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Omdat in 2016 de bijtelling
geen rol meer speelde in de
aankoopbeslissingen, zat de
markt zowat op slot.
van het toen nog voor plug-in hybride auto’s geldende 7 procent bijtellings
tarief, want zagen hun verkopen in december dat jaar – in aanloop naar
2016, waarin het tarief naar 15 procent zou oplopen – explosief stijgen. Dat
2016 een minder jaar zou worden, calculeerden zij bij voorbaat in, al ging het
uiteindelijk wel erg hard naar beneden: tot 40 procent in de min voor Volvo
en zelfs minus 60 procent voor Mitsubishi. “We wisten dat het veel minder
zou worden, maar helemaal ontevreden zijn we niet,” aldus Diane van Dam
van Volvo Nederland. “We streven namelijk naar een marktaandeel van
gemiddeld 4 procent en met de 14.470 auto’s die we in 2016 verkochten,
kwamen we uit op 3,8 procent.”

Kiezen op model en prijs
Voor 2017 zijn de verwachtingen niet slecht, maar vooralsnog is voorzich
tigheid geboden. Renault is heel optimistisch met 425 duizend verwachte
verkopen; de analisten van marktonderzoeksbureau IHS Markit spreken
van 420 duizend en RAI Vereniging zit op 415 duizend. Want: “We zijn uit
het allerdiepste dal”, volgens Wijnand De Geus. En er zijn ook interessante
trends waarneembaar. Zoals een reële concurrentie op grond van merk,
model en prijs – zonder verstoring door fiscale sturing. Private lease wordt
ook belangrijker, zodanig zelfs dat volgens Renate Hemerik het enige tijd
geleden door ING gestelde doel van 100 duizend contracten in 2020 al in
2018 kan worden gehaald. De zakelijke leaserijder krijgt waarschijnlijk ook
weer meer eigen keus van merk en model, omdat bijtelling geen rol meer
speelt. Spannend wordt het om te zien op welke manier de volledig elektri
sche auto zijn weg naar de consument vindt. Voor zowel Renault (Zoë) als
Opel (Ampera-e) is een doorbraak niet ondenkbaar. Al hangt dat wel af van
de ontwikkeling van de laadinfrastructuur, waarmee iedere speler bezig is.
Ook de manier waarop diesels en hybride aangedreven auto’s zich tot
elkaar gaan verhouden in de verkoopcijfers zou dit jaar kunnen uitkristalli
seren. Tot op heden heeft de markt nog geen duidelijke negatieve effecten
geconstateerd naar aanleiding van het sjoemeldieselschandaal bij VW, al
maakt de autoconstructeurs-associatie Acea zich wel wat zorgen omdat
het kleine dieselsegment te duur wordt als kostbaarder uitlaatgasnabe
handelingsystemen noodzakelijk worden. Waaruit met name Toyota
(dat de ontwikkeling van een kleine diesel voor de CH-R al had stopgezet)
concludeert dat op middellange termijn hybride techniek niet alleen op
grond van verbruik en CO2-uitstoot, maar tevens dankzij schonere uitlaat
gasemissies een groeiend potentieel biedt – ook zonder fiscale prikkels.
Zo komt er in 2017 waarschijnlijk meer rust en stabiliteit op de automarkt.
Waarbij een regeringsbesluit (mede op initiatief van RAI Verenging) om alle
bpm-berekeningen vanaf 1 januari 2019 als eerste in Europa volgens de
nieuwe WLTP-testmethoden te berekenen ook voor dat jaar al duidelijk
heid schept. //

Gebruik je
boerenverstand
Integratie van dealers in grote clusters is de trend. Zo willen producenten de fysieke retailorganisaties structureel rationaliseren.
Vooral aftersalesketens met een goed georganiseerde backoffice profiteren; de overblijvende dealers hebben grotere inkoopkracht en minder last van intra-brand concurrentie. Daar staat
tegen over dat zij fors moet investeren in CI, gekwalificeerde
medewerkers en IT. En moeten voldoen aan stevige klanttevredenheidsdoelstellingen. Tot zover klagen de uitverkorenen niet.
Maar het is niet alleen rozengeur en maneschijn. Het rendement
van de merkdealer staat flink onder druk door de opkomst van
online sales en private lease. De registraties van nieuwe auto’s
bereikten een all time low. Fastfitters zijn agressiever dan ooit,
waardoor aftersales - de kurk van menige merkdealer - geen vetpot meer is. Dat is mede te danken aan hun voormalige collegae,
nu lid van een fastfitketen. Om nu winst te kunnen maken mag
er dus geen verdienmogelijkheid meer onbenut blijven. Helaas
is het maar weinig dealers gegeven om zowel het sales- als het
aftersalespotentieel in het verzorgingsgebied volledig te benutten. Van mijn vader - een boerenzoon - leerde ik dat je als stroper
met beperkte middelen uitsluitend wild
kunt vangen als je hun gedrag begrijpt.
Dealers zouden zich daarom beter moeten verdiepen in de klant die een fastfitter
opzoekt. Kruip eens in de huid van zo’n
fastfitter. Dan kom je er snel achter hoe
je aan oudere auto’s van je eigen merk
geld kunt verdienen: juist personeel,
laagdrempelig pand, acceptabel werkplaatstarief en aansluiting bij een eersteklas fastfitketen. Misschien even lastig
uitleggen aan je leverancier. Maar die zou
beter moeten weten, want importeurs
hebben nog nooit de weg geweten in het
aftersalessegment vijf jaar en ouder.
Dat Kwik-Fit zich met dealers meet, is
een wake up call voor dealerorganisaties. Stropers moeten zich
niet als jagers gaan gedragen. Zorg daarom dat je heel goed
begrijpt hoe klanten denken en fastfitters te werk gaan. En laat
niet langer het wild voor je neus wegkapen door uitgerangeerde
ex-collega’s. If you can’t beat them, join them; ga net zoals die
snelle sleutelaars geld verdienen. Gewoon een kwestie van je
boerenverstand gebruiken.
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