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daling van 12,5 procent diesel tegenover een groei van 1,9 procent
voor benzineauto’s). Dat de restwaarde van diesels in het algemeen
en Euro5-diesels in het bijzonder zal dalen, is volgens Joost Klaren,
restwaardespecialist bij Autotelex, zeker. Maar Klaren verwacht niet
dat het in Nederland in die mate zal zijn als in Duitsland voorspeld
wordt. De restwaarde van populaire c-segmenters in het 14 procent
bijtellingsegment zoals de Peugeot 308 en de Volvo V40 staat volgens
Klaren inderdaad onder druk. “Deze auto’s komen vanaf nu massaal
op de markt, dus dat heeft sowieso invloed. Vanwege de verhouding
tussen vraag en aanbod. Een deel wordt geëxporteerd, maar particulieren ruiken ook hun kans om voor een aantrekkelijke prijs een zeer
complete auto te kopen. Door die belangstelling wordt de prijsbodem
ook weer snel bereikt. Dat zagen we ook bij de Renault Mégane Estate
met een 1.5 Dci-motor.” Klaren neemt als voorbeeld een Peugeot 308
SW diesel. De restwaarde van deze auto valt inderdaad lager uit dan
bij de inzet in 2014 werd voorspeld door Autotelex. Maar het verschil
met de huidige verkoopwaarde volgens Autotelex bedraagt 160 euro.

Hete soep
Leasemaatschappijen zelf merken inderdaad dat de prijzen van diesels onder druk staan en vrezen voor de voorspelde dalingen, maar
zien aan de andere kant dat het tot nu toe allemaal wel meevalt. “We
moeten ons als branche niet te veel laten meeslepen in het negatieve
sentiment rondom diesels in de media en de politiek”, vindt Henk
Vonhof, hoofd remarketing bij Terberg Leasing. “We hebben er last
van en we merken dat het geld kost, maar niet in de mate die ge-

Diesel smoort beursgang Leaseplan

De onzekerheid over de restwaardes van diesels staat een beursgang van Leaseplan in de weg. Leaseplan heeft een vloot van
circa honderdduizend Euro5-diesels. Arval-cco Bart Beckers vertelde op het Nationaal Automotive Congres dat zij een restwaardedaling van 1.200 tot 1.300 euro zien voor Euro5-diesels. Een
simpele rekensom leert dat de schade voor Leaseplan enorm kan
zijn (120 tot 130 miljoen euro). En dan is nog de vraag of de restwaarde van Euro6-diesels niet ook een tik heeft gekregen.
“Beleggers houden niet van zoveel onzekerheid”, zegt Corne van
Zeijl, analist bij vermogensbeheerder Actiam. “Bij Leaseplan is
het potentiele risico groot, zeker ten opzichte van de winst van
het bedrijf. Daarnaast betekent de onzekerheid rond diesels ook
dat het duurder wordt om geld aan te trekken.” Ook bij andere
leasemaatschappijen zijn ze niet verbaasd over het uitstel van de
beursgang. Off the record laten meerdere topmannen weten dat
de onzekerheid rond diesels een beursgang belemmert. Daarnaast vindt Leaseplan-ceo Tex Gunning dat zijn bedrijf meer
waard is dan ALD, dat vorig jaar naar de beurs ging. Bij ALD is de
verhouding koers/winst 10,6. Volgens Gunning moet dat bij
Leaseplan rond de 12 liggen, omdat het bedrijf een hogere winst
nastreeft en meer dividend uitkeert dan ALD. Dat het Leaseplan
niet lukt om dit over de buhne te krijgen, verbaast niemand. Ook
Van Zeijl snapt de terughoudendheid bij beleggers. “Dat is een
sceptisch slag mensen. Zij krijgen dit van iedereen te horen. Maar
feit is dat je Leaseplan prima kunt missen in je portefeuille. Daarbij is het beursklimaat dit jaar niet goed. De optelsom van factoren maakt het streven naar 12 tot 13 keer de winst erg lastig.”

Niet voor
iedereen
Opel was mijn eerste werkgever. Het Duitse merk had destijds veel aanzien: verkocht wereldwijd 3 miljoen auto’s. Er
werd winst gemaakt, omdat de financiële afdeling bij moederbedrijf GM domineerde. Kostenbewaking was heilig,
schaalvergroting het enige wat telde. Ook bij winst werd
er gesnoeid waar kon, om het rendement te borgen. Want
alleen dan kun je investeren merk en technologie.
Tegenwoordig verkoopt Opel nog geen miljoen auto’s. Het
bedrijf is al twintig jaar verliesgevend. De vele topmanagers
die het bedrijf versleet zijn niet in staat geweest het tij te
keren. De grip op de kosten is weg.
De nieuwe eigenaar PSA is terecht op zoek naar efficiency,
synergie en kostenbesparing, om te komen tot een rendement van 2 procent in 2020. Bonus- of salarisverhoging zijn
onbespreekbaar. Er zijn aan alle Europese Opel-fabrieken
loonoffers gevraagd, in ruil voor investeringen en behoud van
arbeid. De OR en vakbonden, die in Duitsland machtig zijn,
liggen dwars, maar PSA-ceo Carlos Tavares is helder: “Het
enige dat Duitse Opel medewerkers beschermd, is rendement en
winst.”
Tavares weet waar hij over praat.
Sinds zijn aantreden in 2011
schrapte hij meer dan 30 duizend
banen bij PSA en maakte hij het
bedrijf snel winstgevend. Bij Opel
is het nu buigen of barsten. Winnen de vakbonden, die alleen
kijken naar hun ledenbelang op korte termijn, dan moet PSA
de boel tot op de bodem saneren. Met mogelijke sluiting van
fabrieken tot gevolg. Met het plan van PSA, gericht op de
lange termijn, kan het merk blijven bestaan.
De Nederlandse Opel-dealers zullen wat er in Duitsland
gebeurt met spanning volgen. De dealercontracten zijn opgezegd, wat onzekerheid geeft, en ook de integratie met het
PSA distributienetwerk geeft spanning. Zicht op een gezond
rendement is voor de hele keten van levensbelang. De voortekenen zijn gunstig: Opel staat in Nederland tegenwoordig
weer in de verkooptop 3, achter VW en voor Peugeot. De perceptie is sterk gestegen, dankzij de Nederlandse campagnes
van JWT, ‘sterk staaltje Opel’ en ‘Duitsers maken geen grappen’ en de sponsoring van Feyenoord. En niet door de Duitse
miskleun ‘de toekomst is voor iedereen.’ Zo werkt de wereld
alleen in de ogen van vakbonden.
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