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Maar niet iedere dealer heeft een geschikte locatie en moet derhalve
soms forse investeringen doen. Zeker als geschikte locaties niet voorhanden zijn, kan de investering fors oplopen. Er moet
dan bijvoorbeeld een pand gehuurd of gekocht en
ingericht worden, investeringen die tiendduizenden euro’s kunnen bedragen. “Dit nieuwe logistieke proces is een moeilijk punt”, stelt Piet de
Roos, voorzitter van de dealervereniging.
“We begrijpen Renault maar de ombouw heeft
veel voeten in de aarde. Daarover vinden nu
gesprekken plaats. Hier is echt sprake van
maatwerk want de investeringen kunnen per dealer
enorm verschillen.” Volgens Pierre Léautier (49),
directeur dealerdevelopment bij de importeur, zit de
winst in de centralisatie. “Hierdoor hoeft een
dealer minder voorraad aan te houden. In één
groot magazijn zijn minder onderdelen nodig dan
in pakweg tien kleine bij de dealer. Daarbij is de
grond in Nederland duur. Omdat de magazijnfunctie van het dealerbedrijf verdwijnt, kan de ruimte
besteed worden aan andere zaken zoals extra sales- of
aftersalescapaciteit.” Een groot voordeel voor Renault
is dat het veel minder dealercontractanten heeft dan
PSA, waardoor investeringen beter te dragen zijn.
PSA is bezig het netwerk te verkleinen: het wil
net als Renault naar minder dan twintig contractpartners en ongeveer een derde minder
salesoutlets (nu 140). Het verdienmodel van
de Renault-dealer is beter dan die van zijn
PSA-collega. Piet de Roos, voorzitter van
de Renault-dealervereniging vindt de
investeringen die gevraagd worden fors,
maar verantwoord. “Natuurlijk vinden
dealers de investeringen soms te hoog. Maar de fabrikant is helder in
hoe hij de toekomst ziet. Daar ga je als dealer in mee, of niet. Maar
een tussenweg is er niet.” //
Lees online een uitgebreid interview met Pierre Léautier en Piet de
Roos. Hierin wordt onder meer de toekomst van het dealernetwerk
besproken. Renault gaat niet saneren, maar adviseert dealers wel
om met elkaar te praten over mogelijk samengaan.

Fiat-dealers: FCA stop met pompen

FCA-dealers maken zich grote zorgen over hun toekomst. De helft
van de FCA-dealers heeft in het eerste kwartaal verlies geleden,
terwijl het gemiddelde rendement in de branche 1,39 procent was.
Het enige waar de dealers in uitblinken zijn zelfregistraties en dat
maakt de druk op het netwerk enorm. De hoop is nu gevestigd op
Christiaan Dols, die vorige maand het stokje overnam als
managing director van FCA Nederland. Lees het hele artikel op
automotive-management.nl.

Nox aan
te doen?
Vroeger wist bijna niemand wat NOx was. Nu heeft iedereen
het erover. De diesel-NOx-discussie in Duitsland begint ook
aardig op een Poolse landdag te lijken. Politici, milieubewegingen en consumentenorganisaties eisen strenge maatregelen
tegen hun eigen Duitse autoproducenten. De belangen lopen
uiteen van electoraal gewin, autootje pesten tot persoonlijk
financieel voordeel. Allemaal narigheid die de Duitse auto
mobielindustrie voor haar kiezen krijgt door sjoemelsoftware
en geruchten over kartelvorming. Franse en Italiaanse EU-politici houden zich angstvallig koest - gezien de eigen economische belangen en werkgelegenheid. En de rest van Europa komt
een verzwakking van de sterke Duitse automerken bepaald niet
ongelegen. Gelukkig maar, dat de grootste schreeuwlelijken
weten hoe we ons milieuprobleem moeten oplossen: elektrische auto’s, zelfrijdende auto’s en car sharing. Alleen is er nog
geen klimaatneutrale oplossing voor FEV’s en aan autonoom
rijden kleven nog de nodige technische en
juridische problemen. Autodelen dan? Ik ken
persoonlijk niemand die zijn auto met wildvreemden wil delen.
Het is begonnen met het steeds verder aanscherpen van de Europese CO2-emissienormen. Om daaraan te voldoen moest de industrie wel inzetten op doorontwikkelen van
de dieselmotor. Tijdens de rit bleek al snel
dat het binnen de perken houden van de
NOx-uitstoot een nog veel grotere uitdaging
vormde. Op één auto producent na heeft de industrie daarin
collectief gefaald. Een gerechtvaardigde vraag is nu of die EUmilieu-eisen niet veel te hoog gegrepen waren. Gevolg was in
elk geval dat vele technisch in het nauw gedreven autoproducenten ‘rare sprongen’ gingen maken. Het was tenslotte crisis,
volume en rendement stonden zwaar onder druk. EU-parlementariërs - voor zover aanwezig bij het stemmen over belangrijke zaken - moeten lering trekken uit deze les. Kom maar met
realistische normen en met een door Brussel gesubsidieerde
versnelde sloopregeling voor oude diesels. Daarmee vergroent
het hele EU-wagenpark sneller dan met strafmaatregelen voor
producenten die gestruikeld zijn over extreem hoge milieueisen. Stimuleren is altijd beter dan bestraffen en werkgelegenheid in Europa is belangrijker dan de eigen auto-industrie om
zeep h
 elpen. Als je leugenaars bestraft en huichelaars de dans
laat ontspringen geef ik de Britten alsnog gelijk: opdoeken die
politieke EU, met al zijn onzinnige regeltjes.
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