
AUTO’S

DeDuitse
automarkt
wordt wakker
EenFiat 500hybride leasen voor
slechts €99permaand?Het is
weliswaar geendikkeDuitseboli-
de,maarhet kondeze zomerwel
bij deMediaMarkt vandeooster-
buren.Het coronavirus schudtde
Duitse autowereldbehoorlijk op.
Een tsunami vangesubsidieerde
elektrischemodellenoverspoelt
demarkt.Dat geeft een extra
impuls aannieuwe verdienmo-
dellendiede grootste automarkt
vanEuropa voorgoedkunnen
veranderen.
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. De Duitse automarkt
is door corona volledig
door elkaar geschud.. Nog nooit werden in
Duitsland en Nederland
zoveel occasions ver-
kocht als in juli.. Nieuwe flexibele aan-
biedingen zoals priva-
te lease en autoabonne-
menten stomen op.

E
enFiat 500hybride leasen voor
slechts €99permaand?Het iswelis-
waar geendikkeDuitsebolide,maar
het kondeze zomerbij deMedia
Markt vandeoosterburen. ‘Uwper-
soonlijke stukjeDolceVita.’

MediaMarkt boodhet aan samenmet auto-
handelaarGotthardtKönig, financier Santander
BankendeBerlijnse start-upVehiculum,waar-
vandeNederlanderMelchiorBauer een vande
oprichters is.

‘Indriewekenwaren er 300Fiat 500’sweg’,
zegtBauer. ‘Bij eenactiemet Lidl vorig jaarwa-
renhet er zelfs duizend in vier dagen. Ennee,we
leggener geengeldop toe.’

Zulke autodeals zijn inNederlandhonderden
euro’s permaandduurder,maar inDuitsland
geenuitzondering, blijkt uit de aanbiedingen
vande laatsteweken. EenPeugeot e-208?Ook
€99permaand. EenNissanLeaf?Voordebo-
demprijs van€75permaand.

DeDuitse autowereld stondal eenpaar jaar
aanalle kantenonderhoogspanning, corona
verhoogt dedruk. ‘De automarkt is volledig
door elkaar geschud’, zegtBerndReich van
marktonderzoeksbureauDeutscheAutomobil
Treuhand (DAT). ‘De autohandel is enkelewe-
kenopgeschort, de autoproductie stopgezet.
De aankoopsubsidies voor elektrische auto’s
zijn fors verhoogd.Dat leidt soms tot absurde
leaseaanbiedingen.’

InDuitsland zijndemeeste leaseauto’s
SUV’s.De goedkoopstemodellen zijnnude
kleine elektrische,met eenhalvering vande
leaseprijs.

In het kort

Brandstof en stroom,onderhouden verzeke-
ring zijnbij de leaseniet inbegrepen.De lease-
klantmag vaakmaximaal 10.000of soms zelfs
slechts 5000kmper jaar rijden, daarnawordt
het duur.Ook zijn er overdrachtskosten van
rondde€700 en vaak zit deklant vast aan een
lang contract.

Toch zijndeprijzenwaarschijnlijknergens in
dewereld zó laag.Dat is te dankenaandeDuitse
overheiddiedebtwheeft verlaagd ene-auto’s
zwaar subsidieert.Natuurlijk kunnendegrote
autobedrijvende crisis uitzingen. InDuitsland
zijndezebedrijven toobig to fail, zegtBauer.

Mensendiedoor corona eenkleiner auto-
budget hebben, komenuit bij flexibele aanbie-
dingenenoccasions.Minder glamoureusdan
nieuw,maar eenbelangrijk deel vandeDuitse
auto-economie. In 2019werden inDuitsland3,6
miljoennieuweauto’s verkocht en7,2miljoen

gebruiktewagens.De verkoop vannieuweauto’s
zit in eendip terwijl het aantal verkochte occasi-
ons juist piekt.Nognooit eerder kochten zoveel
Nederlanders enDuitsers eengebruikte auto als
in juli. Elektrische auto’sworden inDuitsland
dik gesubsidieerd.Maar kopers lijkennogonze-
ker over het restwaarderisico, terwijl die feitelijk
wordt overgenomendoordeoverheid.Denieu-
wedigitale autobedrijvenwetenwel raadmetde
subsidies.

