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Kerend tij
Onze business trekt over de hele wereld flink aan. Sinds de 
laatste economische crisis scoort de automobielindustrie in 
Europa, de Verenigde Staten en China het ene verkooprecord na 
het andere. En het zijn vooral de grote Duitse merken die daar 
behoorlijk aan bijdragen. Daimler AG bijvoorbeeld verkoopt nu 
25 procent van al haar personenwagens in China. VAG haalt een 
substantieel deel van de volumegroei uit de Chinese markt. En 
ook qua winstbijdrage hebben de premiumproducenten daar 
goed geboerd. Dat lijkt natuurlijk prima, maar het is niet zonder 
risico als een aanzienlijk deel van het volume en de winst uit één 
markt komt.
De laatste twaalf maanden vonden er een viertal gebeurtenissen 
met een enorme impact op de autobranche plaats. Allereerst 
de uitkomst van de Klimaat Conferentie Parijs, eind 2015. In juni 
dit jaar zet Brexit de wereldeconomie onder druk. In september 
wordt duidelijk dat per 2018 in China 8 procent van de lokale 
verkoop en het productievolume van iedere autoproducent zero 
emission moet zijn. Deze maand kozen de Amerikanen Donald 
Trump tot nieuwe president. Niemand kan de gevolgen daarvan 
voor de wereldeconomie inschatten. 
De uitkomst van de Klimaat Conferentie 
betekent dat autoproducenten versneld en 
fors moeten investeren in alternatieve tech-
nologieën om de NOx/CO2-uitstoot te ver-
minderen. Brexit brengt in de UK de groei 
tot stilstand, het pond Sterling verloor al 
een vijfde van zijn waarde. De  Chinezen 
gaan productie en verkoop van zero emis-
sion auto’s afdwingen. En of Trump zijn 
plannen gaat uitvoeren, is nog maar de 
vraag. Zeker lijkt dat Trump geen vriend is 
van fabrikanten die auto’s in Mexico produ-
ceren om die vervolgens goedkoop in de 
Amerikaanse markt te zetten. Bovendien is 
het uitstaande bedrag van alle autofinancieringen in de USA nu 
al weer hoger dan in 2008 – deze automarkt is verzadigd en de 
vooruitzichten zijn bepaald niet rooskleurig.
Deze recente ontwikkelingen in de wereld zullen een grote 
impact op onze branche hebben. Het zou mij niet verbazen als 
de volumedruk van de autoproducenten binnen afzienbare tijd 
ongekende hoogten bereikt. Ergens moeten fabrikanten hun 
blik kwijt. Zoals altijd is de dealer het eerste slachtoffer, gevolgd 
door de rental. En als private lease stunts en eigen registraties 
geen soelaas meer bieden, wordt internet de laatste strohalm.
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al gaat het om zo’n 80 duizend euro. dan weet ik 
in ieder geval dat de cabine ook wordt gebruikt. 
de leverancier had nog nooit meegemaakt dat hij 
een product aan de medewerkers moest presen-
teren zonder dat er een directeur bij was.”

Toekomst
“je weet nooit of je het goed doet. in 2012 zaten 
we middenin de economische crisis en  mitsubishi 
verkocht slecht. We gingen van 200 nieuwe 
 mitsubishi’s per jaar terug naar 60 per vestiging. 
maar in 2013 verkochten we dankzij de gunstige 
bijtelling 500 outlanders en in 2014 en 2015 
deden we er nog eens 250 per jaar. in 2013 heb ik 
mijn pand in hoorn ook gekocht omdat ik ruimte 
nodig had om die outlanders voor aflevering te 
stallen. na de hausse zette ik deze vestiging vol 
met occasions, nu doen we er hyundai. ik denk 
dat Ev’s een groeimarkt blijven en de verwerking 
van die batterijpakketten ook. daarom zijn we 
gestart met een accu-repaircenter voor outlan-
ders. Er zijn er drie in nederland en ik ben ver-
antwoordelijk voor het westen. ook de accu’s van 
schadeauto’s, die tot nu toe werden vernietigd, 
zamel ik in. arn levert ze aan mij, ik haal ze uit 
elkaar en de cellen verkoop ik door voor off-grid 
toepassingen en onderzoek.”

