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4. De cijfers

1. Terugbik 2016

• een historisch lage verkoop van nieuwe auto’s

• een dealerrendement van nog boven de 1% grens:

2016 gemiddeld op 1,05% versus 1,16% in 2015

• een werkplaatsomzet die goed leek te gaan gedu-

rende het jaar maar toch uitkwam op min 5,5% (bron:

Bovag Branche Barometer)

• een absorptievermogen (mate waarin de opbrengst uit

aftersales de vaste bedrijfskosten dekt) steeg van 75%

naar bijna 80%. 

Wat gebeurde er ? 

2015 kende zijn eindejaarsrally in nieuwverkoop met dank

aan Den Haag. Goed voor de 2015-cijfers maar een klap

voor 2016. Schaalvergroting zette verder door en kosten

komen steeds beter onder controle. Mooi op zich maar

het is maar de vraag of daarmee het antwoord is gevon-

den op de grote vraagstukken van de sector in de ko-

mende jaren. Scherper geformuleerd:  vermindering van

het aantal outlets en snijden in kosten is goed en noodza-

kelijk maar kent zijn grenzen. 

2. Werk aan de winkel

Niet voor niets wordt regelmatig aandacht gevraagd voor

marketing, sales, customer journeys, CRM, Big Data, busi-

ness modellen en wat dies meer zij. Werk aan de winkel

dus. Denk aan een veelzeggend detail: in zo’n 35% van de

gevallen is de set met basale gegevens over de combi van

auto en berijder (enigszins) op orde. Begin eens met Small

Data zou het advies kunnen zijn. Iedereen heeft de mond

vol over data. Bij veel dealers blijkt dat de meest basale

gegevens over auto en klant niet beschikbaar zijn. Het is

een illusie te veronderstellen dat de automotive retail uit

de wind blijft terwijl op OEM-niveau grote verschuivingen

plaats vinden (PSA-Opel), technologische innovatie versnelt,

klanten ingrijpend veranderen, en nieuwe spelers zich storten

op mobiliteit, convenience, data et cetera.

De 50 grootste dealerholdings doen het goed met 55%

marktaandeel en een bovengemiddeld rendement, en op het

andere uiterste doen relatief kleine dealers het regelmatig

goed. Het venijn zit in de middengroep; de groep die vastzit

in het midden (te groot voor het servet, te klein voor het tafel-

laken). In de verhouding tussen dealers en importeurs gaat

veel goed, maar in het laatste RODI-onderzoek wordt op 26

van de 49 stellingen lager gescoord dan in het voorgaande

onderzoek (en op 16 hoger); 40% van de dealers ervaart een

verzwaring van de sales standards, 26% van de aftersales

standards. Bij BMW, Renault/Dacia en Audi krijgt de impor-

teur een pluim met een oordeel van 8 en hoger.

3. Schaalvergroting

Schaalvergroting zet door. Denk aan de verkoop van PGA met

260 vestigingen (waarvan bijna 50 in Nederland) door Por-

sche Holding (21 miljard) aan Emile Frey (een automotive

concern uit Zwitserland met 7 miljard jaaromzet). Talloze, min

of meer geruisloze, overnames worden gerealiseerd: binnen
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eenzelfde merk en vaak leidend tot inkrimping van het net-

werk, maar ook met verbreding van het merkenpalet.

De bekende argumenten zijn van kracht: overleven is geen

leven; voor veel ondernemers is met pijn en moeite overle-

ven eigenlijk niets meer dan voortmodderen. Geen opvol-

ging, bedrijfseconomische overwegingen (de bodem is

bereikt, financiering, investeringseisen, dreigend faillisse-

ment), gecombineerd met de blijvende noodzaak tot rationa-

lisatie van dealernetwerken: minder contractpartners, minder

outlets, andere formules en modellen - het zet allemaal extra

druk op de latente afvallers.

Schaalvergroting verloopt al jaren via verschillende 

dimensies:

• het klassieke ‘many of multi brand collecting’ 

• we kennen de  geografische variant; een logisch aaneen-

gesloten gebied ofwel het  ‘land collecting’ en inmiddels

zien we in verschillende verhoudingen mengvormen hier-

van ontstaan 

• verbreding en versterking van het portfolio staat hoog op

het to-do-lijstje. 

In veel gevallen gaat het daarbij om de voor de hand lig-

gende producten en diensten. Leasing als een geweldige

hefboom op alle activiteiten van de dealer. In toenemende

mate private lease, verhuur, versterkte aftersales, en schade-

herstel (ooit zo’n 30 jaar geleden van tafel gevallen, nu hot

topic (zie ook Market Report autoschadebedrijven). Maar ge-

leidelijk zien we innovatie in reactie op of als aanjager van de

grote trends in de markt met sharing, flexibele mobiliteitsop-

lossingen, elektrische auto’s/laadpalen/batterijen et cetera.

Vastgoed is een probleem met in 2014 1 miljoen m2 leeg-

stand. Eind 2016 is dit teruggelopen tot 720 duizend m2,

ofwel nog 662 leegstaande panden. Maar daarbij zit (zoals zo

vaak in de vastgoedmarkt) een harde kern van probleemge-

vallen; 160 nu leegstaande panden stonden 2 jaar daarvoor

ook al leeg. We doen het met minder outlets maar ook met

andere voorkeurlocaties; weg uit verouderde semi-industriële

en boulevard omgevingen. Daarnaast worden nieuwe ver-

koopkanalen en contactpunten en –momenten ontwikkeld.

4. De cijfers

2016 was een slecht jaar met 382.825 auto’s (15% lager dan

2015). Daar bovenuit stijgen zal in 2017 geen al te groot

probleem zijn. 

Kijkend naar het eerste kwartaal stijgt het aantal verkopen

van 98 duizend naar 120 duizend stuks, een toename van

22%. Hierin zat een bescheiden effect van de bijtellingswijzi-

ging per 1 januari 2017, waarmee onzuinige auto’s alsnog in

de (lagere) 22% bijtelling kwamen. Daarmee blijft de prog-

nose van 425.000 stuks voor heel 2017 overeind. Volkswa-

gen blijft na het eerste kwartaal op plek 1 hoewel het

marktaandeel zakt van 11,8% naar 10,5%. Opel klimt van de

3de naar de 2de plaats (van 7,6% naar 8,6%), gevolgd door

Renault dat een klim realiseert van 6,6% naar 8,3%. 

De binnenlandse occasionhandel is grillig. In sommige mo-

delsegmenten (denk aan SUV) neemt de vraag toe en het

aanbod af met als logisch gevolg forse prijsstijging. B2C-

handel kromp met 1,4% in Q1 van 288 duizend naar 284 dui-

zend stuks. De AOX (prijsindex met 2011=100) stond begin

2016 nog onder de 100 maar beweegt in de loop van Q1

rond de 101.De occasionexport nam in Q1 af van 242 dui-

zend naar 235 duizend stuks (-3%) terwijl de import flink

groeide van 140 duizend naar 168 duizend stuks (+20%);

een trend die al langer zichtbaar is. Het verschil tussen ex-

port en import krimpt gestaag.

Nuttige informatie en bronnen:
AUMACON Dealerholding Top-100
Automotive Rapport vastgoed 
Bovag: RODI 2017
Bovag Branche Barometer
RDC/AUMACON Verkoopteller
RDC: verkoop nieuwe personenauto’s
VWE: verkoop gebruikte personenauto’s

Aankondiging:
27 juni: Nationaal Dealerholding Event 2017
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