REVOLUTIE
Al voor corona, in 2019, sloot een record vaneen
opde vijfDuitsers een leaseovereenkomst
of eenflexibel autoabonnement af inplaats
van te kopen, aldus cijfers vanDAT.Het auto-
abonnement,met eenkortere looptijddaneen
leasecontract, is in opkomst.Met uitzondering
vandebrandstofwordendekostengedekt in
een tarief vangemiddeld €500permaand.

DeDuitse autohoogleraar FerdinandDuden-
höffer is enthousiast. ‘Het economisch risico
wordt bij de klantweggehaald.Dit kaneen revo-
lutie zijn voor particulieren enkleinebedrijven.’

RachelGómez yMaseland, landenmanager
inNederland vanplatformAutoScout24, ziet dat
anders. Ze vindthet autoabonnementniet veel
meerdaneen veredeld autohuurcontract.Niet
zeer innovatiefmaarwél een interessanteniche.
‘De verschuiving vanbezit naar gebruik inpriva-
te lease enautoabonnementen, laat ziendat er
grote vraag is naar dezemobiliteitsoplossing.’

Maarhetmaaktnieuweengebruikte auto’s
volgenshaarnietmeteen veelminder aantrek-
kelijk. ‘De vraagnaar eigen vervoerneemt toe

A U T O ’ S

Waarom
deDuitse
automarkt
nog nooit
zo werd
opgeschud
als nu
Het coronavirus schudt de Duitse autowereld
extra op. Gesubsidieerde elektrische modellen
overspoelen de markt. Dat geeft een extra
impuls aan nieuwe verdienmodellen die de
grootste automarkt van Europa veranderen.

“
‘Subsidies voor elektrische
auto’s zijn fors verhoogd
endat leidt tot absurde
leaseaanbiedingen’
Bernd Reich
Deutsche Automobil Treuhand

doorhet besmettingsgevaar inhet openbaar
vervoer.’

Starters als Vehiculum,Like2Drive, Cluno,
SonnenDrive (dochter vanShell), Faaren, Finn,
maar ookautoverhuurbedrijf Sixt bieden in
Duitslandautoabonnementenof gunstige
leaseovereenkomstenaanmet (vrijwel) risico-
vrije full-service contracten tegeneenmaande-
lijksebedrag.

Bij Vehiculumkunnenklanten lease-aanbie-
dingen vergelijken. Bauer zegtmet zijn online
distributie vanauto’s vandealersnaar klanten
gemiddeld 2%provisie te pakkenopde contract-
waarde.Het bezit zelf geen voertuigen.Maar
Bauer zegt ‘enorm’ teprofiteren vandeaan-
koopsubsidies voor e-auto’s omdatdit stuntprij-
zenmogelijkmaakt.

Stuntprijzen van€100permaandprikkelen,
maar abonnementenhebben in alle prijsklas-
senpotentieel, zegt autoconsultant Joachim
Deinlein vanadviesfirmaOliverWyman. ‘Uit re-
cent onderzoek vanonsblijkt dat eenbehoorlijk
segmentbereid ismeerdan€1000permaand te
betalen.’

Coronageeft e-commerce eenduw inde

rug, zelfs inhet analogeDuitslandwaar veel
wordt gefaxt en scholengeen internet hebben.
Deduizenden ‘autohuizen’ dieDuitsland telt,
mochten vande regering-Merkel als eersteweer
dedeurenopenen indepandemie.Maarhet
aflopen vanautodealerbedrijven is ookniet
risicoloos.

‘In hungesloten showroomsontdektenauto-
verkopers dat er alleenonlineomzetwas teboe-
ken.Datwas eenhardewake-upcall’, zegt Bauer.
Eenderde vandeondervraagdeDuitsers zegt
hun volgendeauto liever online te kopen.

Gómez yMaseland zegt dat veel autohuizen
hunbeste tijdhebbengehad. ‘Vroeger gingen
mensen langsbij zevenautodealers.Nukijken
zeonline enbezoeken ze ermisschien éénof
twee. Autobedrijven zoudengraag teruggaan
naardeoude tijd,maardie komtnietmeer
terug.’

OVERLEVEN START-UPS
Zemoet ooknogmaar zienof alle start-upsover-
leven. ‘Het heeft veel temakenmetde tijddie ze
gegund is’, zegt zedoelendopdeonzekere co-
ronatijden.Winstmaken is voordeze start-ups
geenprioriteit. Vehiculum ishet in eenmaand
gelukt, na vijf jaar verlies.

