
€3,95mrd
Nederlandse autogarages kwamenvorig jaar uit
op een totale omzet van€3,95mrd, een stijging
van8%vergelekenmet 2018. Terwijl volgens
brancheorganisatieRAIVereniginghet aantal
onderhoudsbeurtenmetbijna 11%steeg, tot
17,9miljoen.Omzettenbovende€4mrd, die in
2010 en2011werdengeboekt, lijken vooralsnog
verleden tijd.
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Consumentgaat vaker
naargarage,maar
hogereomzetblijftuit

In 2019was de omzet van garagebedrijven €3,95mrd. FOTO:ANP

Heiko Jessayan
Amsterdam

Autogarages zijner indeafgelo-
pen jarennauwelijks ingeslaagd
hogereomzetten te realiserenon-
danksde toenamevanhet aan-
tal onderhoudsbeurten.Die con-
clusiekanwordengetrokkenop
basis vandeAftersalesMonitor
2019diebrancheorganisatieRAI
Vereniginggisterenheeft gepu-
bliceerd.

Weliswaar steeg het aantal onder-
houdsmomenten aan personen-
auto’sop jaarbasismetbijna11%,
tot 17,9miljoen, toch zagen gara-
gehouders hun omzet ten opzich-
tevantien jaargeledenamperstij-
gen. Vorig jaar kwamen de totale
inkomsten van de sector uit op
€3,95mrd, een stijging van 8% in
vergelijkingmet 2018. Omzetten
boven de €4 mrd, die in 2010 en
2011werden geboekt, lijken voor-
alsnog verleden tijd.
Wel vertoont het aantal gara-

gebezoeken sinds 2009, toen RAI
Vereniging de AftersalesMonitor
voor het eerst uitbracht, weer een
stijgendelijn.RAI-voorzitterSteven
vanEijckvatdatpositiefop. ‘Het is
bemoedigendomteziendatauto-
mobilisten onderhoud nietmeer
uitstellen. Na jaren van terugval
ziensteedsmeermensendewaar-
devanonderhoudinvoorzowelde
conditievanhetvoertuig,maarook
voorde verkeersveiligheid.’
Van Eijck heeft wel een verkla-

ring waarom de omzetontwik-
keling niet in de pas loopt met
de stijging van het aantal onder-
houdsmomenten. ‘Auto’sworden
steeds betrouwbaarder,’ zegt hij,
‘metalsgevolgdatdejaarlijkseon-
derhoudskostenoverhetalgemeen
dalen.’
Werd in 2010 nog gemiddeld

€670 per jaar aan onderhoud be-
steed, negen jaar later was dat be-
drag gedaald tot €461.
Bezitters van een auto van vier

totzes jaaroudzijnbijnaeenderde
goedkoperuitdanelf jaargeleden.
Consumentenmeteenwagenvan
hooguitdrie jaaroudbetalen jaar-
lijks gemiddeldeenkwartminder
aanonderhouddan in2009.
De RAI-voorzitter ziet in de da-

lende trend een teken van een
gezonde concurrentie tussen ga-
ragebedrijven. ‘Consumentenpro-
fiterendaarvan’, aldusVanEijck.
Omde omzetten op zijnminst

op peil te houdenmoeten garage-
houders zich aanpassen aan de
nieuwe marktomstandigheden,
denktVanEijck. ‘Elektrischeauto’s
endekomstvanconnectedvoertui-
genveranderendeonderhoudsbe-
hoeften.Ditvraagtomhoogwaardi-
gevakkennisenvaardighedenwaar
garagehoudersopzoudenkunnen
inspelen.’

Intussenhaktookdecoronacri-
sis diep in op demobiliteitsbran-
che. Garages bleven tijdens de
lockdown weliswaar open, maar
driekwart van de ondernemers in
deaftermarketzagzijn inkomsten
indeeerstehelft vandit jaardalen
ten opzichte van dezelfde periode
in 2019. Gemiddeld lag de omzet
over het eerste halfjaar 17% lager.
Volgens Van Eijck is nog niet dui-
delijk welk effect de crisis precies
heeft op het aantal onderhouds-
momenten,wantheteindevanhet
jaar is nogniet in zicht.

HetCentraalBureauvoordeSta-
tistiek(CBS)kwamvorigeweekmet
cijfers waaruit blijkt dat de auto-
enmotorbranche inderdaadhard
wordtgeraaktdoordecoronacrisis.
Benelux-directeur Cor Baltus van
AllianceAutomotiveGroup(AAG),
eengrote leverancier vanauto-on-
derdelen,wil die cijfers echternu-
anceren omdat die worden verte-
kenddoorde inzakkendeverkoop
vanauto-onderdelen.
‘Zakelijke rijders hebbenmin-

derkilometersgemaakt,maardat
lagere aantal wordt gecompen-
seerddoor particulierendie vaker
deautohebbengenomenvoorhun
vakanties of omhet openbaar ver-
voer temijden’, zegt Baltus. ‘Wij
denken dan ook dat de omzetten
van onderhoudsbedrijven dit jaar
stabielblijventenopzichtevanvo-
rig jaar.’

‘Auto’s worden
betrouwbaarder,
waardoor jaarlijkse
onderhoudskosten
nu dalen’
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