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 Autobranche beleeft zwaar 2013 met lagere 

nieuwverkoop en dalende werkplaatsomzet. 

 Stijgende kosten automobiliteit knellen met name 

bij particuliere autobezitter. Akkoord kabinet en 

oppositie leidt tot verdere verhogingen. 

 Vraag naar betaalbare mobiliteit in combinatie met 

toenemende concurrentie en transparantie in 

aftersales (reparatie en onderhoud) zet 

winstgevendheid werkplaats, en daarmee ook de 

totale winstgevendheid van de dealer, onder druk.  

 

Figuur 1 Registraties (x 1.000) nieuwe 

personenauto’s 2009-2012 en raming 2013-2015  
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Bron: VWE voertuiginformatie- en documentatie, Raming ING 

 

Vrije val 

Het aantal nieuw geregistreerde auto’s is in 2013 fors 

gedaald. Een lage vervangingsgraad van de zakelijke markt  

is daar mede debet aan. Daarnaast is de val van de 

particuliere markt zorgwekkend. In 2014 en 2015 kan de 

markt naar verwachting een voorzichtige comeback maken. 

Dit wordt met name gedreven door de vervangingscyclus 

(leasecontracten die ten einde lopen) van de zakelijke markt.  

 

Auto steeds duurder 

Waar zakelijke automobilisten hun kosten reduceren door te 

kiezen voor auto’s met een lage bijtelling, is er voor 

particulieren geen ontsnapping. Dalende koopkracht en sterk 

stijgende gebruikskosten leiden ertoe dat men langer met 

dezelfde auto blijft rijden en dat men tevens gemiddeld 

minder kilometers maakt. 

Figuur 2 Consumentenprijsindex (CPI) totale 

bestedingen vs. gebruik van privé-voertuigen 
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Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau (2006=100, 

privévoertuigen betreffen voornamelijk auto’s, gebruikskosten o.a. 

brandstof, onderhoud/reparatie, keuringen) 

 

Rustiger in werkplaats 

De situatie in de markt wordt ook gereflecteerd in de 

terugvallende omzet van onderhoud/reparatie en 

onderdelen. Ook hier kijken consumenten en bedrijven naar 

mogelijkheden om hun uitgaven te reduceren.  

 

Figuur 3 Omzet (in % vs. voorgaand jaar) per 

kwartaal autoreparatie en auto-onderdelen(handel) 
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Terug naar 2009 

De autoverkoop anno 2013 heeft veel weg van de situatie in 

2009. De crisis bracht de markt toen deels tot stilstand. 

Bedrijven stelden de inzet van nieuwe auto’s uit en 

particulieren besloten de showroom links te laten liggen. Met 

name de inzakkende zakelijke markt heeft vier jaar later tot 

gevolg dat er sprake is van een lage vervangingsvraag. Het 

gemiddelde leasecontract heeft een duur van zo’n 3 ½ à 4 

jaar. In de eerste negen maanden gaat de zakelijke markt dan 

ook grotendeels gelijk op met het jaar 2009; ruim 165.000 

registraties in 2013 vs. ruim 162.000 in 2009 (volgens cijfers 

van VWE voertuiginformatie- en documentatie). Wel is dit fors 

minder dan 2012, toen in de eerste negen maanden ruim 

234.000 nieuwe auto’s werden geregistreerd op de zakelijke 

markt. 

 

De particuliere markt vertoont een zorgwekkender beeld. 

Consumenten registreerden in de eerste negen maanden van 

2013 slechts een kleine 128.000 auto’s.  Aanzienlijk minder 

nog dan in het eveneens zwakke jaar 2009. Toen werden 

echter nog steeds een kleine 150.000 auto’s geregistreerd 

door particulieren.  

 

Door meer dealerregistraties (door dealers zelf 

geregistreerde voertuigen) bedraagt de totale achterstand 

van dit jaar op 2009 nu zo’n 13.000 auto’s.  In dat jaar werden 

uiteindelijk in totaliteit ruim 387.000 auto’s geregistreerd. De 

achterstand op vorig jaar (2012) is inmiddels 

onoverbrugbaar en bedraagt bijna 124.000 auto’s (-29%). 

 

Figuur 4 Ontwikkeling particuliere en zakelijke 

registraties nieuwe auto’s jan-sep 2008-2013 
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Bron: VWE voertuiginformatie- en documentatie 

 

Toch nog eindspurt? 

