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Mercedes-Benz Belgium Luxembourg – Vans  

Mercedes-Benz Vans: sterk sales-resultaat en 
marktaandeel 2021.  

Mercedes-Benz Vans BeLux heeft in 2021 een goed resultaat geboekt dat boven de 

verwachtingen lag. Nog steeds worden de productie-aantallen ernstig geraakt door de 

pandemie en het globale tekort aan halfgeleiders. Desalniettemin heeft het merk een 

verkoopresultaat weten te boeken van ruim 9.650 Mercedes-Benz Vans en een toename 

van het marktaandeel met 1,3% in 2021.  

 

 

 



2021: totale bestelwagenmarkt in de min, elektrificering Vans begint te komen, Mercedes-Benz gegroeid in 
marktaandeel 
 
Na een zeer moeilijk 2020, waarin de gevolgen van de pandemie extreem zijn geweest, heeft de markt voor 
bestelwagens zich in 2021 niet kunnen herstellen. Ondanks dat er geen fysiek salon plaatsvindt heeft Mercedes-
Benz Vans BeLux toch kunnen profiteren van een goed gevulde orderportefeuille, de introductie van de nieuwe 
Citan en de toenemende vraag naar 100% elektrische bestelwagens. 

De markt voor bestelwagens in België en Luxemburg daalde met 7,5% ten opzichte van 2020. Met name het small 
size (Citan) segment heeft het zeer zwaar. Dit segment is met ca. 27% gekrompen ten opzichte van 2020. In de 
large size (Sprinter) en mid-size (Vito/V-Klasse) segmenten is wel groei genoteerd van respectievelijk 6% en 3,3% 
ten opzichte van 2020. Ten opzichte van vóór de pandemie (2019) is de markt voor bestelwagens nog altijd ca. 
20% kleiner.  

Pierrot Herssens, Manager Sales Vans: “Het aantal verkochte Mercedes-Benz bestelwagens is gegroeid met 458 
stuks van 9.192 stuks in 2020 naar 9.650 in 2021. Dus een groei in verkoopaantal van ruim 5% en een toename 
van het totale marktaandeel van Mercedes-Benz van 1,3%, een prestatie waar we zeer trots op zijn.” 

Het large-size (Sprinter) segment is sterk teruggekomen. Dit segment is met ca. 6% gegroeid en hiermee gelijk 
aan het niveau van 2019. Een groot deel van deze groei kan toegewezen worden aan de campers dat in dit 
segment geregistreerd worden. Mercedes-Benz leverde met ca. 4.400 verkochte eenheden Sprinter een stabiele 
performance in dit segment. 

Het mid-size (Vito/V-Klasse) segment is in 2021 met 3,3% gegroeid. De terugval in 2020 was in dit segment zeer 
groot, waardoor het segment nog altijd ca. 11% onder 2019 ligt. Met ruim 4.400 verkochte eenheden en een 
marktaandeel van 15,5% heeft Mercedes-Benz een zeer sterke prestatie neergezet in dit segment.  
Pierrot Herssens: “Positief om hierbij te vermelden is dat van dit aantal 226 volledig elektrische voertuigen zijn, 
wat neerkomt op zo’n 5%. We zien vanuit de markt meer en meer vraag naar elektrische bestelwagens. 
Maatregelen, zoals de premie voor het omzetten naar een elektrische bestelauto in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, helpen daarbij. ”  

Het small-size (Citan) segment is hard geraakt: met ca. 27% gezakt in 2021 ten opzichte van 2020. Mercedes-
Benz heeft daarentegen goed gepresteerd. Pierrot Herssens licht toe: “In dit segment hebben we eind vorig jaar 
de nieuwe Citan gelanceerd en de eerste auto’s zijn inmiddels afgeleverd. Maar het vorige model Citan heeft het 
ook nog goed gedaan. Het resultaat is dat we ruim 800 Citans hebben verkocht in 2021. Een toename van ons 
marktaandeel van bijna 1%.” 

De introductie van de nieuwe Citan was hét belangrijkste productnieuws voor Mercedes-Benz Vans in 2021. 
Onder andere het extern- en interieurdesign dat duidelijk over het Mercedes-DNA beschikt, een compleet 
vernieuwd interieur, functionele eigenschapen zoals het laadvermogen en het MBUX-systeem worden zeer positief 
beoordeeld. Onlangs is het model bekroond met de International Van of the Year 2022-award. Met de nieuwe 
Citan beschikt Mercedes-Benz Vans over een zeer sterk wapen in het small-size segment. Dankzij compacte 
buitenafmetingen in combinatie met een royale ruimte en een hoog laadvermogen biedt de nieuwe Mercedes-
Benz Citan een groot aantal toepassingsmogelijkheden, met name voor bezorging en dienstverlening in de 
binnenstad. Het model is verkrijgbaar als Gesloten Bestelwagen en als Tourer. Wijd opengaande schuifdeuren aan 
de linker- en rechterzijde van de bestelwagen maken, evenals een optionele lage laaddrempel, een comfortabele 
toegang tot het interieur en een eenvoudige belading van de laadruimte mogelijk. Binnenin profiteren de 



passagiers van de comfortabele stoelen van de Citan Tourer. Naast de hoge mate van functionaliteit en flexibiliteit 
biedt de auto een uitgebreide veiligheidsuitrusting en veel rijcomfort.  

Op het gebied van Sprinter en Vito zijn alle modellen het afgelopen jaar nog zuiniger geworden en zijn alle 
modellen voorzien van de laatste emissiestandaard Euro 6d. Om dit te bereiken zijn bepaalde Sprinters en Vito’s 
voorzien van nieuwe motoren, is de automaat op alle modellen ge-upgrade naar de 9G-TRONIC volautomaat en is 
een nieuwe Sprinter 4x4 gelanceerd.  

Op het gebied van elektrische bestelwagens biedt Mercedes-Benz een zeer uitgebreid programma met de eVito 
(onlangs vernieuwd met een range van 280 kilometer WLTP-gecombineerd1), de eVito Tourer, de EQV en de 
eSprinter. Later dit jaar worden de eCitan en de eCitan Tourer verwacht op de Belgische en Luxemburgse 
markten.  
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1 Het bereik is bepaald op basis van Richtlijn 2017/1151/EU. De werkelijke actieradius is ook afhankelijk van de 
individuele rijstijl, de weg- en verkeersomstandigheden, de buitentemperatuur en het gebruik van 
airconditioning/verwarming, en kan daarom verschillen. 


