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 werden er 31 duizend Opels Astra 
geregistreerd – zesduizend meer dan 
Opel in 2015 in totaal verkocht.  De 
andere merken (VW, Porsche, Toyota, 
BMW en Mercedes) die een hoger 
marktaandeel realiseerden dan ver-
wacht, hadden eveneens plug-ins ter 
beschikking. De totale verkoop van 
plug-ins lag in 2015 op bijna  
40 duizend, tegen ongeveer  
12 duizend in 2015. Daarom is het des 
te knapper dat Mitsubishi ook nu het 
speelveld enorm is uitgebreid, de 
meeste plug-ins blijft verkopen.  
Al moet opgemerkt worden dat er 
vanuit het buitenland veel plug-ins 
van Volkswagen, Mercedes en Volvo 
zijn geïmporteerd via grijze import. 
Deze aantallen zijn niet terug te zien 
in de officiële registratiestatistieken 
van RDC.

De verliezers
Hyundai is een van de grote verliezers 
in 2015. Het merk dacht onder de 
vleugels van de fabrikant enorme 
stappen te kunnen maken. Maar 
 uiteindelijk bleef Hyundai van alle 
importeurs het verst onder de eigen 
(niet officieel bevestigde) verwach-
ting. Dankzij het moeizame laatste 
jaar (2014) onder Autobinck, wist 

de jong

Stop het  
uitknijpen

Kameleons overleven omdat ze zich moeiteloos aanpassen 
aan veranderende omstandigheden. En dat is nu precies het 
 probleem van de schadebranche. Bestuurders proberen hard-
nekkig de omstandigheden naar hun hand te zetten in plaats van 
het businessmodel aan te passen. In de schadewereld groeiden 
de bomen tientallen jaren tot in de hemel. De leveranciers van 
lak- en van schadecalculatiesystemen zorgden voor professio-
nalisering. In 1992 kwam Care tevoorschijn, als eerste schade-
keten. Niet veel later bepaalden de verzekeraars de kwaliteits- en 
kostprijsnormen, in ruil voor omzetgarantie. Vanaf dat moment 
was de hardwerkende schadehersteller geen baas meer in eigen 
huis. De branchevereniging bagatelliseerde dit probleem veel te 
lang, waardoor het gros van de leden doorging op de oude voet. 
Geleidelijk ontstonden er binnen dezelfde vereniging totaal ver-
schillende ledenprofielen. En dat was het begin van de dood in 
de pot bij de Focwa. Sindsdien ging het in sneltreinvaart berg-
afwaarts. Het Focwa-bestuur 
rotzooide wat aan, eigenbe-
lang voorop. De heren hingen de 
vuile was lekker buiten en de cri-
sis was compleet. De Bovag zag 
de bui in Sassenheim al hangen, 
start meteen een afdeling scha-
deherstel en trekt een paar top-
pers uit de schadebranche aan. 
De één zijn dood is de ander zijn brood, nietwaar? Tegelijker-
tijd klopt er al een verzekeraar aan bij merkdealerorganisaties 
en begint daar rustig schadereparatiecontracten te sluiten. En 
bij de schadeketens begint het te rommelen, want de resulta-
ten én de afspraken met verzekeraars staan flink onder druk.
Nu snel doorpakken is dus noodzakelijk. Bovag en Focwa zullen 
moeten integreren. Waarbij de Focwa uitsluitend moet knokken 
voor toekomstperspectief van de leden. Want alleen in nauwe 
samenwerking met de Bovag en merkdealerorganisaties zijn 
lucratieve contracten met verzekeraars te sluiten. Zonder deze 
integratie worden de schadeherstellers nog verder uitgeknepen. 
Want schadeleveranciers willen alleen maar hun zakken vullen. 
Zelfs het belang van de polishouder speelt een ondergeschikte 
rol ten opzichte van het in stand houden van het dure en hope-
loos verouderde systeem van intermediairs. Zodra merkdealers 
met hulp van direct writers merkpolissen gaan verkopen, is de 
klant terug in focus en de schade terug in huis. Dat is pas echt 
aanpassen aan veranderende omstandigheden.
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importeurS verwachten geen herStel

prognose aantallen 2016
prognose 
importeur

prognose 
Bovag

prognose 
importeur

verschil

Pessimisten (ten opzichte van de Bovag-prognose)

renault 35.700 39.487 -3.787

Mini* 4.000 5.773 -1.773

Ford 26.211 27.619 -1.408

opel* 29.075 29.853 -778

Kia 20.000 20.418 -418

optimisten

Hyundai 15.082 16.900 1.818

nissan* 12.011 16.000 3.989

Volvo 12.322 16.500 4.178

Toyota 17.194 21.650 4.456

Peugeot 27.337 34.010 6.673

Bron: Bovag, importeurs. *Prognose via dealers

Nog niet alle importeurs hebben hun prognose voor 2016 rond. De dealers van 
Fiat,  Alfa Romeo en Jeep weten bijvoorbeeld nog niets. Het complete progno-
seoverzicht verschijnt binnenkort op Automotive-online.
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