‘Coronaheeftdeaantrekkelijkheid van
abonnementeneerderbevorderddan ingevaar
gebracht’, brengt auto-expertDeinleindaarte-
genin. ‘Hetheeft eenaantal sterkekanten:het
alles-in-eentarief, denaadloze consumentenreis,
demogelijkheiddeauto snel tekunnen retour-
nerenendevrijwaring vanhet restwaarderisico.’

VolgensBauerdraait het deklant allemaal
omgemak, vandaagdedag.Klantenkunnenbij
hemeen leasecontract afsluiten inminderdan
eenkwartier.Dat is vlot voordedoorgaans gron-
digeDuitser die de reputatie heeft zuinig te zijn,
maar aanbiedingen tot het kleinstedetail uit te
pluizen voordathij eenhandtekening zet.Niet
helemaal onterecht indit geval, want looptijden
zijn soms vier jaar.De leveringkanmaandendu-
ren en raaktedoor corona indeknel.

Autofabrikanten springen zelf inmiddels ook
inhet gat.Maardeprijzen zijn somshoger.De
dumpprijs van€116permaandwaarvoorBMW
zijn elektrischeMini’s aandemanprobeerde
tebrengenheeft eenaddertje onderhet gras,
waarschuwdedeBerlijnse autoanalistMatthias
Schmidt.Dewagenwordt pas juli 2021geleverd.

DeDuitse automarkt wordt door online en
nieuwe leasecontracten omgevormd.
FOTO’S: VOLKSWAGEN, BEELDBEWERKING: FDSTUDIO

Gouden tijden

Opde tweedehands-
automarktblijven
deprijzenvoorals-

nogopniveaumeteenre-
cordaanverkochteauto’s.
Datkomtdoordatdevoor-
raadsnel isgekrompen
metalle vraagnaareigen
vervoer indebesmette-
lijke coronatijd.Methet
thuiswerkenwordtmet
leasewagens vanbedrij-
venbovendien langer
doorgeredenenworden
zenogniet vervangen.
Dezewagenskomendus
nogniet opde tweede-
handsmarkt. Vooronline-
verkoopplatformsalsAu-
toscout24enMobile.de
zijnhetgoudentijdenmet
margesvanmeerdan50%
waardeanderespelers in
deenormeDuitseauto-
wereldalleenmaarvan
kunnendromen.Ook in
ditdeel vandeautowereld
isflinkebeweginggaande.

Autoscout24 is inmaart
voor€2,8mrdverkocht
aaneenprivate-equitypar-
tij. EenNoors internet-
bedrijfheeft voor€8mrd
hetonderdeelgekocht
vaneBaywaarMobile.de
enookhetNederlandse
Marktplaatsonder vallen.
Nieuwespelersmelden
zichook indezehoek.Car-
Next.comvanLeaseplan
groeit.Autogroothande-
laarAuto1expandeert
metplatformAutohero.
Carwow isnieuw,net
alsHeycar,metVWen
Daimler alsmede-eige-
naar. Auto-expert Joachim
Deinlein rekent eropdat
deautowereld voorlopig
opzijngrondvestenblijft
schudden. ‘Degroteauto-
bedrijvenhebbennogwat
in tehalenophet gebied
vanonlineplatforms.Het
eindsignaalheeftnogniet
geklonken.’
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Occasionmarkt twee keer zo groot
De markt voor tweedehands auto’s is veel groter dan die
van nieuwe auto’s, maar de opbrengst is een stuk lager.

22%
in 2019

Meer lease
Bijna een kwart van de nieuwe registraties
is een leaseauto

14%
in 2018

Duits animo voor autoabonnement is groot

Geïnteresseerd in
autoabonnement

Als % van de respondenten

Acceptabele prijs (Duitsland, €)

Wil eigen auto inruilen voor
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0

10

20

30

40

a

0

10

20

30

40

38

12
18

9 9 8 8
16 16

6 9

61

13
5 4

16

37 31
26

11

<500 <750 <1000 <1250 >1250

Dui Fra Ita Zwe VS

Dui Fra Ita Zwe VS

Dui Fra Ita Zwe VS

75,4%
Hybride

50,7%
Hybride
7,4%
Elektrisch

19,9%
Elektrisch

5,7%
Gas

2,4%
Gas

35,6%
Lng

2,3%
Lng

Opweg naar duurzaam rijden
Aandeel duurzame brandstof neemt toe dankzij meer
hybride en elektrische rijders*
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“
‘Autoverkopers ontdekten
dat er alleenonlineomzet
was teboeken.Datwas een
hardewake-up call’
Melchior Bauer
Vehiculum
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