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DE JONG
Verzekering
maakt de dief
Kansen zijn er, maar ook bedreigingen. Investeringen in nieuwe technologie
resulteren niet automatisch in meer verkoop, zegt Houchois. “Er wordt meer
kapitaal gespendeerd aan een gelijkblijvend aantal auto’s.” Met name als het
alternatieve aandrijfsystemen betreft hebben andere factoren zelfs een
remmende invloed. Zoals gebrek aan overheidinspanningen om nieuwe aandrijfsystemen te stimuleren of de achterop rakende noodzakelijke investeringen
in bijpassende infrastructuur. Die frustreren de vooruitgang, onder andere de
omschakeling naar de waterstof-brandstofcelaandrijving. Uiteindelijk o ntkwam
Houchois in zijn presentatie niet aan de wereldwijd gevoerde CO2-discussie en
daarin bekritiseerde hij overheden in met name Europa. “Zo stelt Europa de
CO2-reductie steeds scherper. Dat noopt de industrie tot hoge investeringen.
Voor zes gram CO2-reductie is een gewichtsbesparing van 100 kilo nodig.
Auto’s moeten de komende jaren 300 tot 400 kilogram lichter worden om de
limiet van 95 gram per kilometer in 2020 te halen. Daar zijn f abrikanten nog
lang niet mee klaar.”

Onzekerheid China
Uiteraard bleef een kritische noot van de bankvertegenwoordiger over de
financiële toekomst van de industrie niet uit. Er worden weliswaar veel auto’s
verkocht, maar twintig jaar geleden werd ongeveer 75 procent van de auto’s
verkocht in de ontwikkelde westerse wereld, en amper 10 procent in de opkomende economieën. Volgend jaar is de verhouding fifty-fifty. Conlusie: de westerse wereld (plus Japan) is voor de auto-industrie vrijwel verzadigd. En terwijl
in China, Brazilië of Rusland de productiecapaciteit mede op initiatief van de
lokale politiek wordt opgeschroefd, hebben EU-overheden te weinig onderno-

Terugroepacties bedreigen de
winstgevendheid van fabrikanten.
men om de overcapaciteit in dit werelddeel af te bouwen. “In Europa kunnen
dit jaar vier miljoen auto’s meer worden geproduceerd dan de markt aankan,”
stelt Houchois. “Op grond van wat men op dit terrein heeft ondernomen én het
groeipotentieel in de regionale marktsituatie hoeven we in de naaste toekomst
geen evenwicht tussen vraag en productie te verwachten.”
Autofabrikanten moeten in de komende jaren nog een aantal andere hobbels
nemen, willen ze winstgevend blijven. Valutaschommelingen, groeiende risico’s
van hogere rente voor aankoopfinancieringen en zelfs eventueel hoge kosten
van terugroepacties zijn bedreigingen voor de bedrijfsresultaten. En dan is er
nog het scenario in China, waar de overheid af wil van de joint-venture
structuur van de verschillende westerse autoproducenten met Chinese staatsondernemingen. Daarmee zou men dit jaar of in 2015 een begin willen maken
maar wie betaalt dat? “Dat wordt een van de belangrijkste issues dit jaar,”
concludeert Houchois, die constateert dat aandeelhouders in de mondiale
autoproducenten om genoemde redenen toch een beetje nerveus blijven. Het
zou zomaar kunnen betekenen dat voor toeleveranciers misschien wel betere
rendementen in het verschiet liggen. //

Schadeherstellers hangen in de hele Nederlandse auto
branche aan de achterste mem. Oeverloos kibbelen met de
Focwa, een koude sanering en uitblijvend rendement – en
helemaal in de tang van assuradeuren en leasemaatschap
pijen. Met als cadeautje van het Verbond van Verzekeraars het
rapport Blik op blikschadeherstel, met de vernietigende con
clusie dat vrije schadeherstellers de boel belazeren door stel
selmatig te veel in rekening te brengen bij verzekeraars. Of
door het factureren van niet uitgevoerde werkzaamheden.
Sommige dingen zijn niet goed te praten. Maar over de oorza
ken – het uitbenen van schadeherstellers – wordt niet gepraat.
Van Achmea is bekend dat zij rigoureus moet saneren om te
overleven. Door bejaarde software, veel te veel medewerkers
en een peperdure samenwerking met volstrekt overbodige
tussenpersonen. Afgezien van online spelers is Achmea geen
uitzondering in de verzekeringsbranche: om het tij te keren
wordt in de externe kosten gesneden, waarbij vooral leveran
ciers en afnemers het moeten ontgelden. Uitgenaste lease
boeren zijn een maatje te groot
voor deze saneerders, de slecht
georganiseerde schadeherstel
lers zijn een gemakkelijke prooi.
Is het niet absurd dat een lease
maatschappij van elke schade
meer dan 30 procent wijzer
wordt, terwijl een gemiddeld schadebedrijf er nog geen 3 pro
cent aan overhoudt?
Het wordt nog gekker: schadeherstellers zijn huiverig voor
‘grote klappers’, want die laten het gemiddelde reparatie
bedrag van hun bedrijf ontsporen. En dat heeft verregaande
consequenties voor de schadesturing – en uiteindelijk voor
het rendement.
Dan heb ik het nog niet eens over de gevolgen die dit uitknijp
gedrag van verzekeraars hebben op de kwaliteit van de repa
ratie en de veiligheid van de auto. Ik ken schadeherstellers die
na een cursus bij de importeur helemaal de weg kwijtraken. Ze
leren daar herstellen met oog voor veiligheid, kwaliteit en
waardebehoud. Terwijl hun opdrachtgevers uiteindelijk alleen
kostenbesparingen prediken.
Toch houden schadeherstellers de kaken angstvallig op elkaar,
uit angst klanten te verliezen. Want de Focwa en haar 1.200
aangesloten schadeherstelbedrijven vormen geen gesloten
front. Dus hebben de verzekeraars vrij spel. Het wordt tijd dat
de schadehersteller zélf de regels van het spel weer gaat
bepalen.
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Schadeherstellers
zijn een gemakkelijke prooi.
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