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de jong

Wir leben 
 verluste

PSA heeft Opel in de wacht gesleept voor € 2,2 miljard. Knap hoe 
die Franse autogroep na dramatische crisisjaren weer  overeind 
is gekrabbeld: na uitverkoop van niet core business activitei-
ten en flinke efficiencyslagen was de winst het afgelopen jaar  
€ 2,7 miljard: chapeau. 
Adam Opel AG heeft in het nieuwe  millennium cumulatief  
€ 17 miljard verlies gedraaid. En de  prognose voor de komende 
jaren is allerminst florissant. Mary Barra, ceo van moedermaat-
schappij GM, kon het aanhoudende verlies van Opel niet langer 
verkopen aan de Amerikaanse aandeelhouders. En toen klopte 
Carlos Tavares van PSA aan. Opel was juist weer op weg naar 
winst, maar kreeg te kampen met flinke tegen vallers, zoals het 
instorten van de Russische markt en de vrije val van het Britse 
pond. Het management in Detroit verbood Opel ook nog eens 
om auto’s buiten Europa te ex porteren. Daardoor werd meer dan 
50 procent van het verkoopvolume in maar drie landen - Duits-
land, Italië en Engeland - gerealiseerd.
Sinds 2009 heeft Opel driemaal de titel Auto van het Jaar ver-
overd. Insignia, Ampera en Astra bewezen dat er voldoende 
know-how in Rüsselsheim zit. Met 
drie primeurs - Insignia Grand Sport, 
Sport Tourer en Crossland X - zou de 
Opel presentatie in Genève een feest 
worden. Temeer daar het verlies in 
2016 tot €200 miljoen was terug 
geknuppeld. Maar het werd voor 
alle Opel-employees een teleurstel-
ling: aan de vooravond van de Salon 
bevestigde GM de deal met PSA. 
In 2013 heeft GM op het verkeerde 
paard gewed door in Europa te stop-
pen met Chevrolet/Daewoo, de 
dealerorganisatie op te doeken en 
door te gaan met Opel. En nu is GM 
door het afstoten van Opel geen wereldspeler meer, tenzij het 
 Chevrolet in Europa herintroduceert. Maar welke ondernemer 
- en welke autokoper - heeft nog  vertrouwen in dit GM? Over-
capaciteit, te veel medewerkers en meerdere ontwikkelings-
centra: dat wordt nog een dingetje voor PSA. Wie bij Opel werkt 
moet maar eens met KLM-per soneel gaan praten, over hoe 
Franse multinationals personele problemen oplossen. Hopelijk 
zijn de zakken van Tavares diep genoeg om alle af vloeiingen te 
bekostigen. Anders wordt het snel Nous vivons des pertes.
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gm heeft op het 
verkeerde paard 
gewed door in 
Europa te stoppen 
met Chevrolet/ 
daewoo.

het interessant om meer achteraf in 
te gaan bouwen. Daardoor kan een 
auto goedkoper worden aangeboden. 

Verschraling?
Het is te verwachten dat importeurs 
het aantal optiepakketten al op korte 
termijn terugbrengen tot een behap-
baar aantal waarop met een hoge 
mate van zekerheid een CO2-waarde 
kan worden afgegeven. Het ‘ver-

schralen’ of beperken van het aantal opties maakt het leven van de 
multimerkdealers, verzekeraars, banken, taxateurs, leasemaatschap-
pijen en dataleveranciers op het eerste gezicht eenvoudiger. Aan de 
andere kant: als Nederlandse optiepakketten afwijken van de interna-
tionale dan voegt dat complexiteit toe in de veelal internationale car-
configurators. En daarbij: fabrikanten zullen zich niet te veel willen 
beperken, dus sommige zullen toch liever hun eigen omgeving bou-
wen waarin de berekeningen gemaakt moeten gaan worden. En dan 
wordt het in een multimerk-omgeving, denk aan de lease-offertesy-
stemen, bijzonder ingewikkeld en complex om nog auto’s met elkaar 
te kunnen vergelijken. //

en leasemaatschappijen straks hun calculaties moeten 
maken.” omdat tijdens de transitieperiode, die loopt tot 
januari 2019, nog gebruik kan worden gemaakt van de 
nedC-waarden vallen de calculatieproblemen voorlopig 
mee denkt Benning. Volgens de deskundige is er geen reden 
voor paniek. “We hebben te maken met een ingroei-scena-
rio waarbij in de loop van dit jaar nieuwe modellen op de 
markt gaan komen waar deze ‘WLTP-problematiek’ speelt. 
We hebben de importeurs, voor zover ze dat al niet waren, 
bewust gemaakt van het probleem. dit probleem geldt ove-
rigens voor alle landen waar Co2-afhankelijke belastingen 
van invloed zijn op de prijsstelling van het voertuig.” Het 
zou Benning verbazen als de fabrikanten hiervan nog niet 
op de hoogte zijn, maar dat neemt niet weg dat er nog veel 
vragen zijn. Vragen waarop de rAI Vereniging antwoord 
zoekt zijn onder meer of de fabrikanten alle noodzakelijke 
Co2-waarden vroegtijdig bekend kunnen en zullen maken 
waardoor het mogelijk wordt de consumentenprijs ook bij 
de ‘WLTP-auto’s’ al in het offertestadium te kunnen 
be rekenen. “Maar we weten dus nog niet of, en zo ja hoe, 
deze calculatiedata beschikbaar komt, fabrikanten zullen 
dit moeten aanreiken”, aldus Benning. 

> het wordt moeilijker om de juiste prijs voor de auto uit te  rekenen.


