
 

 

                                              
  

 

                           

    

Persbericht 
 

100 topdealers samen op bijna 90% marktaandeel   
10 grootsten pakken daarvan al de helft! Van Mossel marktleider Benelux! 
 

De 100 allergrootste autodealers namen vorig jaar al 89,8 procent van de totale verkoop 

van nieuwe auto’s in ons land voor hun rekening, de Top-50 klom naar een marktaandeel 

van 76,5 procent, de 10 allergrootsten noteerden tezamen 45 procent van de totaalmarkt. 

Dit en meer volgt uit Editie 2022 van het jaarlijks dealerholdingonderzoek van AUMACON.  

 

De groei die de grootste Nederlandse dealerbedrijven het afgelopen jaar hebben 

doorgemaakt is andermaal spectaculair. Bij de start van dit onderzoek (in 2004) hadden 

de 50 grootste dealers nog maar een derde van de automarkt in handen, in 2021 zijn ze 

samen al goed voor ruim driekwart van de markt. En de groei is er nog niet uit volgens de 

analisten van AUMACON. Vooral door de talrijke overnames groeit het marktaandeel van 

de topdealers jaarlijks nog enkele procenten. Het snelst groeien de allergrootse dealers. 

De Top-10 klom vorig jaar zelfs naar een gezamenlijk marktaandeel van 45 procent, zodat 

er voor de overige dealers in de Top-100 (de plekken 11 tot en met 100) nog maar 

eenzelfde aandeel overblijft.  

 

Volume- en premiummerken worden vrijwel uitsluitend door bedrijven uit de Top-100 

vertegenwoordigd. De overige merken – zoals Mazda, Mitsubishi, Honda en Suzuki - laten 

zich veelal vertegenwoordigen door kleinschalige dealerbedrijven. Daarnaast is er een 

groeiend aantal merken – zoals Tesla, Polestar en Lynk & Co - dat het dealerkanaal zoveel 

mogelijk omzeilt en uitsluitend online bestelbaar is. 

 

Het aandeel (in %) van de 10/50/100 grootste dealerholdings in de totale nieuwverkoop 

(personen- en bestelauto’s) in Nederland.  

   

 Top-10 Top-50 Top-100 

2004 17,5% 33,5%  
2005 19,0% 38,7%  
2006 19,1% 40,1%  
2007 21,1% 42,0%  
2008 21,5% 42,9%  
2009 23,2% 44,3%  
2010 23,4% 45,5%  
2011 22,9% 46,1%  

2012 24,4% 50,0%  
2013 24,7% 52,2% 64,7% 

2014 25,7% 53,6% 66,1% 

2015 27,8% 54,8% 68,3% 

2016 29,7% 59,3% 73,4% 
2017 
2018 

30,6% 
32,6% 

60,5% 
64,1% 

74,7% 
77,9% 

2019 40,3% 69,8% 82,4% 

2020 41,4% 72,4% 85,5% 

2021 45,0% 76,4% 89,8% 
Bron: AUMACON Dealerholding Top-100   

http://www.aumacon.nl/


 

 

                                              
  

 

                           

    

 

Van Mossel naar bijna 12% marktaandeel, Stern terug in Top-3 

In 2018 kwam er een einde aan het jarenlange lijstaanvoerderschap van de toenmalig 

beursgenoteerde Stern Groep. Van Mossel Automotive Groep nam de koppositie over en 

staat deze ook in 2021 niet af. In tegendeel. Het bedrijf groeide vorig jaar maar liefst naar 

een verkoopaantal in Nederland van 46.032 stuks en heeft daarmee 11,8 procent van de 

Nederlandse markt in handen. Inmiddels heeft men de focus meer op het nabije 

buitenland gericht. Zo is Van Mossel inmiddels ook marktleider in de Benelux met een 

Benelux-marktaandeel van 7,9 procent. 

Op het Nederlandse podium heeft Dealer Groep Pon haar tweede positie behouden. Op 

drie een oude bekende: Stern. Onder de vlag van het Zweedse Hedin Automotive is Stern 

weer terug in de Top-3. Verder is ook de groeispurt van de Top-10 als geheel zeer 

opvallend. Ondanks de met 6 procent gedaalde totaalmarkt weet de helft van de 10 

grootste dealers in 2021 het verkoopaantal te verbeteren. 

