
Wat is er tochgebeurd
met Stern, de enige
beursgenoteerde
autodealer vanNe-

derland? In2017washet bedrijf
nogde vaandeldrager bij de ver-
koop vannieuweauto’s.Nu ishet
pas opde vijfdeplek te vindenop
de lijst vangrootste dealerhol-
dingsdiemarktanalist Aumacon
dezeweekpubliceerde.

Stern verkocht vorig jaar 36%
mindernieuwepersonen- enbe-
stelauto’s danhet jaar ervoor. Van
alle spelers inde top tienmoest
alleenTeslameer terreinprijsge-
ven.Nog eenopmerkelijk gege-
ven: Sternwashet enigebedrijf
dat verlies leed. Inhet afgelopen
jaar ginghet om€27mln, na een
winst van€21mln in2019.

Daarvoor zijn oorzakenaan
te voeren. Sterndookdiep inde
rode cijfers doordat het goodwill
moest afboekenop zijndealer-
activiteiten.De coronacrisis liet
diepe sporenna.Deomzet viel
met 24% terug, naar €751mln.

TopmanHenk vanderKwast
leek zich er eerder dit jaar niet
drukomtemaken. Inhet vakme-
diumAutomotiveOnline vertelde
hij dat bij zijnbedrijf ‘op alle ter-
reinen’ schoon schip is gemaakt.
Omde lagere volumesmaalde
hij niet. ‘Wewillen een soort
Bijenkorfworden,waarbijmarge
boven volumegaat.’

Dat klinkt allemaal heelmooi.
MaarVanderKwastmoet de
hoge rendementenwelwaar-
maken, endat in een tijddat de
verkoop vannieuweauto’s ver
verwijderd is vanhetniveau van
voorde coronacrisis en autodea-
lers dus eenhardgevecht voeren
opeenkleineremarkt.

Endanwijst Aumacon-direc-
teurClemDickmannnogopeen
ander opmerkelijk lijstje: het
aantal verkochte auto’s per ves-
tiging.Daarbungelt Stern inde
onderste regionen. VolgensDick-
mann is er een correlatie tussen
eenhoge verkoopper vestiging
enhet positieve rendement van

eendealerbedrijf. Stern is in zijn
ogen te veel ‘een lappendeken
met een ratjetoe aanmerken’.

WatVanderKwast ookniet
vertelt, is dat Stern eengrote ont-
vanger is vanoverheidsgelden. In
2020ontvinghet bedrijf €11mln
aanNOW-steun. Inde vierde ron-
de, dus voordemaanden januari,
februari enmaart in 2021, is voor
ruim€2mlnaangevraagd.

Opvallend is dat enkele andere
grotedealergroepenhelemaal
geen steunaanvroegen (Pon), na
de eerste rondehiermee stopten
(VanMossel) of besloten voor-
geschotenNOW-gelden terug te
storten (Emil Frey enBroekhuis).
Stern rept in zijn jaarverslagniet
over teruggave.Denoodwasdus
echt aandeman.

Beleggers lijken zichwel er-
gens aan vast te klampen: een
mogelijke overnamedoorde
ZweedsedealergroepHedin.
Speculatie over dezedeal dreef
debeurskoers vanStern in april
evenop.Daarnableef het stil en
is het de vraagof deZwedenhun
interessehebbenbehouden inde
verbleekte ster vandeNederland-
se automarkt.
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Grootste autodealers
Aantal verkochte auto’s per
Nederlandse vestiging in 2020
1. Van Mossel Automotive Groep

2. Dealer Groep Pon

3. Emil Frey Nederland

4. Broekhuis Holding

5. Stern Groep
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