
AUTO’S

Automarkt trekt
wat aan,maar is
ernog langniet
Deverkoop vanoccasions zakte
in april 23% indoorde corona-
crisis. Inmei lijkt dehandelweer
wat op te leven.Maarbij Bovag,
debrancheorganisatie vanauto-
bedrijven enautodealers, gaat de
vlagnogniet uit. ‘Het is drukker
dan vierwekengeleden, oftewel
dedaling vande verkoop ismin-
der dramatisch’, zegtwoordvoer-
derTomHuyskens. ‘Maar leden
gevennog steeds aandat zij een
omzetverlies van40%voorhun
kiezenhebbengekregen.’
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A U T O ’ S

Occasionmarkt trekt licht aan:
dalingnu ‘minderdramatisch’
Jeroen Segenhout
Amsterdam

Hetaantal verkopenvan tweedehands
auto’s steeg inmei tenopzichte vande
tweemaandenervoor.Maardebranche
hangtde vlagnietuit. ‘Onze ledenheb-
bennogsteeds temakenmeteenomzet-
daling van40%.’

‘Vijf of zes weken geleden was het echt
slecht. Toen verkochten we een of twee
occasions in de week, of zelfs helemaal
niks. Nu verkopenwe er vier of vijf’, zegt
mede-eigenaarPatrickSchoutenvanauto-
bedrijf Henk Schouten uit het Brabantse
Sint-Michielsgestel. ‘Maardat isnogaltijd
dehelftminderdanhetnormaleniveau.’
Het beeld dat Schouten schetst komt

overeenmet cijfers die het kennisbureau
AumaconopverzoekvanhetFDverzamel-
deoverdeverkoopvanoccasions.Demarkt
voor tweedehandsauto’s kreeg een zware
klapdoordeuitbraakvanhetcoronavirus.

Na verkoopstijgingen in januari en fe-
bruari viel de verkoop van tweedehands
auto’sdoorautobedrijvenaanconsumen-
teninmaartmet12%terug. Inaprilvolgde
eendalingvan23%.Meizieternubeteruit
met een afname van ruim 16% tot begin
dezeweek.Deze cijfers zijnookbeterdan
die vande verkoop vannieuweauto’s, die
in april zelfs halveerde.

‘Mensengaanweernaarbuitenenkrij-
genwatvertrouwen’,constateertGijsPro-
vily vanAutoXL,meteenaanbodvandrie-
honderd auto’s een grote occasiondealer
indeomgevingvanLeiden.Hijschatdatde
verkoopzichop85%bevindtvandenorma-
lesituatie,dusvoordecoronacrisis. ‘Maar
wehebbenwatklappenteverdurengehad.’

Volgenshet internationale leasebedrijf
LeasePlanstijgendeprijzenvanoccasions
alweer. ‘Wijzagendeafgelopenanderhal-
veweektottweewekeneenverbeteringvan
10%’,zozeiceoTexGunninggisterenbijde
presentatie vandekwartaalcijfers. Lease-
Planbesloot inmaart juistomleaseauto’s
die uit hun contractwaren gelopen tegen

lagereprijzen te verkopendanwatdieau-
to’swaardwaren indeboeken.

BijBovag,debrancheorganisatievanau-
tobedrijven en autodealers, gaat de vlag
echter nog niet uit. ‘Het is allemaal rela-
tief’, reageert woordvoerder TomHuys-
kens. ‘Het is drukker dan vier weken ge-
leden,ofteweldedalingvandeverkoop is
minder dramatisch.Maar onze leden ge-
vennogsteedsaandatzijkampenmeteen
omzetverlies van40%.’
Ook Aumacon-directeur Clem Dick-

mannwijst eropdat de verkoop vanocca-
sions tussen autobedrijven onderling in
aprilmet 25%daalde. ‘Nu is dat niet heel
anders.Enopdezegroothandelsmarktbe-
gint alles voordeprijsvorming.’
Er is bovendien nog een effect van de

coronacrisis, waarvan autobedrijven niet
kunnenprofiteren.Consumentenzoeken
misschienwel een occasion,maar lijken
bij de aankoop ervan hun toevlucht voor-
al te zoeken totwagensdie andere consu-
mententekoophebbengezetvia internet-
platformszoalsMarktplaatsenSpeurders.
Indit segmentdaaldedeverkoopindeaf-
gelopen zeswekenmaarmet 8%.

Bovag denkt dat opdezemarkt nieuwe
doelgroepenactief zijn. ‘Het gaat danom
mensen die niet al te veel geld willen uit-
geven en die halsoverkop een alternatief
nodighebbenvoorhetopenbaarvervoer’,
zegt Huyskens. ‘Dit zijn prijssegmenten
waarinde vakhandel zichnietmengt.’

Huyskensnoemtweleenpuntwaaraan
deautobranchezichlijktvast teklampen.
De hoop is dat de handel weer op gang
komtdoordatconsumentenhetopenbaar
vervoermijdenuit angst voor besmetting
met het coronavirus. Gunning vanLease-
Plan verwacht dat de verkoop van occasi-
onsdaardoor een zetje kankrijgen.

Dekomendewekenmoetblijkenofdie
impulser inderdaadkomt.Bovagzietaldat
ermeervraagisnaarracefietsenenmoun-
tainbikes, al gaat hetwel omfietsen inde
lagere prijsklassen. Ook is ermeer vraag
naar snorfietsen. Opvallend, omdat veel
gemeentenhet gebruik vandit gemotori-
seerde verkeer juist hebbenontmoedigd.

Gaandoorgewinterdeov-reizigersstraks
echt deautoin?Dickmannbetwijfeltofdit
eengrote impulszalgevenaandeautohan-
del. ‘Er is economisch iets groots aan de
hand.Definanciëledrukweegtdanwaar-
schijnlijkzwaarder.Of jenogwerkhebt, in
plaatsvandat jedenktaandeaankoopvan
een auto.’Waarschijnlijker is het volgens
hemdatconsumentenwachtgedragverto-
nen, omdat zij de prijzen zien dalen door
de oplopende autovoorraden. ‘Zodra de
bodemdan is bereikt, trekt de vraag aan.’

AutoXL is een grote occasiondealer in de omgeving van Leiden. FOTO: ROGERCREMERSVOORHETFINANCIEELEDAGBLAD

Aantal verkochte occasions van autobedrijven*
aan consumenten in vergelijking met dezelfde
periode jaar ervoor.
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Aantal verkochte occasions tussen
consumenten onderling in vergelijking met
dezelfde periode jaar ervoor.
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Occasionverkopen

* merkdealers + onafhankelijke autobedrijven
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