
AUTO’S

Hetopmerkelijke
succes vanKia
inNederland
HetZuid-Koreaanse automerk
Kiabeleeft eenopvallendeop-
mars inNederland. Zomagde
KiaNiro zichwaarschijnlijk het
bestverkochtemodel van2020
noemen.Commercieel directeur
SjoerdKnipping vanKiaMotors
Nederland spreekt van ‘het beste
jaar ooit’ van zijnbedrijf opde
Nederlandsemarkt. Endat ter-
wijl de totale verkoop vannieuwe
personenwagensdoorde corona-
pandemiemetmeerdan20% is
gekrompen.
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Hetopmerkelijke succes vanautomerk
KiaopdeNederlandsemarkt
Jeroen Segenhout
Amsterdam

HetZuid-KoreaanseautomerkKia
beleeft eenopvallendeopmars in
Nederland.AlleenVolkswagenwistdit
jaarmeernieuwepersonenwagens te
verkopen,maardeKiaNiromagzich
waarschijnlijkwelhetbestverkochte
model van2020noemen.

‘Is de Kia Niro echt de onbedreigde
koploper?’ Automotive-expert Clem
Dickmann van onderzoeksbureau Au-
maconmoet de cijfers er nog even op
naslaan. En jawel:met een verkoop van
ruim11.000 stuks tot eind november is
decross-overvanZuid-Koreaansemake-
lijnauwelijksmeer intehalenalsmeest
verkochteautovanhet jaar.DeVolkswa-
gen Polo en deOpel Corsa volgenmet
respectievelijk 8825 en 7578 exempla-
ren.DeelektrischeID3vanVolkswagen,
deafgelopen tweemaandendebestver-
kochte personenauto, zou indecember
een verkoopstuntmoeten uithalen om
eenachterstandvanmeerdan6000stuks
te overbruggen.

Commercieel directeur Sjoerd Knip-
ping vanKiaMotorsNederland spreekt
van‘hetbeste jaarooit’ vanzijnbedrijfop
deNederlandsemarkt. ‘De coronapan-
demie vraagt om terughoudendheid,
maarwezijndolblijdatklantenzosterk
naarons toe zijngekomen inplaats van
dat we de verkoopmet kortingsacties
moestenstimuleren.Metdeelektrische
versie van deNiro zijn we nu zelfs hele-
maal uitverkocht.’

Kia is eenvandeweinige fabrikanten
dieopdeNederlandsemarktmeerauto’s
wistenteverkopendanvorig jaar.Endat
terwijldetotaleverkoopvannieuweper-

sonenwagensdoordecoronapandemie
meerdan20%isgekrompen.AlleenFiat
en enkele luxemerken voerden eenzelf-
dekunststukjeuit,maarzijdedendat in
veel kleinere volumes.

De Zuid-Koreaanse bestijging van de
troon is opmerkelijk te noemen. Volks-
wagen prijkt vaak boven aan de lijstjes
vanmeest verkochte automodellen. In
2016 was het de Golf, in 2018 de Polo.
Vorig jaar streekTeslamet zijnModel 3
metdeeer.Datwastedankenaanderun
vanzakelijkerijdersopdezeelektrische
auto,omdatzijzonogjarenlangkonden
profiteren van een laag bijtellingstarief
van4%.

Kiamoestvanverkomen.Dickmann,
dietotdezomervan2002leidinggafaan
detoenmaligeHyundai-importeur,her-
innert zich dat hetmerk als het ‘Siberië
vanHyundai’werdbeschouwd.Hyundai
had het failliete Kia in 1998 tijdens de
Aziatische financiële crisis opgekocht.
HetmerkHyundaivoerdedeboventoon,
ook inNederland. Zowas JohanCruijff
nog een tijdje ambassadeur vanHyun-
dai in aanloop naar hetWK voetbal in
2002, dat in Japan en Zuid-Korea werd
gehouden.

De ambities van het Zuid-Koreaanse
concernwarengroot, verteltDickmann.