Momenteel ligt het 12-maands voortschrijdend (okt’12-

sep’13) aantal registraties op 378.500 auto’s. Toch verwacht 

ING Economisch Bureau op een hoger eindaantal uit te 

komen. Hoewel de eerdere voorspelling van 395.000 

registraties in 2013 niet gehaald lijkt te worden wordt de 

raming slechts licht bijgesteld tot 390.000.  

 

Ondanks de zwakke verkopen is namelijk toch nog hoop op 

betere resultaten in de afsluitende maanden. Een mogelijke 

eindspurt zal voornamelijk vanuit de zakelijke markt moeten 

komen. De per 1 januari 2014 nieuwe CO2 grenzen zullen de 

markt bewegen om, net als vorig jaar, voor die datum nog 

auto’s te registreren. Vereniging Auto van de Zaak meldt dat 

volgend jaar een relatief groot aantal modellen uit de 14% 

categorie dreigt te verdwijnen. Het aanbod 14% en 20% is dit 

jaar echter nog breed en kan het zakelijke segment bewegen 

auto’s nog dit jaar te registreren. Zeker plug-ins, zoals de 

Mitsubishi Outlander (PHEV) en Volvo V60 (D6), zullen nog 

zo veel mogelijk dit jaar worden geregistreerd om van 0% 

bijtelling te kunnen genieten (volgend jaar 7%).   

 

Oude koeien uit de sloot… 

Het in oktober gesloten akkoord tussen kabinet en oppositie 

kent een aantal pijnlijke gevolgen voor de Nederlandse 

automobilist. Ondanks de zeer hoge belastingdruk worden 

accijnzen op LPG en diesel in 2014 verhoogd, gaat een 

‘geplande verlaging van de MRB’ niet door en zullen per 

2015 hogere BPM inkomsten moeten worden gegenereerd.  

 

Aan de andere kant bevat het akkoord ook een aantal 

maatregelen die de daling in koopkracht van bepaalde 

groepen burgers beperken en in sommige gevallen zelfs 

zouden moeten versterken. De schade qua koopkracht lijkt 

daarmee in totaliteit mee te vallen ten opzichte van de 

oorspronkelijke Miljoenennota. Desalniettemin blijven veel 

signalen vooralsnog op rood. Naast koopkracht is het 

consumentenvertrouwen nog immer laag en loopt de 

werkeloosheid op. Consumentenbestedingen zullen 

vermoedelijk daarom ook volgend jaar nog dalen. Dankzij 

met name toenemende export kunnen de 

bedrijfsinvesteringen wellicht wel stabiliseren. 

 

…maken middellange termijn onzeker 

Keren we nog even terug naar 2009 dan zien we dat de markt 

in het daaropvolgende jaar steeg van 387.000 naar 483.000 

eenheden. Een dergelijke rebound lijkt in 2014 

onwaarschijnlijk. Toch kan wel enige verbetering worden 

verwacht. De vervangingsvraag in de zakelijke markt zal in 

2014 en zeker in 2015 potentieel hoger zijn.  

 

Essentieel is echter ook een opgaande beweging van de 

particuliere markt. Die lijkt helaas niet in voor een comeback 

zoals in 2010. Toch kunnen bepaalde factoren de particulier 

in bepaalde mate laten terugkeren. Daarbij kan gedacht 

worden aan uitgestelde vervangingsvraag. Daarnaast worden 

nieuwe auto’s lichter en zuiniger; een nieuwe auto kan de 

kosten van gebruik verlagen. Verder kan het einde van de 

MRB vrijstelling in 2014 mogelijk een stimulans zijn auto’s in 

te ruilen. Ook de aangekondigde verhoging van de BPM in 

2015 kan ervoor zorgen dat de aanschaf van auto’s naar 

voren wordt gehaald. In dit verband zal ook veel afhangen  
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Tabel 1 Ontwikkeling Marktaandeel top 20 merken plus outlook marktaandeel 2014 

 
Marktaandeel 2013 (2012) Outlook 2014 Marktaandeel 2013 (2012) Outlook 2014

Volkswagen 12,4% (12,3%) +/- Audi 4,5% (4,3%) -

Renault 8,6% (8,2%) - Fiat 3,7% (3,8%) -

Ford 8,1% (7,0%) + Hyundai 3,2% (4,5%) +/-

Peugeot 7,7% (7,7%) + Mercedes-Benz 2,9% (2,4%) +

Kia 6,5% (5,6%) + Skoda 2,7% (3,1%) +

Toyota 6,3% (6,6%) + Suzuki 2,1% (2,7%) -

Opel 5,7% (7,2%) - Seat 2,1% (2,4%) -

Citroën 5,0% (4,9%) +/- Nissan 1,6% (2,0%) +

BMW 4,8% (3,7%) - Mazda 1,4% (1,2%) +

Volvo 4,7% (3,2%) +/- Mitsubishi 1,1% (0,8%) +/-

Lage bijtelling versies nieuwe Golf scoren goed. Ook Up! populair. 

