de jong
presentaties viel op dat naar verwachting de wet- en regelgeving strenger
wordt en dat heeft de branche mede aan zichzelf te danken. “Er zijn een
paar rotte appels werkzaam in de branche, en daar heeft nu de hele sector last van”, stelt Joël Wessels, belastingdeskundige bij Loyens & Loeff.
Dat heeft ertoe geleid dat de branche door de Belastingdienst nauw in de
gaten wordt gehouden. Er ligt een wetsvoorstel klaar om de carrouselfraude aan te pakken omdat btw-fraude de Belastingdienst jaarlijks miljoenen euro’s kost. “De fraude is een doorn in het oog van de staatsecretaris van Financiën”, stelde Wessels. De bpm wordt alleen teruggegeven
als een auto duurzaam in een ander EU-land wordt ingeschreven. Wordt
de auto daarna toch naar een land buiten de EU geëxporteerd, moet dat
bedrag worden terugbetaald. “De Belastingdienst ziet dat als vijf jaar lang
handelaarsrisico”, legt Wessels uit. “Het enige wat je kunt doen is zoveel
mogelijk risico’s uitsluiten.” Wim van den Hende was namens de RDW
aanwezig en vertelde dat na export een auto binnen zes maanden in een
nieuwe EU-lidstaat moet zijn ingeschreven. “Maar daar loopt nog een discussie over.” Ook moet er een uniform (voor alle EU-lidstaten) verplicht
tijdelijk kentekenbewijs komen. “Er wordt nu met veel verschillende tijdelijke kentekenbewijzen gewerkt. Dat geeft veel onduidelijkheid. In de
nieuwe situatie zet iedere lidstaat één aanwijspunt op. Het ministerie van

Schuld
en boete
Nicht zu fassen: uitstoot-manipulatie sluipt Volkswagen AG
binnen en kan zo’n tien jaar onopgemerkt gedijen. Waarom
klopte niemand aan bij de Abteilung Compliance? Officieel zijn
de sjoemelaars nog niet bekend. En de gevolgen zijn nog niet te
overzien. Een paar zijn er inmiddels wel duidelijk. Vooruitlopend
op gerechtelijke vervolging van de verantwoordelijke topmanagers, heeft de Raad van Bestuur al enkele heren voor onbepaalde
tijd met verlof gestuurd. Verder is € 6,5 miljard gereserveerd om
zo’n 11 miljoen auto’s van nieuwe software en soms ook nieuwe
onderdelen te voorzien. In elk geval heeft het concern - en met
name het merk Volkswagen - fikse imagoschade opgelopen.
En wellicht is ‘Made in Germany’ er ook door aangestoken. In
de ogen van de consument zijn alle autofabrikanten nu milieufraudeurs - met uitzondering van meneer Musk natuurlijk.
Hoe enorm de gevolgschade voor het VAG concern is, zal de
komende jaren pas blijken. Bijvoorbeeld door de ‘brain drain’ als gevolg
van ontslagen in de top en op de R&Dafdelingen. En vooral door claims van
nationale overheden, georganiseerde
misleide kopers en ‘bounty hunters’.
Al deze acties genereren negatieve
publiciteit en de kosten kunnen oplopen tot tientallen miljarden euro’s.
‘Ieder nadeel heb zijn voordeel’, zal de
nieuwe bestuursvoorzitter Matthias
Muller denken, want het concern
kan wel een flinke bezem gebruiken. Wat moet je met bodemloze putten als Bugatti, Lamborghini en Ducati? En zijn die 600
duizend medewerkers nu allemaal wel echt nodig? En waarom
twee brands van hetzelfde: MAN en Scania? Allemaal kansen om
cash te genereren en kosten te besparen. Ach, ze kunnen altijd
Porsche nog in de etalage zetten. Investeringen in R&D moeten
tenslotte doorgaan om te overleven en het ‘internal auditing proces’ moet op de schop om dit soort drama’s in de toekomst te
voorkomen. Als de concernleiding met een heldere strategie,
een ingrijpende herstructurering met duidelijke p
rioriteiten
komt en slim weet te appelleren aan de Duitse trots, is het concern over vijf jaar sterker dan ooit. Deze marsroute is beter dan
medewerkers te beschuldigen dat zij niet aan de bel hebben
getrokken. Want klokkenluiders worden gezien als verraders,
zijn maatschappelijk kansloos en wonen in een plaggenhut op de
vuilnisbelt. Met de complimenten van de maatschappij voor hun
moed en verantwoordelijkheidsbesef.
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Zijn die 600
duizend
medewerkers
wel echt nodig?

> Uiteraard was er veel tijd en ruimte
om te netwerken.

Infrastructuur en Milieu heeft al toegezegd zich hier hard voor te maken
onder het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie in 2016.” De
laatste inhoudelijke presentatie werd gegeven door toelatingsspecialist
Mike Kruse, die jarenlang voor de Duitse overheid werkte. “De Duitse deelstaten hebben deels hun eigen regels. Dat maakt het lastig om algemene
uitspraken te doen, maar de tendens is zeker dat ze strenger worden bij
het toekennen van een Duitse toelating (iets dat nodig is om bpm/btw
terug te kunnen vragen, red.)”, aldus Kruse. “De toekomst is dat een auto
op Duitse bodem moet staan om gecontroleerd te kunnen worden en verkocht moet zijn voordat er een toelating wordt afgegeven. Maar wanneer
dat in alle deelstaten ook de praktijk is, valt moeilijk te voorspellen. Het
kan ieder willekeurig moment zijn, zonder verdere vooraankondiging door
de Duitse overheid.” Na een dag waarop werd getracht om uit te leggen
hoe het hoort, liet Jort Kelder zien hoe het niet ‘heurt’: hij kwam – in een
Land Rover Defender – veel te laat aan in Weeze. Maar na een dag vol
taaie kost wist de presentator het publiek te boeien met een verhaal over
adel & voitures. Hoewel: mensen van stand hebben het over auto’s in
plaats van voitures. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. //

Arjen de Jong, voormalig CEO BMW Group nederland,
senior advisor boyden global executive search,
Arjenwdejong@gmail.com
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