
mobiliteit. Ze laten zich daarover uitvoerig informeren en overleggen over 
de aanschaf met hun omgeving, inclusief familie. Service speelt een 
belangrijke rol. Een auto afl everen bij de receptie van een dealer werkt niet 
– Indiërs willen bij de werkzaamheden worden betrokken. Ze zien de gang 
naar de garage als een familie-uitje.

Investeren in de toekomst
De markt wordt er op dit moment gedomineerd door Maruti-Suzuki, dat 
een aandeel heeft van maar liefst 43,2 procent, gevolgd door Hyundai (15,4 
procent) en Toyota (5,9 procent). Het lokale Tata is vierde, maar zag de 
verkoop in de afgelopen maanden met 37 procent dalen door de gebrek-
kige techniek en doordat nieuwe modellen uitbleven. Het elders in de 
wereld zo succesvolle VW heeft een marktaandeel van slechts 2,5 procent 
en voor luxe merken als Audi, BMW en Mercedes-Benz is het inkomensni-
veau in India nog lang niet toereikend. Indiërs zien Jaguar en Land Rover – 
onderdeel van Tata Motors –als statusmerken. Ondanks de nu stagnerende 
autoverkoop investeert iedere fabrikant intussen miljarden dollars om aan 
de verwachte toenemende vraag te kunnen voldoen. Dat geldt vooral voor 
Japanse merken, die in India een alternatief zien voor China, waar ze om 
politiek-historische redenen niet bepaald populair zijn. //

Beheer snel en simpel uw voorraad
met hét Alles-in-1 pakket.

OBS-VM

Renault/Nissan-topman Carlos Ghon wil in de komende vijf jaar 
2,5 miljard dollar in India investeren, om een gecombineerd markt-
aandeel van 10 procent voor Renault en het herboren merk Datsun 
te  realiseren. Renault is het meest succesvolle Europese automerk 
in India, met bovendien het best verkochte suv-model: de Renault 
(bij ons Dacia) Duster. Begin 2015 gaan twee gloednieuwe crossover- 
modellen op het compacte CMF-A alliantie platform in productie.
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De kogel is door de kerk: volgend jaar hebben we weer een 
AutoRAI. En dat is goed nieuws voor autolie� ebbers, merk-
dealers en importeurs. Evenals voor Amsterdam RAI, de joint 
venture van RAI Vereniging en de Gemeente Amsterdam. Leuk 
om te weten is dat deze vereniging meer dan honderd jaar 
geleden is opgericht om de wildgroei aan tentoonstellingen 
tegen te gaan door het organiseren van één landelijke ten-
toonstelling. Ook toen al was versnippering niet in het belang 
van de automobilist, niet goed voor de merken en bovendien 
kostenverhogend. En dat is wel het laatste waar de branche 
in deze tijd op zit te wachten. Vandaar dat ik hoop dat alle 
merken zich loyaal aansluiten en er geen mogelijkheden zijn 
voor subversieve activiteiten - zoals Fleetmotive, die in 2009 
spijtoptanten door de achterdeur binnenliet op haar stand. 
Want ook al gunnen de autoproducenten hun primeurs vaak 
aan Genève, Frankfurt of Parijs - de AutoRAI is en blijft onze 
enige echte nationale autotentoonstelling.
Wat de grootste uitdaging voor de organisatoren is, weet ik 
uit eigen ervaring: het in de 
hand houden van de wedloop 
om de mooiste, grootste, hoog-
ste en daarmee ook duurste 
stand. AutoRAI 2015 moet een 
middenweg worden tussen de 
‘containertentoonstelling’ van 
2009 en de pracht- en praalto-
rens van eerdere edities. Want het gaat er om bezoekers de 
look and feel te bieden die op internet niet te beleven is, zón-
der de ‘verkoopdruk’ van een showroom. Een groot autofeest 
waar geen orders worden geschreven, want die leveren ach-
teraf alleen maar gezeik over de inruil op. De doelstellingen 
moeten dus zijn: bezoekers in de juiste stemming brengen 
voor de aankoop van een nieuwe auto, serieuze prospects 
goede voorlichting geven en het verzamelen van sales leads 
voor merkdealers - die doen de zaken. In zo’n premiumomge-
ving is geen plaats voor ruis van grijsimporteurs, chiptuners, 
tupperware- en imitatieboeren.
AutoRAI 2015 is een krachtig signaal naar de markt en naar de 
politiek dat er betere tijden aan komen. Voor de bobo’s van 
de RAI Vereniging een prima gelegenheid om bij de opening 
die snippenschieters uit Den Haag eens fl ink de oren te was-
sen. Het wordt de hoogste tijd om automobiliteit minder te 
belasten en meer te investeren in ons wegennet.

The RAI 
must go on

 Toen al was ver-
snippering niet in 
het belang van de 
automobilist.
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