Vernieuwde Polo moet in 2014 verlies goedmaken. Passat zorgwekkend.

Ingehaald dit jaar door BMW en Volvo ondanks nieuwe A3 Sportback. Ook 

concurrentie uit eigen huis (VW Golf VII). Outlook 2014 daarom zorgelijk.

Clio presteert uitstekend en Mégane houdt zich sterk. 2014 lijkt 

overgangsjaar te worden met nieuwe Espace, Laguna, Scenic in aantocht.

Inzakken particuliere markt problematisch voor Fiat. De 500 reeks houdt 

schade beperkt. Nieuwe Punto en Bravo verwacht in 2014

Zuinige versies Focus met fiscaal voordeel brengen Ford hoger 

marktaandeel. Succes nieuwe Mondeo cruciaal voor 2014.

Na jaren van groei nu forse terugslag. Weinig nieuws in 2013 en forse 

concurrentie zustermerk Kia. Gebrek aan bijtellingsvriendelijke versies.

Goede prestaties 20(0)8, maar 508 weggevaagd. Hoop gevestigd op 

nieuwe 308 met nieuwe SW en 14% diesel in 2014 en nieuwe 107.

Groei danzkij nieuwe A en CLA en vernieuwde E-klasse. Hoop op 

continuering groei met nieuwe C-Klasse in 2014.

Sterk optreden met behoud van tweede plaats in particuliere markt en 

stijgend aandeel zakelijk segment. Nieuwe zuinige motoren in 2014.

Sterke terugval in 1e helft 2013. Met nieuwe Octavia nu snel op stoom in 

2e helft van het jaar. Nieuwe Fabia verwacht in 2014.

Zwakke 1e helft. Lijkt nu op stoom te komen dankzij Auris hybride 

stationwagon. Nieuwe Prius en Aygo in 2014.

Sterke afhankelijkheid van zwakke particuliere markt leidt tot terugval 

marktaandeel.

Voltreffer met nieuwe V40. Eveneens succes met V60 plug-in hybride. 

Vraagteken of succes vastgehouden kan worden in 2014.

Kleine Spacestar zorgt voor volume en marktaandeel. Plug-in Outlander 

uitleveringen cruciaal voor resultaat dit jaar en volgend jaar.

Nieuwe nichemodellen Mokka en Adam kunnen daling marktaandeel niet 

voorkomen. Zwak over de hele linie. Nieuwe Corsa hoop voor 2014.

Ondanks nieuwe Leon lijkt verlies op te lopen. Volume van kleine Mii 

beperkt schade, maar andere modellen lopen sterk terug.

Nieuwe C4 Picasso en bijtellingsvriendelijke DS5 bezorgen Citroën lichte 

winst in marktaandeel. Nieuwe C1 verwacht in 2014.

Verouderd gamma en gebrek aan bijtellingsvriendelijke zakelijke modellen 

resulteert in verlies. Nieuwe Qashqai en X-trail in 2014.

Groot succes dankzij 20% bijtelling versies nieuwe 3-serie. Concurrentie 

in achtervolging met nieuwe Mercedes C-klasse (2014), Audi A4 (2015).

Mazda krabbelt langzaam op. CX-5 presteert sterk en ook nieuwe 6 zorgt 

voor groei. Nieuwe 3 voor uitbreiding succes in 2014.

 
Bron: VWE voertuiginformatie- en documentatie, commentaren en outlook ING Economisch Bureau 

 

van het, in de loop van 2014 te verschijnen, vervolg op de 

Autobrief van het Ministerie van Financiën. Hierin zal 

waarschijnlijk meer duidelijk worden over het beleid 

aangaande autobelastingen in de periode na 2014. ING 

Economisch Bureau stel haar ramingen betreffende het aantal 

nieuw geregistreerde personenauto’s voor 2014 en 2015 op 

grond van deze aspecten bij naar respectievelijk 425.000 en 

460.000. 

