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Inschattings-
foutje

In Wolfsburg is geblunderd. Je kunt nu eenmaal niet jarenlang 
willens en wetens de hele wereld foppen. En de consequenties 
van deze geweldige inschattingsfout lijken steeds duide lijker. 
Dat gesjoemel met dieselsoftware gaat extreem hoge boetes 
en flinke imagoschade opleveren. En dat is nog lang niet alles: 
garantiekosten rijzen de pan uit en het rendement staat op de 
tocht. Met als gevolg minder investeringen in R&D, omzetverlies 
in de gehele keten en gedwongen ontslagen. Zelfs daar wordt 
in de media al over gespeculeerd - maar aan het toekomstper-
spectief van de VAG dealers gaat iedereen helemaal voorbij. In 
het algemeen kun je stellen dat dealers maar al te vaak kind van 
de rekening zijn - daar zijn voorbeelden genoeg van. Autofabri-
kanten zijn immers geboren opportunisten die hun dealers graag 
forse investeringen door de strot duwen. Zoals de eis om palei-
zen te bouwen op A1 locaties, helemaal in de Corporate Identity. 
En daarmee ben je er als dealer nog 
niet, want een nieuw modellenoffen-
sief is vaak aanleiding om de peper-
dure CI andermaal op de schop te 
nemen. Met opnieuw forse investerin-
gen in de aanblik en het interieur van 
je modelbedrijf.
Zes jaar geleden zijn we allemaal 
overvallen door de economische cri-
sis. En bij de fabrikanten was toen 
niemand thuis om de dealers na de 
door hen moeizaam opgebrachte 
investeringen door de donkere dagen 
te loodsen. Niemand had in 2007 
toch kunnen bevroeden dat binnen afzienbare tijd het licht bij 
vele dealers helemaal uit zou gaan? Nu is de vraag wat fabri-
kanten doen als hun volumeprognoses achterblijven en dea-
lers daardoor in financiële problemen komen. Tot nog toe kwa-
men  fabrikanten weg met helemaal niets doen. Alweer een 
inschattingsfout. Want de dealer heeft toch “ingestemd” met de 
gevraagde investeringen? (Anders werd zijn dealercontract niet 
verlengd ...). Nu willen fabrikanten rechtstreeks auto’s verko-
pen via internet en zoeken zij de grenzen van homologatie wetge-
ving op. En wie moet vervolgens conform zijn contract en tegen 
kostprijs de  rotzooi opruimen? Juist de dealer, want hij moet de 
klanten tevreden houden, aan de laatste CI eisen voldoen en zijn 
sales target realiseren om de volume bonus binnen te halen.  
Mag deze ondernemer nog geld verdienen? Of is dat soms ook 
een inschattingsfoutje. 
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schade herstel
 nederland. “We zijn nu net bezig met het aanpassen van het Ford Erkend 
schadeherstel-netwerk op basis van merkerkenningen, met het doel om 
aan het eind van dit jaar aan te kunnen sluiten op het netwerk van 
achmea.” Bleumer verwacht juist dat dealers steeds meer kleine herstel-
werkzaamheden zelf zullen uitvoeren. “Elke volvo-dealer moet cosmeti-
sche schades in de eigen werkplaats kunnen afhandelen. door de kleine 
schades zelf af te handelen voorkomen we transportkosten en in de 
meeste gevallen ook vervangend vervoer. Zo kunnen we de kosten voor de 
verzekeraar laag houden en de werkzaamheden binnen de eigen organi-
satie houden.” Complexe schades gaan in de ideologie van volvo naar een 
speciaal uitgeruste schadewerkplaats. “ik denk dat we daar in de 
 toekomst niet meer dan tien van nodig hebben. En ook die bedrijven zijn 
bij voorkeur eigendom van een volvo-dealer. dat is de beste manier om 
de kwaliteit te borgen.”

minderheid
Een goed voorbeeld van samenwerking tussen het merkkanaal en het 
 universele schadekanaal is schadeherstelmeester, opgericht door pga 
(dealerholding van onder andere peugeot, BmW en hyundai), schade-
keten ahg en dealerholding Broekhuis (onder meer peugeot, Ford, opel 
en volvo). volgens de initiatiefnemers neemt het aandeel complexe 
 schades toe en zijn er speciaal geoutilleerde bedrijven nodig om deze snel 
en kwalitatief af te kunnen wikkelen. de bedoeling is dat opdrachtgevers - 
leasemaatschappijen, fleetowners en verzekeraars - een contract afslui-
ten met schadeherstelmeester voor de reparatie van complexe schades; 
de auto met schade gaat naar het dichtstbijzijnde lid. als deze over de 
juiste merkerkenning beschikt repareert hij de auto zelf, anders wordt de 
auto doorgestuurd naar een collega-lid die wel over de juiste merkerken-
ning beschikt. alle schadevestigingen van de participerende dealerhol-
dings komen in principe in dit netwerk terecht, evenals een zevental van 
de in totaal ruim vijftig ahg-leden. hiermee ontstaat een netwerk van 
ongeveer 25 bedrijven, dat binnen twee jaar moet doorgroeien naar een 
landelijk dekkend netwerk van ongeveer vijftig vestigingen met een geza-
menlijk aandeel van 20 procent in de markt van complexe schades.  
“dit kunnen ook schadevestigingen van andere dealerholdings zijn, of 
 universele bedrijven die geen lid zijn van ahg. Zolang ze maar voldoen 
aan de criteria en er geen overlapping plaatsvindt met bestaande net-
werkpartners”, aldus directeur huub janssens van schadeherstelmeester. 
Kortom, er is ruimte voor universele herstellers maar het merkkanaal lijkt 
in hoog tempo de regie over de markt voor complexe schades, die volgens 
 schadeherstelmeester snel een veel groter deel van de totale schadekoek 
vormen, over te nemen. //

Totale schadelast 2014 2015 2016 2017

aantal 873.709 838.730 805.210 773.002
omzet x € 1.000 1.023 987 956 943

Complexe schades 2014 2015 2016 2017

aantal 13.106 19.658 29.488 44.232
% van totaal 1,5 2,3 3,7 5,7
omzet x € 1.000 52 77 116 173
% van totaal 5 8 12 18
Bron: schadeherstelmeester

>  de verwachting van schademeester is dat in 2016 de omzet van com-
plexe schades op 116.000 euro uitkomt. dat is 12 procent van de totale 
verwachte schade-omzet
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