertuigen. Hier zijn de Golf Alltrack, de Atlas en de sinds de maand 
augustus gelanceerde Tiguan de drijvende krachten achter de groei.

In Zuid-Amerika werden in de loop van december 30.200 voertuigen aan 
klanten afgeleverd. Dat betekent een groei met 0,4% tegenover een jaar 
eerder.

In China kan het merk Volkswagen zowel voor de maand december 
als voor het volledige jaar 2017 recordcijfers voorleggen. In december 
werden hier 12,9% meer voertuigen aan klanten geleverd als over dezelfde 
periode een jaar vroeger. Daarmee zette Volkswagen in China de voorbije 
decembermaand een record neer: nooit eerder leverde het hier in één 
maand zoveel voertuigen af. Voor heel 2017 staat de teller in China op 3,18 
miljoen verkochte voertuigen zodat hier voor het eerst de kaap van de 3 
miljoen werd overschreden.
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Een overzicht van de aflevering door het merk Volkswagen in 2017:

Leveringen per 
markt

Dec. 
2016

Dec. 
2017

Verschil 
in %

Jan. - Dec. 
2016

Jan. - Dec. 
2017

Verschil 
in%

Europa 134.300 136.400 1,6 1.690.300 1.688.100 -0,1

West-Europa 114.100 111.400 -2,4 1.466.100 1.429.200 -2,5

Duitsland 38.800 42.000 8,4 557.800 531.600 -4,7

Centraal-/
Oost-Europa 20.200 25.000 23,8 224.200 259.000 15,5

Rusland 7.600 10.300 35,2 74.200 89.400 20,4

Noord-Amerika 58.800 51.600 -12,3 580.600 591.600 1,9

VS 37.200 30.300 -18,7 322.900 339.700 5,2

Zuid-Amerika 30.100 30.200 0,4 335.400 419.200 25

Brazilië 21.400 21.000 -2,3 218.200 261.100 19,7
Azië/Stille 
Oceaan 317.300 356.300 12,3 3.171.700 3.342.800 5,4

China 303.100 342.100 12,9 2.999.300 3.177.300 5,9
Wereldwijd 562.400 594.100 5,6 5.980.300 6.230.200 4,2
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