
op dit moment een dure munt. Toch schreef het concern nog altijd een gezonde 
winst en verkoopstijging. Een recordboete (ter hoogte van 400  miljoen dollar) 
voor het niet waarmaken van gunstige benzineverbruikcijfers in de VS is Hyun-
dai-Kia niet in de koude kleren gaan zitten. In algemene zin is de op dit moment 
zo succesvolle Amerikaanse autoverkoop een beetje schijn. Recente geluiden 
uit de VS wijzen op een overfinanciering  van nieuwe autoaankopen – analoog 
aan de situatie op de Amerikaanse hypotheekmarkt aan het einde van het 
vorige decennium. Een nieuwe krediet crisis ligt op de loer. Zelfs grote dealers – 
op dit moment blij met ‘booming business’ – vrezen een terugslag.  

Nu de overname van Chrysler door het Fiat/
Agnelli-conglomeraat is afgerond kan de nieuwe 
combinatie zich definitief als hoofdrolspeler in 
het mondiale automotive machtsspel afficheren. 

Omzet, winst en verkoopaantallen zijn op dit moment nog niet zo duidelijk 
afgetekend omdat Fiat Chrysler Automobiles sinds dit jaar officieel is gefor-
meerd en pas enkele weken geleden de  toekomstplannen bekend kon maken. 
De doelstelling is 7 miljoen auto’s in 2018. Extra groei kan komen van Jeep en 
Alfa Romeo. Maar de schuldenlast van bijna 11 miljard dollar brengt hoge rente-
kosten met zich mee. 

Daar kan PSA Peugeot Citroën over 
mee praten. Het Franse concern is 
door herkapitalisatie met geld van 

de Franse staat en het Chinese Dongfeng voor de poorten van de hel weg-
gesleept. De schuldenlast bedroeg 7 miljard euro. Een  verlies van ruim 2  miljard 
euro is nog de helft van wat het concern twee jaar geleden verloor. Herstel is 
met name in China ingetreden. Pas in 2016 denkt het bedrijf uit de rode cijfers 
te zijn. 

Tot slot mogen Honda en Suzuki niet onvermeld  blijven. Eerstgenoemde 
blijft het goed doen, al is het merk in Europa bijna onzichtbaar geworden. 
Suzuki houdt zich ook goed staande, maar lijdt er nog steeds onder dat 
 General Motors zich als financieel partner enkele jaren geleden terugtrok. 

Een vrijage met  Volkswagen eindigde 
- mede door gekrenkte  persoonlijke 
trots van het topmanagement - in de 
rechtszaal. //
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PSA leek op sterven na dood – en nu groeien de bomen 
opeens weer tot in de hemel. Zo voelde het tenminste, toen 
kort na de redding van PSA door de Franse overheid en het 
Chinese Dongfeng de eerste Europese DS World openging. 
Het is de magische DS merkbeleving, vertaald naar een 
nieuwe Corporate Identity. Mooi en vol emotie, maar wordt 
dit concept straks soms bij alle – dan nog levende – Citroen 
dealers uitgerold? En waar mag de rekening dan naar toe? 
Voor mij is dat geen vraag. De ervaring leert dat de dealer 
binnen afzienbare tijd aan de laatste corporate identity (CI) 
richtlijn moet voldoen. Tenminste, als hij prijs stelt op verlen-
ging van zijn contract. Vandaag de dag is het echter zo dat 
Europese merkdealers weinig tot niets meer verdienen aan 
nieuwe auto’s en toch alle CI-grillen van de fabrikanten op de 
voet moeten volgen. Citroën vormt met zijn DS World daarop 
geen uitzondering. Vooral premium brands als Audi, BMW, 
MINI, Land Rover, Jaguar, Volvo en Porsche zijn weer nieuwe 
CI’s gaan uitrollen. Zulke ontwikkelingen zijn natuurlijk al 
jaren gaande, alleen is het ver-
dienmodel van de dealer in het 
huidige economische klimaat 
sterk verslechterd. Is dit dan 
wel zo’n gelukkig moment om 
dealers met dure CI-eisen op te 
zadelen? 
In Nederland staan nu meer dan 
700 garagepanden leeg – samen 
ruim 850.000 vierkante meter – 
waarvan de helft ex-merkdealerbedrijven. De koude sanering 
in onze branche is nog in volle gang. En hoe dramatisch soms 
ook: om de autodistributie echt gezond te krijgen moet het 
mes er nòg dieper in. Flinke investeringen zijn voor merk-
dealers pas weer aan de orde als er een helder toekomst-
perspectief is met duurzaam rendement.
Diezelfde autoproducenten hebben inmiddels begrepen dat 
online sales het niet gaat worden, vandaar dat de merkdealer 
weer in beeld komt. Met werkgelegenheid voor Greeters, 
 Product Geniussen en AudiPro’s. En CI-hardware als Digital 
Showrooms en Powerwalls. Pas echt kostenverhogend zijn de 
externe CI-richtlijnen, waardoor het dealerrendement nog 
sterker op de tocht komt te staan. En dat terwijl de fabri-
kanten meer dan ooit baat hebben bij duurzaam renderende 
dealers. Mag het daarom nu eindelijk ietsje meer rendement 
zijn?

Mag het ietsje 
meer zijn?

Door die nieuwe 
richtlijnen komt het 
dealerrendement 
sterker op de tocht 
te staan.

* miljard euro
** Nissan is goed voor 85,2 miljard van de omzet en  

4,51 miljard van de winst   
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Mondiale verkoopaantallen 
 personenwagens 2013

Fabrikant verkoop (in mln)

1. Toyota (incl. Daihatsu, Lexus, Scion) 9,9

2. GM (incl. Chevrolet, Buick, 182,9

Opel/Vauxhall, Cadillac) 9,7

3. VW (incl. Audi, Seat, Skoda, 118

Bentley, Porsche, div.) 9,7

4. Ren-Nis (incl. Renault, Dacia, 106,7

Nissan, Samsung, Lada) 8,3

5. Hyundai (incl. Kia)                    7,5

6. Ford (incl. Lincoln)                  6,3

7. Fiat Chrysler Aut. (incl. Alfa Romeo, 70.3

Lancia, Jeep, Dodge) 4,4

8. Honda (incl. Acura) 4,3

9. PSA Peugeot Citroën 2,8

10. Suzuki 2,7

11. BMW (incl. Mini, Rolls-Royce) 2,0

12. Daimler (incl. Smart) 1,8
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