
 

 

                                                                 

  
 

 

 

                           

    

Persbericht 
 

Top-100 pakt 78%, voor kleine autodealers resteren de kruimels 

 

De grootste Nederlandse dealerholdings trekken de markt definitief naar zich toe. De 10 

allergrootste holdings namen vorig jaar bijna 33 procent van de totale autoverkoop voor 

hun rekening, de Top-50 klom naar een marktaandeel van 64 procent en de 100 grootsten 

noteerden tezamen zelfs al bijna 78 procent van de markt. De omzetten van de 

topholdings namen dan ook flink toe. Voor de circa 300 kleinere autodealers resteren de 

kruimels. Dit en meer volgt uit de jongste uitgave van het jaarlijks dealerholdingonderzoek 

van AUMACON.  

 

De expansiedrift van de grootste Nederlandse dealerbedrijven kent nauwelijks grenzen. 

In 2004 hadden de 50 grootste dealers nog maar een derde van de automarkt in 

handen, nu blijkt dat marktaandeel al bijna verdubbeld. Vanaf de 2013-editie is dit 

AUMACON-onderzoek uitgebreid tot de grootste 100 dealerholdings. Het totale 

marktaandeel van die Top-100 was in 2013 al 64,7 procent. Vorig jaar klom dat naar 

liefst 77,9 procent. Voor de overige circa 300 dealerbedrijven resteert nog maar zo’n 

een vijfde van de markt; de verwachting is dat de komende jaren veel kleine dealers 

van de grote volume- en premiummerken hun bedrijf alsnog zullen (moeten) 

overdragen aan Top-100 bedrijven. Dat betreft in veel mindere mate de dealers van 

merken als Suzuki, Mazda, Mitsubishi en Honda; deze merken worden veelal 

gedistribueerd via een fijnmazig netwerk van relatief kleine dealers. De interesse van 

de grote dealerholdings voor deze bedrijven en merken is doorgaans uiterst gering. 

 

Het aandeel (in %) van de 10/50/100 grootste dealerholdings in de totale nieuwverkoop (personen- 

en bestelauto’s) in Nederland.    

 

 Top-10 Top-50 Top-100 

2004 17,5% 33,5%   

2005 19,0% 38,7%   

2006 19,1% 40,1%   

2007 21,1% 42,0%   

2008 21,5% 42,9%   

2009 23,2% 44,3%   

2010 23,4% 45,5%   

2011 22,9% 46,1%   

2012 24,4% 50,0%   

2013 24,7% 52,2% 64,7% 

2014 25,7% 53,6% 66,1% 

2015 27,8% 54,8% 68,3% 

2016 29,7% 59,3% 73,4% 

2017 

2018 

30,6% 

32,6% 

60,5% 
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Bron: AUMACON Dealerholding Top-100   

 

Van Mossel realiseert verkoopgroei van 30% en pakt koppositie 

 

Er is een eind gekomen aan het jarenlange lijstaanvoerderschap van de 

beursgenoteerde Stern Groep. Stern verkocht vorig jaar 29.306 nieuwe (bestel)auto’s; 

1,9 procent minder dan in 2017 en niet voldoende om de ambitieuze Van Mossel 

Automotive Groep nog langer voor te blijven. Vooral door tal van overnames klom Van 

Mossel naar een verkooptotaal van 31.375 stuks, bijna 30 procent meer dan in 2017. 

De totaalmarkt klom vorig jaar overigens met 5,1 procent.  

 

Op plek drie en vier resp. Emil Frey Nederland (v/h PGA Nederland) en Dealer Groep 

Pon. Tesla Motors– dat uitsluitend via (8) eigen outlets en internet verkoopt – is nieuw 

in de Top-10. Binnen dit topgezelschap realiseert Amega veruit het hoogste 

verkoopaantal per vestiging (1.326 stuks per vestiging). Van Mossel (532) en Stern 

Groep (444) blijven daar ruimschoots op achter.  

