
 

 

                                              
  

 

                           

    

Persbericht 
 

Riva (Wittebrug/DAVO) snelst groeiende dealerholding 
 

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

totale autoverkoop in ons land voor hun rekening. Binnen deze toplijst 

noteerde de Zuid-Hollandse Riva Holding de grootste progressie. Dit en 

meer volgt uit de nieuwste uitgave van het jaarlijks dealerholdingonderzoek 

van AUMACON.  

 

De nieuwe AUMACON Dealerholding Top-100 Editie 2022 werd deze week gelanceerd 

tijdens het Nationaal Dealerholding Event in Amsterdam. Dit jaarlijkse onderzoek geeft 

inzicht in de ontwikkeling van de belangrijkste autodealers in Nederland. De Zuid-

Hollandse Riva Holding viel daarbij extra op doordat het bedrijf in 2021 de grootste 

verkooptoename noteerde van alle onderzochte holdings. Het bedrijf – dat onder meer 

handelt onder de namen DAVO en Wittebrug – klom daarmee naar de negende plaats 

in de Top-100 lijst van de grootste dealerholding van Nederland.  

 

“Het bedrijf heeft zich dus in korte tijd zeer sterk doorontwikkeld”, stelt Clem 

Dickmann, directeur van analist AUMACON. “Vergeleken met 2020 heeft Riva Holding 

een verkooptoename gerealiseerd van liefst 46 procent. Een prestatie die deels door 

overnames tot stand is gekomen, maar bovenal door autonome groei is gerealiseerd. 

En dat in een totaalmarkt die in diezelfde tijd met 6 procent gedaald is. Bovendien 

heeft Riva Holding tegelijkertijd het bedrijfsresultaat naar recordhoogte opgestuwd.” 

Het levert de eigenaar van Riva Holding – de heer Mark van der Kallen – het 

traditionele eerste exemplaar van het nieuwe holdingrapport op dat hij bij zijn vorig 

jaar geopende Audi flagship store in Den Haag in ontvangst nam.  

 

Achttiende editie                             

Dit belangrijke brancheonderzoek is dit jaar voor het 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.  

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


 

 

                                              
  

 

                           

    

 

 
 

[fotobijschrift:] Overhandiging van het allereerste exemplaar van de AUMACON 

Dealerholding Top-100 Editie 2022 aan de heer Mark van der Kallen van Riva Holding 

(rechts op de foto) door de heer Clem Dickmann, oprichter/directeur van AUMACON.  

 

 
  

Den Haag, 16 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 is op aanvraag beschikbaar.  

  

M 06-50562701  

E c.dickmann@aumacon.nl  

I aumacon.nl 

http://www.aumacon.nl/
http://www.aumacon.nl/

