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Japanse auto’s plus enkele modellen van Ford, GM en BMW zijn gemonteerd.
Hun airbags kunnen met zo’n kracht afgaan dat ze exploderen, waarbij kleine
metaalschilfers inzittenden zouden verwonden. Het gaat nu al om 16 miljoen
auto’s. En om het hele verhaal van terugroepacties in breder perspectief te
plaatsen: GM heeft alleen al in 2014 wereldwijd 28 miljoen (!) auto’s voor de
meest uiteenlopende en soms ook zeer kleine defecten naar de garage
moeten terugroepen. 2014 Is dus echt het jaar van de recalls geworden en
volgens Carlos Ghosn, directievoorzitter van de Renault-Nissan alliantie, zal
dat alleen maar erger worden. In positieve zin omdat fabrikanten daarmee
hun kwaliteit bewaken. Maar met een negatief effect vanwege de astrono
mische kosten die verkeerd georganiseerde en gecommuniceerde recalls
met zich meebrengen. De mondiale auto-industrie hangt steeds hogere
schadeclaims van slachtoffers, boetes van overheden en miljarden aan
onvoorziene herstelkosten in fabricageprocessen boven het hoofd.

Kostbare expansieplannen
Miljardenbedragen - inzake verlies, winst, schuld of investeringen –
bepaalden veel van het automotive nieuws en blijven dat ook doen.
Dit jaar stond in het teken van een soms wanhopige zoektocht naar geld.
Zo werd PSA Peugeot Citroën uit haar financiële lijden – een cumulatief
opgebouwde schuld van een slordige 7 miljard euro – verlost doordat de
Franse staat en PSA’s Chinese joint venture partner Dongfeng ieder een
aandeel van 14 procent in de onderneming namen, ten behoeve van een
kapitaaluitbreiding van 3 miljard euro. Daardoor verwaterde Peugeot’s
familieaandeel van ruim 30 procent tot 14 procent, waarmee ze de exclusieve zeggenschap verloor. Maar de nieuwe PSA-baas Carlos Tavares, die na
een sluwe publicitaire zet vrij van concurrentiebeding overstapte van

Honda

In de voortdurende competitie met
Toyota om het hoogste marktaandeel in de VS, mag het innovatieve
Honda het belang van andere
regio’s niet vergeten. In met name
Europa raakt Honda achterop.

PSA Peugeot Citroën

Voor de poorten van de hel weggesleept dankzij het Chinese Dongfeng
en de Franse overheid kan het concern aan een periode van herstel
beginnen. De initiatieven en ingrediënten zijn er: originele modellen,
een auto-van-het-jaar-titel en het
initiatief om van DS een autonoom
merk te maken. Maar 3 miljoen
auto’s per jaar is te weinig om aansluiting te houden bij de grootste
spelers, dus een alliantie in welke
vorm dan ook zal nodig zijn.

Mercedes-Benz

Het duurde lang eer Daimler zich

herstelde van het Chrysler-debacle
dat veel geld kostte en het imago
van met name Mercedes-Benz
schaadde. Met aansprekend nieuw
design en innovatieve techniek is
Mercedes-Benz nu de snelst groeiende van de drie Duitse premium
spelers. De samenwerking met
Renault-Nissan is veelbelovend en
bovendien maakt Smart een nieuwe
start.

BMW

BMW vervult nog steeds een voorbeeldfunctie in productstrategie en
technische innovatie, met behoud
van identiteit en bijna spreekwoordelijke winstgevendheid. Op het
gebied van elektrische en hybride
aandrijving heeft BMW voorsprong
op andere premium aanbieders. Het
merk durfde ook te breken met conventies, zoals de ommezwaai van

Bloeiend
verenigingsleven
Woensdagmiddag 12 november was ik bij het afscheid van de
alom gewaardeerde voorzitter van het Hoofdbestuur van de RAI
Vereniging. Een perfect geregisseerde receptie, compleet met
Koninklijke onderscheiding, voortreffelijke verzorging door de
huiscateraar en boeiende sprekers. Toch misten er nogal wat
stakeholders, zowel op het podium als in de zaal. Bovendien gingen de meeste speeches over het wel en wee van de Afdeling
Auto’s en de matige relatie van RAI Vereniging met de o verheid:
‘Als er iets fout gaat, dan ligt dat natuurlijk nooit aan ónze
vereniging.’ Dat was zo’n beetje de teneur. Hoogste tijd dus voor
RAI Vereniging om maar eens heel goed in de spiegel kijken.
Belangrijke thema’s van andere afdelingen van RAI Vereniging,
zoals bijvoorbeeld Afdeling Autovak kwamen niet aan bod. En dat
zegt iets over de manier waarop dominante autoboeren omgaan
met grote toeleveranciers. Nèt doen alsof ze niet bestaan, terwijl
de onderdelenleveranciers groeien als kool en de heren automobielimporteurs hun grip
op de aftersalesmarkt in hoog
tempo verliezen. Laatst zei de
ceo van een grote dealerholding nog: ‘Arjen, échte vernieuwing komt vaak van buiten
de branche.’ Ik moest meteen
terugdenken aan de afscheidsreceptie, waar alleen maar
jankende bestuurders op het
pluche zaten - een categorie die onze b
 ranche zeker niet gaat
veranderen, ze laten zich nog liever de kaas van het brood eten.

57

Ze laten zich
nog liever de
kaas van het
brood eten.

Ook de collega-bestuurders van Bovag en ANWB waren op
woensdagmiddag 12 november niet in grote getale naar Amsterdam gekomen. Kennelijk botert het niet zo met RAI Vereniging.
Dat bleek wel tijdens de discussie rond de nieuwe bijtellingsregels, waarbij de lobby geen enkele invloed wist uit te oefenen.
Rechtse werkgevers en linkse milieuorganisaties moesten de
klus klaren. Dus roep ik Steven van Eijck op de gelederen binnen
RAI Vereniging te sluiten en de relatie met beide andere verenigingen te versterken. Voor grote ego’s misschien even slikken maar helemaal in het belang van alle verenigingsleden. De
nieuwe voorzitter komt tenslotte van buiten de branche.
Arjen de Jong, voormalig CEO BMW Group nederland,
senior advisor boyden global executive search,
Arjenwdejong@gmail.com

achterwielaandrijving naar voorwielaandrijving.
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