      
 

    
2018 2017  2018 2017 % +/- 

1 2 Van Mossel Automotive Groep  31.375 24.164 +29,8% 

2 1 Stern Groep 29.306 29.867 -1,9% 

3 3 Emil Frey Nederland 19.183 18.075 +6,1% 

4 4 Dealer Groep Pon 18.600 14.997 +24,0% 

5 5 Broekhuis Holding 16.902 14.226 +18,8% 

6 6 Louwman Dealer Group 13.584 13.158 +3,2% 

7 7 Amega 11.934 9.862 +21,0% 

8 9 Autohaag Zeeuw 9.088 8.684 +4,7% 

9 10 Riva Holding 8.788 8.347 +5,3% 

10 - Tesla Motors Netherlands 8.600 3.290 +161,4% 

  Top-10  167.360 149.321* +12,1% 

      

  Top-50 328.777 295.491* +11,3% 

  Top-100 399.773 364.376* +9,7% 

  totaal Nederland 512.983 488.016 +5,1% 

 

N.B. alle cijfers betreffen personen- plus bestelauto's.  

* Betreft cijfer van de toenmalige top-10/50/100 (2017). 

 

Door tal van fusies en overnames kent Editie 2019 van de AUMACON Dealerholding 

Top-100 negen nieuwe ‘gezichten’. Allereerst het fusiebedrijf Janssen Van Kouwen 

Automotive op plek 24. Verder: Zwartepoorte (75), Auto Smolders (77), Sutherland 

(79), Gerritse Hendriks (84), Jacob Schaap (86), Ambergen (89), Content Autogroep 

(91), en Auto Flevo (93).  

 



 

 

                                                                 

  
 

 

 

                           

    

Vijftiende editie                             

Het complete onderzoekrapport is te bestellen via aumacon.nl. In de exclusieve, 

gebonden boekuitvoering van 224 pagina’s wordt niet alleen een overzicht gegeven van 

de commerciële cijfers, maar vindt de lezer ook financiële bedrijfsinformatie, 

leveranciers - en contactgegevens alsmede inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de 

bedrijven. Er wordt bovendien een compleet en gedetailleerd overzicht gegeven van 

alle vestigingen. Daarnaast is een analyse opgenomen van de Nederlandse automarkt, 

verzorgd door kennisbureau AUMACON.   

  

Sponsorpartners  

De totstandkoming van de AUMACON Dealerholding Top-100 is mede mogelijk gemaakt 

door de inzet van een zestal vooraanstaande sponsorpartners: Bovemij, Findio, Fortron 

Automotive, Marktplaats, Total en UnameIT.  

  

Samenwerking   

De presentatie van de nieuwe AUMACON Dealerholding Top-100 vond op 18 juni plaats 

in Loetje’s Garage in Ouderkerk a/d Amstel en werd gerealiseerd in samenwerking met 

BNR Nieuwsradio. Op het programma stonden sprekers van MrWheelson, InfoTrade, 

Markplaats/eBay, PCG Companies en AUMACON.  

 
 

[fotobijschrift:] Overhandiging van het allereerste exemplaar van de AUMACON 

Dealerholding Top-100 Editie 2019 aan de heer Paul Zijm, dga van Zijm Holding en 

https://www.aumacon.nl/
http://www.dealersupportnet.nl/


 

 

                                                                 

  
 

 

 

                           

    

rechts op de foto, door de heer Clem Dickmann, oprichter/directeur van AUMACON. De 

Gelderse Zijm Holding klimt in 2018 - mede door een middels overname gerealiseerde 

bedrijfsverdubbeling – van de 55ste naar de 29ste plek in de lijst. Dickmann: “Zijm is een 

sterk merk in de regio Arnhem/Nijmegen, maar weet zich ook landelijk te manifesteren 

door sportsponsoring in de voetbal-en handbalwereld. Merkenfocus, 

resultaatgerichtheid, originaliteit en behoedzaam ondernemen kenmerkt deze moderne 

ondernemers.”      

  

 
  

Leiden/Ouderkerk a/d Amstel, 19 juni 2019  

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):  

  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Clem Dickmann, directeur 

van AUMACON. Highres beeldmateriaal is op aanvraag beschikbaar.  

  

T 071-5283654  

M 06-50562701  

E c.dickmann@aumacon.nl  

I aumacon.nl 

http://www.aumacon.nl/

