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de jong

kiezen 
of delen

Vluggertjes 
lossen niets op.

Is dit nu het faillissementenregister? Of is het toch de nieuws-
brief van Automotive. Dat denk ik elke keer als ik mijn mail open: 
de ene merkdealer na de andere valt om. Ondanks alle waar-
schuwingen van de Bovag, dat er te veel merkdealers zijn, eind 
vorig decennium al. Velen moeten toen gedacht hebben: dit 
geldt niet voor mij, wel triest voor mijn collega-dealers. De  crisis 
zette nog een paar jaar door en het bloedbad onder de merk-
dealers volgde, precies zoals de Bovag had voorspeld. Een zegen 
voor de overlevenden, want de intra brand competition nam af ‒ 
en het volume per dealer nam zelfs even toe. Maar het einde van 
de sanering is nog lang niet in zicht. 
Producenten hebben overcapaciteit, blijven dus wholesales 
pompen en nieuwe toetreders zoeken eigen distributie kanalen, 
in een stagnerende automarkt met teruglopende aftersales-
omzetten. De gevolgen kennen we: stunten met nieuwe auto’s 
via internet, verdere retailconcentratie bij dealergroepen en een 
levendige Europese handel in nieuw en jong gebruikt. En boven-
dien een sterke consolidatie in de onderdelendistributie. 
Dealers, laten jullie je de kaas toch niet 
van het brood eten ‒ en kom in verzet 
tegen onnodige nieuwe dealeroutlets, 
rechtstreekse nieuwverkoop aan consu-
menten, te hoge af-fabriek prijzen voor 
servicedelen en levering van reparatie-
delen buiten het eigen dealerkanaal, en de extreme importeurs- 
kortingen aan grootafnemers. En verzet je vooral ook tegen over-
spannen CI eisen en oneigenlijke CSI metingen. 
Importeurs, verlang gerust stevige prestaties van dealers. 
Natuurlijk moeten zij kwantitatief en kwalitatief de afspraken 
nakomen. Maar uiteindelijk moeten dealers geld verdienen, om 
de continuïteit van hun bedrijf en uw merk te garanderen. 
Het alternatief is uitsluitend auto’s verkopen via internet en alle 
aftersales onderbrengen bij een keten. Het is kiezen of delen, 
want van twee walletjes eten ‒ zoals nu al vaak gebeurt ‒ gaat 
vroeg of laat mis. 
Dealers en importeurs respecteer elkaars belangen en kom 
samen sterker uit de crisis. De gehele autobranche staat onder 
druk, distributiestructuren en consumentengedrag veranderen 
sneller dan ooit. In creatieve en collectief gekozen oplossingen 
zit de sleutel tot succes ‒ niet in korte  termijn oplossingen en 
vluggertjes. Maak van problemen dus kansen. Want kansen zijn 
er om te pakken, niet om je af te laten pakken.

sche overschatting wordt door de importeurs ook wel ‘ambitie’ 
genoemd: een tamelijk klassieke manier van dealermotivatie die 
uitgaat van het ‘hoge latprincipe’. maar goed, welke methode er 
voor 2014 ook is gebruikt, zowel Bovag als de importeurs zaten er 
– achteraf gezien – vaak stevig naast. als we ons beperken tot een 
 vergelijking van de verwachte marktaandelen dan blijkt dat de 
gemiddelde foutmarge voor beide rond de 20 procent ligt. Dat is 

Hyundai -43%
Prognose: 3,75%
Realisatie: 2,12%

Suzuki -27% 
Prognose: 3%
Realisatie: 2,20%

Fiat -5%
Prognose: 3,92%
Realisatie: 3,73%

Kia -22%
Prognose: 5,73%
Realisatie: 4,46%

Ford -23%
Prognose: 7%
Realisatie: 5,36%

Mitsubishi 38%
Prognose: 2,25%
Realisatie: 3,11%

Lexus -28%
Prognose: 0,67%
Realisatie: 0,48%

Dacia -25%
Prognose: 1,50%
Realisatie: 1,13%

Audi -11 %
Prognose: 4,50%
Realisatie: 4,02%

Honda -42%
Prognose: 0,67%
Realisatie: 0,39%

Alfa Romeo -31%
Prognose: 0,59%
Realisatie: 0,41%

Seat -14% 
Prognose: 3,30%
Realisatie: 2,84%

Jeep -47%
Prognose: 0,15%
Realisatie: 0,08%

legenda
achter het merk staat de procentuele  
afwijking tussen de eigen verkoopprognose 
en de daadwerkelijke realisatie.

AUM01_Pag28_DeAfrekening_DeJong.indd   31 12-01-15   14:58