Verkoop
“de doelstelling is 750 nieuwe auto’s, maar de 
bedrijfsovernames zijn vers. We moeten onze 
plek bevechten, gelukkig zijn de importeurs cou-
lant met opstartdoelstellingen en bonussen. ik 
voorzie trouwens geen run op 2016-afleveringen 
vanwege de 15 procent bijtelling; iedereen die z’n 
slag wilde slaan heeft dat vorig jaar al gedaan 
toen de auto’s nog onder de 7 procent vielen. ik 
hanteer geen regels over hoeveel korting een ver-

koper weg mag geven. maar iedere 
 verkoper moet overleggen met een 
‘hogere’ collega. Zo gaat het ook met 
taxaties. gebruikt doen we zo’n   
850 auto’s op jaarbasis en in principe 
 verkopen we alles  particulier. alleen 
auto’s  van minder dan duizend euro 
gaan naar de handel. dat zijn er 
 maximaal honderd. Een auto van dui-
zend euro verkoop ik met een goede 
marge. daar verdien ik meer mee dan 
aan een nieuwe auto. ik koop weinig in; 
door de inruil in alle dealerschappen 
heb ik nu mijn eigen aanbod. door 
schaarste op de markt zijn de inkoop-
prijzen bovendien niet interessant. ik 
denk wel na over private lease, in die 
zin dat die auto’s op eindecontract niet 

als inruil binnenkomen. met het succes van  private lease droogt de inruil dus 
op. Een occasionmanager heb ik niet nodig, we doen het gewoon met elkaar. 
de term dead stock gebruik ik niet; je kunt de klant niet forceren en omdat 
mijn voorraad niet bancair gefinancierd is, vind ik het niet erg als een auto 
lang staat. incidenteel twee jaar, dat komt wel eens voor. We hebben zo’n 
250 auto’s op voorraad en aan het einde van het jaar herwaarderen we ze. ik 
ben niet bang om dat rigoureus te doen, dat is fiscaal gunstig.”

Aftersales
“toen de nieuwverkoop in 2011 en 2012 steeds minder werd, ben ik veel 
gebruikt gaan doen. met dat wagenpark draait de aftersales goed. maar 
anderzijds, onze werkplaatsen zijn niet zo groot; aziatische auto’s zijn niet 
onderhoudsgevoelig. daarom maak ik me niet zo druk over een teruglopend 
absorptievermogen. de grote aantallen Ev’s - die ook gerepareerd moeten 
worden - compenseren de slinkende olieplas. reparaties aan elektrische 
auto’s zijn vaak kostbaar. ons schadebedrijf is niet aangesloten bij een keten. 
dat hoeft niet omdat we sturing hebben uit onze eigen bedrijven en de 
peter-ursem- verzekeringspolissen, een private label van Carmeleon.  
ik wil kwaliteit leveren voor een eerlijke prijs. Bij ketensturing gaat dat niet.  
Qua iCt is het zo ingericht dat er na een verkoop onder onze naam auto-
matisch een ver  zekerings offerte wordt uitgebracht door Carmeleon.  
daar scoren we op.”

Management Team
“ik werk zonder directeuren en managementlagen. de belangrijkste beslis-
singen in het bedrijf neem ik met sandor peet en verder werk ik met drie 
 verkoopleiders en vier mensen die als meewerkend voorman leiding geven 
aan de werkplaatsen. iedereen doet er wat bij; de verkoopleiders onderhan-
delen over de taakstellingen en de boekhouding neemt personeelszaken 
voor zijn rekening. Zo blijft het voor mij te behappen en verantwoordelijkheid 
motiveert. de praktijk is dat mijn mensen altijd de goede beslissing nemen. 
je kunt dus over een mt praten, maar zo voelt het niet echt. mijn mensen 
vormen zelfsturende teams en beslissen heel veel zelf. Zo verdienen we hier 
geld. ik heb ook geen commissarissen of adviseurs of zo. ik probeer van 
iedereen te leren en soms overleg met mijn accountant. ik werk hard, maar 
niet alles draait om mij; van de zomer heb ik een aantal weken gevaren, met 
een laptop en telefoon aan boord gaat dat prima. ik zeg wel eens: ‘zolang ik 
nog blij over de kermis van hoorn kan lopen, doe ik het goed’.” //


