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FORD OF BELGIUM TEKENT UITSTEKENDE 

KWARTAALCIJFERS OP 

 

Sint-Agatha-Berchem, 3 april 2009 – Over de eerste drie maanden van dit jaar heeft Ford of 

Belgium uitstekende verkoopresultaten geboekt en sluit het eerste kwartaal van 2009 af met 

een marktaandeel van 8,16 procent. 

 

Dat de economische crisis ook en vooral de autosector hard treft, blijkt uit de inschrijvings-

cijfers van Febiac voor dit kwartaal. Ten opzichte van het recordjaar 2008 werden in de eerste 

drie maanden van dit jaar 15,31 procent minder wagens ingeschreven. Ondanks dit 

economisch ongunstige klimaat blijft het marktaandeel van Ford gestaag groeien: 5,89 

procent in 2005, 6,64 procent in 2006, 6,92 procent in 2007, 7,36 procent in 2008 en 8,16 

procent voor het voorbije kwartaal, dankzij een forse stijging van het verkoopvolume (+5,8 

procent) ten opzichte van het eerste kwartaal van 2008. Geen wonder dat Ford binnen de top 

10 van de best verkopende automerken in ons land één van de twee merken is die een groei 

laat optekenen. 

 

Het Ford-succes wordt duidelijk gedragen door de nieuwste modellen in het gamma en door 

de Ford of Belgium-producten. Met hun milieuvriendelijke en dus fiscaal gunstige karakter 

overtuigen de Fiesta en Ka heel wat autokopers. Mede dankzij de financiële stimuli van de 

overheid is de Fiesta ECOnetic (1.6 TDCi met dpf, 3,7 l/100 km en 98 gr CO2/km) de best 

verkochte van alle uitvoeringen.  

 

Dat ook de Made in Belgium-producten – Mondeo , S-MAX en Galaxy – nog steeds erg veel 

bijval genieten in hun thuisland, mag blijken uit de 3.070 inschrijvingen die hiervoor werden 

opgetekend tijdens het voorbije kwartaal, samen goed voor 2,13 procent van de Belgische 

automarkt  

 



 

 

 

Dit uitstekende jaarbegin danken wij dan ook voornamelijk aan een uitstekend salon, want in 

januari alleen al liet Ford of Belgium 10.336 verkoopcontracten noteren: een groei met 25 en 

18 procent ten opzichte van de respectievelijke salonperiodes in 2007 en 2008. 
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Dit persbericht en foto's zijn beschikbaar op www.fordpers.be 
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