 

Top-10 Nederland 
 

    
2021 2020 

 
Aantal 

2021 

Aantal 

2020 

% +/- 

1 1 Van Mossel Automotive Groep  46.032 43.137 +6,7% 

2 2 Dealer Groep Pon 19.612 21.737 -9,8% 

3 5 Stern 16.813 17.201 -2,3% 

4 3 Emil Frey Nederland 16.600 19.990 -17,0% 

5 4 Broekhuis Groep 16.187 17.288 -6,4% 

6 6 Louwman Dealer Group 15.403 14.226 +8,3% 

7 8 Amega  12.836 10.031 +28,0% 

8 9 Zeeuw & Zeeuw 11.458 9.428 +21,5% 

9 11 Riva Holding 10.964 7.499 +46,2% 

10 7 Wensink Automotive 10.161 10.255 -0,9% 

  Top-10  176.066 170.792 +3,1% 

      

  Top-50 299.100 301.595* -0,8% 

  Top-100 351.522 356.016* -1,3% 

  totaal Nederland 391.274 416.457 -6,0% 

 
N.B. alle cijfers betreffen personen- plus bestelauto's.  
* Betreft cijfer van de toenmalige top-50/100 (2020). 
 

Top-5 Benelux 

 

2021 
 

Aantal 

2021 
marktaandeel vestigingen in 

1 Van Mossel Automotive Groep 70.700 7,9% BE/NL/LU 

2 Emil Frey 26.037 2,9% BE/NL 

3 Sopadis D’Ieteren 23.509 2,6% BE 

4 Hedin Automotive 23.373 2,6% BE/NL 

5 Dealer Groep Pon 19.612 2,2% NL 
 
N.B. alle cijfers betreffen personen- plus bestelauto's.  

http://www.aumacon.nl/


 

 

                                              
  

 

                           

    

 

Door tal van fusies en overnames kent Editie 2022 van de AUMACON Dealerholding Top-

100 liefst elf nieuwe namen. Allereerst Lynk & Co op plek 26. Verder in de ranglijst van 51 

tot 100: Auto Sturm, Korterink, AutoRomme, P. Troost & Zonen, Van Leussen, Auto 

Winters, Bangarage, Strikwerda, Vos Autobedrijven en Auto Drenth Groep.  

 

Deze nieuwkomers nemen de plaatsen in van evenzoveel afvallers, waarvan er zes door 

overname zijn verdwenen: Auto Palace Groep, Autogroep, Huiskes Kokkeler, Indumij 

Groep, Keram en Visscher Autogroep. Vijf dealers komen vanwege een te gering 

verkopenaantal niet meer in de lijst voor. 

 

Achttiende editie                             

Dit belangrijke brancheonderzoek is dit jaar voor de achttiende jaar op rij uitgevoerd. 

Het complete onderzoekrapport is te bestellen via aumacon.nl. In de exclusieve, 

gebonden boekuitvoering van 228 pagina’s wordt niet alleen een overzicht gegeven van 

de commerciële cijfers, maar vindt de lezer ook financiële bedrijfsinformatie, 

leveranciers - en contactgegevens alsmede inzicht in de ontstaansgeschiedenis van 

deze Nederlandse bedrijven. Er wordt bovendien een compleet en gedetailleerd 

overzicht gegeven van alle bijbehorende 1.006 vestigingen. Daarnaast is een analyse 

opgenomen van de Nederlandse automarkt en is er een overzicht van de Nederlandse 

importeurs alsmede van de Europese en Belgische autoconcerns.   

  

Sponsorpartners  

De totstandkoming van de AUMACON Dealerholding Top-100 is mede mogelijk gemaakt 

door de inzet van een zestal vooraanstaande sponsorpartners: AutoScout24, Bovemij, 

CarGarantie, Findio voor Auto, Fortron Automotive en TotalEnergies.  

  

 
  

Leiden, 15 juni 2022  

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):  

  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Clem Dickmann, directeur 

van AUMACON. Highres beeldmateriaal of aanvullende data is op aanvraag 

beschikbaar.  

  

M 06-50562701  

E c.dickmann@aumacon.nl  

I aumacon.nl 

http://www.aumacon.nl/
https://www.aumacon.nl/
http://www.dealersupportnet.nl/
http://www.aumacon.nl/

