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Verkooponderdeel levertAutobinck
boekwinst vanbijna€130mlnop

Tjabel Daling
Amsterdam

De verkoop vorig jaar van PartsPoint
Group, een Nederlandse groothandel
in auto-onderdelen, heeft de van ori-
gineHaagse autodealer- en importeur
Autobinckeeneenmaligeboekwinstop-
geleverdvan€129,6mln.Daardoorheeft
Autobinck, dat zich sinds enkele jaren
sterk profileert als mobiliteitsbedrijf,
het verlies van 2018 van bijna €13mln
in 2019 kunnen omzetten in eenwinst
van €113,6mln. Dit blijkt uit het recen-
telijk bij de Kamer van Koophandel
gedeponeerde jaarverslag.

Autobinckverkochtdeautogroothan-
delmet ondermeer de formule Brezan
(automaterialen) vorig jaar voor enke-
le honderdenmiljoenen euro’s aan Al-
liance Automotive Group (AAG). AAG
is de Europese tak van de Amerikaanse
auto-onderdelengigant Genuine Parts
Company,dieeenomzetheeft vancirca
€17mrd.
De verkoop betekent dat Autobinck

een slanker bedrijf is geworden. Zo’n
1360 werknemers zijn meeverhuisd
naar de nieuwe eigenaar en de onder-
neming is een kleine €300mln omzet
kwijtgeraakt.Deomzetbedraagtnueen
kleine €1mrd.

‘WehebbenPartsPointinderdaadvoor
eenheel goedeprijs verkocht’, zegt top-
man Paul Zekhuis van Autobinck, die
geen financiële details wil geven over
de verkoop, maar er wel aan toevoegt:
‘Dit geeft ruimte om tientallenmiljoe-
nen te investeren in andere en nieuwe
activiteiten.’

Eerder dezemaand kocht Autobinck
van het Franse Sodexo het bedrijf Xxi-
mo, aanbieder vanmobiliteitskaarten
die gebruikt kunnenworden als tank-
pasenvoortaxi’s,parkeervoorzieningen
en het openbaar vervoer. De komende
maanden verwacht Zekhuis nog twee
acquisities te zullen doen: een opmo-
biliteitsgebied en daarnaast een jong
innovatief energiebedrijf. Het is een
aanvulling op het enkele jaren geleden
gekochte Zelfstroom, een scale-up die

$ Automotivebedrijf
verkoopt PartsPoint Group

$ Naeen verlies in 2018 leidt
dat nu totwinst in 2019

$ Verkoopgeeft ruimte voor
nieuwe investeringen

klantendemogelijkheidbiedtomcom-
plete zonnestroomsystemen te huren.
Deopgewektezonnestroomkandanals
brandstofdienenvoorbijvoorbeeldelek-
trische auto’s.
Autobinck maakte al jaren geleden

de keuze zich op verschillende vormen
vanmobiliteit terichten.Zonamhetbe-
drijf, dat tegenwoordig inhetUtrechtse
World Trade Center zijn hoofdkantoor
heeft, diverse innovatieve start-ups en
mobiliteitsbedrijvenover. Voorbeelden
zijnwagenparkbeheerderFleetSupport
(mobiliteitsdiensten, leaseauto’s en
elektrisch vervoer), Radiuz, aanbieder
vanmobiliteitskaarten, telematica- en
databedrijfMooveendeUtrechtsestart-
up Toogethr, die op de zakelijkemarkt
slimme technologie voor carpoolen en
parkeren aanbiedt. Een vreemde eend

in de bijt is Bynco, onlineverkoper van
tweedehands auto’s.

MetdiversevandezebedrijvenwilAu-
tobincknudevleugelsuitslaannaaran-
dere Europese landen. Allerlei vormen
vanmobiliteit als dienst aanbieden is
volgens Zekhuis de toekomst van Auto-
binck,waarvanhetovergrotedeelvande
omzetuitMidden-enOost-Europakomt,
met leasingendeverkoopenimportvan
auto’s.
De nieuwe mobiliteits- en energie-

diensten leverenmet een totale omzet
van enkele tientallen miljoenen nog
steeds een bescheiden bijdrage aan de
totaleomzetvandeonderneming.Maar
datmoetdekomendejarenveranderen,
ookuit lijfsbehoudvoordelangetermijn.
Zekhuis: ‘Het isnutijdvoordiepte-inves-
teringen,diedeturbooponzeinternati-
onalisatie zetten.’
Geld om te investeren is er sinds de

verkoop dus,maar de vraag is of Auto-
binck, een bedrijfmet circa 1400werk-
nemers,zichnietrijkrekentmetdehoge
opbrengst van PartsPoint. Zonder deze
meevaller was er vorig jaar namelijk
nog steeds een operationeel verlies van

€11,1mln.VolgensZekhuis is dit te ver-
klaren door de omvangrijke investerin-
gen indenieuweactiviteiten.

2020 zal hoe dan ook geen gemakke-
lijk jaar zijn. De coronacrisis heeft een
‘grote impactoponzeresultaten’,klinkt
dewaarschuwinginhet jaarverslag2019.
Omzet enwinstgevendheid staan sterk
onderdruk.
Daar staat volgens Zekhuis onder

meer tegenover dat bij Zelfstroom alle
kostenineenszijngenomenbijhetaan-
gaanvanhuurovereenkomstenvantien
totvijftienjaar.Autobinckkandaardoor
hetkomendedecenniumprofiterenvan
een stabiele stroomhuuropbrengsten
van zonnepanelen. En, benadrukt hij,
‘onlineplatformByncoheeftdecorona-
windmee’: het virus heeft een positie-
ve invloedopdeverkoopvanoccasions,
‘thuis vanaf debank, zonder dat je naar
dedealermoet’.Zekhuiswijstookopeen
andereffect. ‘Decoronacrisisdwingtbe-
drijvenbeternatedenkenoverhoezede
mobiliteit van hunwerknemers willen
organiseren, in een tijd waarinminder
gebruik wordt gemaakt van het open-
baar vervoer.’

‘De coronacrisis
dwingt bedrijven
beter na te denken
over de mobiliteit
van hun werknemers’

Autobinck, ruim een eeuw geleden gestart als autohandel, wil meer enmeer diversificeren. FOTO: FLIP FRANSSEN/HH
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