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Schaalvergrotingbij
autodealers zetdoor,
PonkooptCentury

Jeroen Segenhout
Amsterdam

FamiliebedrijfPon,ondermeer importeurvan
VolkswageneneigenaarvanfietsmerkGazelle,
heeft instiltealleaandelenovergenomenvan
autodealerCentury.Daarmeekrijgtheteenvan
degrootstedealerbedrijvenvanNoord-Neder-
land inhanden.

Deacquisitie isnaarbuitengekomendoor
eenmelding bijmededingingstoezichthou-
derAutoriteitConsument&Markt (ACM).Een
woordvoerdervanPonbevestigdegisterende
aankoop.

Deovernamehoudtverbandmetdeaankon-
diging vanafgelopenmaanddatdedirecteur
vanCenturyAutogroep,ErikMeems,deover-
stapmaaktnaarPon.Hijwordtper1 septem-
ber verantwoordelijk voor alle dealerbedrij-
venbijdeonderneming,dievanoorspronguit
Amersfoortkomtennuhaarhoofdkantoor in
Amsterdamheeft.

Meems(44)keertdaarmeeterugophetoude
nest. Tot 2012was hij ruim twaalf jaar werk-
zaam voor Pon. Daarnawerd hij directeur bij
Century.Tweejaar laterwerdhijgrootaandeel-
houder van dit bedrijf. Hij kocht toen onder
meer aandelen vanPon.

Nuneemtzijnnieuwe (enoude)werkgever
zijnbelangvan70%over.Ponhadnog30%van
de aandelen. Beidepartijenwillen geenover-
namesombekendmaken. ‘Datdoenwijnooit’,
zo zegt dewoordvoerder vanPon.

Familiebedrijf Pon is een grote importeur van Volkswagen-auto’s. FOTO: BLOOMBERG

Meemswil ook niet veel over de overname
zeggen. Hij zegt ‘hartstikke trots’ te zijn dat
Pon hem heeft gevraagd om terug te keren
endathij een ‘financieel gezondbedrijf’ ach-
terlaat. Zijn opvolger in Groningen zal voort-
aanaanhemrapporteren.

Century behaalde vorig jaarmet ongeveer
vierhonderdwerknemerseenomzetvanmeer
dan €160mln. Demeeste dealervestigingen
bevinden zich in de provincie Groningen,
maar de onderneming is ook actief in Dren-
the. Naast de verkoop van nieuwe auto’s en
occasions is Century actief op het gebied van
autoverhuur, schadeherstel, autowasstraten
enautolease.
Volgens marktanalist Aumacon bezette

Century vorig jaar de 25ste plek op de lijst
met de honderd grootste dealers vanNeder-
land. Ponwasmet zijn dealerbedrijven goed
voordevierdepositie,achterhetBrabantsefa-
miliebedrijfVanMosselAutomotive,deAme-
rikaanse autofabrikant TeslaMotors en het
AmsterdamseSternGroep.
De overname past in de trend van schaal-

vergroting die gaande is in de autoverkoop.
Century deed daar onder leiding vanMeems
ookaanmee,doormeerdereautodealersopte
kopen.KennisbureauAumaconbecijferdeon-
langsdatdevijftiggrootsteautodealers inmid-
dels70%vandeautomarkt inhandenhebben,
in 2004was dat aandeel nog 33%.Deze trend
wordt waarschijnlijk verder versterkt door
de coronacrisis, waardoor de autoverkoop is
ingeklapt.

Meemswil nog niks kwijt over de strategie
diehijwilgaanvoerenbijPon. Ineengesprek
metRTVNoordwashij onlangs toeschietelij-
keroverdetrends inzijnbranche.Dedrukop
kleinere dealers zal volgens hem toenemen
doordegroeivanhetaantalelektrischeauto’s.
‘Er zal een plek voor ze blijven, grote dealers
kunnenniet iedereen bedienen’, zeiMeems.
‘Degrootstebedreiging voordiebedrijven zit
in de lange termijn. Het wordt lastig voor ze
om de investeringen te doen die nodig zijn
ommoderne auto’s te servicen. Het zal vaak
niet lonen.’

Op de lijst van honderd grootste dealerbe-
drijvenvanAumaconbleekonlangsalhoede
opmarsvanelektrischeauto’sdebranchekan
ontwrichten.Teslastoottedoornaardetweede
plek, terwijl het in Nederlandmaar acht ver-
koopkanalenheeft.

$ PonneemtCentury over, een
grote autodealer uit Groningen

$ Directeur ErikMeems keert
daarbij terug op het oude nest

$ Deal past in trend van grote
spelers die almaar groeien

70%
De vijftig grootste dealers
hebben nu 70% van de
automarkt in handen.
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