Auto’s van hetmerk Kia staan te wachten op transport in Cuxhaven, Noord-Duitsland. FOTO: DAVIDHECKER/GETTY IMAGES

‘De topman wilde
bij de top vijf van
de wereld horen.
Wij lachen, maar ze
staan er nu wel in’

‘Ik was in 2001 bij een bijeenkomst in
Seoul waarbij de topman vanHyundai
zei dat ze in de top vijf van grootste fa-
brikanten van dewereld wilden horen.
Wij (als importeurs, red.) lachennatuur-
lijk,maar ze staan er nuwel in.’ Hyun-
daienKiastondenvorig jaaropdevijfde
plekmet7,5miljoenverkochteauto’s,na
Volkswagen,Toyota,Nissan-Renaulten
GeneralMotors.

De opmars vanKiawordt vaak toege-
schreven aan de Duitse ontwerper Pe-
ter Schreyer. Hij kwam in 2006 over van
Volkswagen omde auto’s voor de Euro-

peseenAmerikaansemarktmeersmoel
te geven. Dat was in een tijd datmodel-
len uit Azië het imago hadden dat ze
‘er niet uitzagen’, zoals Dickmann het
omschrijft. Schreyer pakte het ontwerp
grondig aan.Nustaandeauto’s vanKia
bekendomhunsportieveuiterlijkende
karakteristiekevormvandevoorkant:de
‘tijgerneus’.

InNederlandhielphetdatKiadever-
koop vanaf 2009 zelf ter hand nam en
nietmeer overliet aan een particuliere
importeur. Dat verklaart volgens com-
mercieel directeur Knipping deels het
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grotere succes inNederlandvergeleken
met andere Europese landen, waar Kia
nog werkt met lokale importeurs. Ter
illustratie: bijna een kwart van de ver-
kochte elektrischeNiro’s inWest-Euro-
pa gingdit jaarnaarNederland.

Daarnaast wisten de Zuid-Koreanen
metsuccesdezakelijkemarkt tebewer-
ken, die in ons land heel belangrijk is
voor de verkoop van nieuwe auto’s. Kia
hader langniethetgoedeportfoliovoor,
maardat veranderde vanaf 2016metde
komstvandehybrideNiro,uitgerustmet
eenbenzine- enelektromotor. ‘Alles zat
daarnamee’, zegt Knipping. ‘Klanten
waardeerden de hoge zit, de automati-
sche versnellingsbak en het feit dat de
auto voldoende trekkracht heeft. Daar-
op zijnwegaan voortborduren.’

Aumacon-directeur Dickmannwijst
ook op de goede relatiesmet de dealer-
bedrijveninNederland. ‘Bijnaallegrote
dealerholdingsverkopenhetmerkenin-
vesteren er ook in.’ Knipping: ‘Toenwij
niethet goedeportfoliohaddenvoorde
zakelijkemarkt, zeidenwe tegen onze
dealers: blijf in ons investeren,wantwe
komeneraan.’

Endanwasernatuurlijknogdeoude
vertrouwdemethode van veel adverte-
ren: in2019gafKiavolgensmarktonder-
zoekerNielsennaRenaulthetmeestuit
aan reclame. Daarmee ging het bedrijf
dit jaar door, ondanks de uitbraak van
hetcoronavirus.Kiawistdathetzijnau-
to’sgoedkonleveren,omdathetminder
zwaarwasgetroffendoorfabriekssluitin-
gendanEuropese concurrenten.

Bijzonder in dit verhaal is dat Kia en
Hyundai geen verkoopstrategieën af-
stemmen. Knipping zegt zijn collega
bijHyundainooit tespreken.Deimport-
organisatiesvanbeidemerkenbevinden
zichookopandere locaties:Kia inBreu-
kelen,Hyundai inSassenheim. ‘Ze jagen
elkaar het kot uit’, zo omschrijft Dick-
manndeonderlinge rivaliteit.
Kia blijft binnen hetmoederbedrijf

wel het ‘kleinere zusje’, zegt Knipping
erwelbij.Hijwijstopdehoofdkantoren
vanbeide bedrijven in Zuid-Korea. ‘Het
kantoor van Kia is twee tot drie verdie-
pingen lager.Maar in een aantalmark-
tenzijnwedeafgelopenvijftien jaarHy-
undaivoorbijgestreefd.EnNederlandis
daar een van.’

Kia wint, andere merken verliezen
Verkoop nieuwe personenwagens, t/m november 2019 2020
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