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Er duiken steeds meer berichten op dat het niet langer van 
een leien dakje gaat daar in China. De economische groei van 
januari dit jaar is de laagste in vele jaren en ook de productie
cijfers vielen behoorlijk tegen. De laatste tijd is excessief 
geïnvesteerd in productiecapaciteit met een flinke over
capaciteit als gevolg. Analisten zien veel overeenkomst met 
het klassieke piramidespel. En de vraag is al lang niet meer of 
de Chinese overheid en de banken deze negatieve ontwikke
lingen zouden kunnen keren. Het is alleen nog maar de vraag 
wanneer de Chinese economie implodeert.
In dezelfde slechte maand januari maakte de Chinese over
heid bovendien een ongekende verscherping van de milieu
wetgeving voor de automobielindustrie bekend: de gemid
delde brandstofverbruikscijfers moeten op korte termijn 
drastisch omlaag. Producenten zullen stevig moeten investe
ren om aan de strenge voorschriften te kunnen voldoen. En 
het is letterlijk slikken of stikken, want de smog in China is 
ondraaglijk. Code oranje – zodanig zelfs dat vele welgestelde 
Chinezen alleen nog maar willen 
emigreren. 
Al met al ontwikkelingen met 
lastig in te schatten gevolgen 
voor het herstel van de eurozone 
en de emerging markets. In elk 
geval zal verkopen in China duur worden door verscherpte 
milieuwetgeving en toenemende concurrentie in een stagne
rende markt. En nergens ter wereld is nog een uitlaatklep 
voor overcapaciteit. De onverwachte stagnatie van de ver
koop in groeimarkten, de pan uitrijzende ontwikkelingskosten 
en de onzekerheid over valutafluctuaties worden het genade
schot voor een aantal autoproducenten dat toch al in 
 deplorabele financiële omstandigheden verkeert.
Nederlandse merkdealers moeten daarom niet langer focus
sen op lokale verkoopsuccessen, maar kijken naar de wereld
wijde performance van hun producent. Zijn design, productie 
en verkoop goed gespreid over Europa, Azië en Amerika? 
 Allemaal bitter noodzakelijk om global player te blijven. En 
daarbij is continuïteit nu meer dan ooit afhankelijk van de 
hoogte van de R&D budgetten voor innovatieve technologie, 
efficiënte productie en frequente modelwisselingen. Voor 
zwakke broeders is het ook code oranje.

Code oranje

Verkopen in China 
wordt duur door de 
verscherpte regels.
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Koops Furness doet het zelf
Koops Furness (onder meer dealer van Ford, Kia, Fiat en Volvo) heeft drie 
schadevestigingen voor personenauto’s en vijf voor vrachtwagens. Vanuit 
die laatste groep is vorig jaar de formule MaxRepair opgezet, omdat er 
nog geen universele formule voor was. In de personenautobranche zijn er 
veel verschillende universele formules – toch zijn de personenautovesti
gingen van Koops Furness hier niet bij aangesloten. “Natuurlijk kijken we 
wel naar de eventuele meerwaarde van aansluiting bij een keten”, aldus 

Koops Furness ceo Aart 
de Koning. “Die meer
waarde zou dan vooral 
in het volume zitten. 
Aan de andere kant 
geef je wel een deel van 
je ondernemerschap uit 
handen aan een andere 
organisatie.” Voorlopig 
houdt De Koning de 
schadevestigingen dus 
zelfstandig. “Het is ook 
maar de vraag hoeveel 
meer werk een univer
sele formule oplevert. 
Er is nog altijd veel dis
cussie over in hoeverre 
je als universele scha

dehersteller complexe schades kunt oplossen, of dat je daarvoor merk
kennis nodig hebt. Wij focussen ons nu logischerwijs op de merken die 
we ook verkopen. Daar komt ook een groot deel van de omzet voor de 
schadevestigingen vandaan.”

Schadevestigingen dealerholdings
Dealerholding aantal sales/service aantal schade

 1 Stern Schade 64 sales, 10 service 18

 2 Autoschadehuis (Motorhuis) 18 sales,  3 service 11

 3 Broekhuis Autoschade 35 sales,  3 service  7

 4 Van Mossel (Schadenet) 11 sales  6

 4 Pouw 16 sales,  2 service  6

 4 UAS (PGA Nederland) 49 sales  6

 7 Autoschadeteam 15 sales,  3 service  5

 8 Stam (Schadex - Schadenet) 11 sales  4

 9 Koops Furness 25 sales,  2 service  3

 9 Riva 13 sales,  2 service  3

 9 Martin Schilder  6 sales,  4 service  3

10 Amega (Schadenet) 10 sales  2

10 Van den Brug (Care)  5 sales  2

10 Van Dorst (Schadenet) 11 sales  2

10 Haaima  5 sales  2

10 Huiskes-Kokkeler  5 sales  2

10 J. Janssen  6 sales  2

10 Louwman 22 sales,  2 service  2

10 Muntstad  6 sales  2

10 Orange Schade - EHKO  6 sales  2

10 Van den Udenhout  6 sales  2

10 Wensink 19 sales  2
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