 

Winnaars spaarzaam 

In een markt die bijna 1/3 in aantal heeft verloren ten opzichte 

van vorig jaar is het moeilijk winnaars aan te wijzen. Slechts 

een beperkt aantal merken wist groei in volume te 

bewerkstelligen. Tot de uitzonderingen behoren onder meer 

Volvo, Mitsubishi, Dacia, Jaguar en Tesla. Het reilen en zeilen 

van de 20 grootste (in volume) merken in 2013 wordt 

duidelijker wanneer we naar ontwikkelingen in marktaandeel 

kijken (tabel 1). Hierin is ook een outlook gegeven van de 

potentiele marktaandeelontwikkeling in 2014. 

 

 

Bij de ontwikkelingen van aantallen en marktaandeel dient  

zoals altijd aangetekend te worden dat deze niet 

alleszeggend zijn. Het type auto’s dat per merk verkocht 

wordt kan aanzienlijk verschillen. De gemiddelde waarde per  

verkochte auto loopt binnen de top 20 uiteen van ruim 13.000 

euro voor Suzuki tegenover bijna 55.000 euro voor BMW.  

 

Tabel 2 Gemiddelde aanschafprijs per auto van top 

20 merken (in volume) januari – september 2013 

VW 23.331€      Audi 43.667€      

Renault 22.476€      Fiat 16.915€      

Ford 25.263€      Hyundai 19.005€      

Peugeot 21.046€      Mercedes 49.558€      

Kia 18.070€      Skoda 19.295€      

Toyota 24.005€      Suzuki 13.403€      

Opel 26.151€      Seat 18.443€      

Citroen 20.560€      Nissan 24.778€      

BMW 54.807€      Mazda 30.919€      

Volvo 43.642€      Mitsubishi 19.416€       
Bron: VWE Voertuiginformatie- en documentatie, bewerking ING 
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CO2 race 

De commentaren in tabel 1 maken het belang van zuinigheid 

al snel duidelijk. Succes hangt in grote mate af van het 

vermogen van merken om hun modellen in de juiste 

bijtellingscategorieën beschikbaar te maken. Ondanks 

aanscherpingen van de CO2 grenzen weten zakelijke rijders 

toch in grote mate nog de gunstige categorieën, 14% en 20% 

bijtelling, op te zoeken. Fabrikanten blijken ingenieus in het 

reduceren van de gemiddelde CO2 uitstoot. Wel is duidelijk 

dat het voor benzine auto’s moeilijker wordt; hier is de 

aanscherping relatief groot omdat de CO2 grenzen richting 

die van (van nature zuinigere) dieselauto’s getrokken 

worden. Met name diesels weten wel aan de juiste kant van 

de grens te duiken, de aanscherping is daar relatief klein. 

 

Dit zien we terug in het het dit jaar succesvolle C-segment, 

dat marktaandeel wint dankzij populaire 14% bijtelling 

(diesel)versies van onder meer de VW Golf, Ford Focus, 

Renault Mégane en Volvo V40. Het D-segment met grotere 

middenklasse auto’s als de VW Passat en Ford Mondeo heeft 

het moeilijker om nog in de gunstige bijtellingscategorieën te 

duiken en ziet daardoor haar marktaandeel inzakken.  

 

Ondanks het succes van C-segment diesels zijn het 

uiteindelijk dit jaar over de totale markt gezien niet de diesels 

die marktaandeel weten te winnen. Hun aandeel loopt met 

name bij particulieren terug. Dit heeft te maken met het einde 

van de MRB vrijstelling voor zeer zuinige auto’s, waardoor 

zuinige diesels voor particulieren minder gunstig worden. 

Benzine auto’s winnen op dit vlak terrein. Grote winnaar dit 

jaar is de categorie hybriden, plug-in’s en volledig 

elektrische voertuigen. Hun marktaandeel steeg in de eerste 

negen maanden van 2013 naar 7,3%. Vooral bij zakelijke 

rijders, maar ook onder particulieren zien we een duidelijke 

stijging in populariteit van alternatieve aandrijvingen. 

 

Occasionmarkt - veroudering 

Buiten de aanschaf van nieuwe zuinige auto’s bezuinigen 

automobilisten ook door langer door te rijden in een auto of 

door, in plaats van een nieuwe auto, een gebruikte auto aan 

te schaffen. Dit blijkt onder meer uit de veroudering van het 

wagenpark. De gemiddelde leeftijd van het wagenpark lag 

op 1 januari 2013 in Nederland op 9,1 jaar. Dit cijfer is in de 

loop der jaren gestegen van 7 jaar in 2000 tot 8,6 in 2010 en 

nu dus meer dan 9 jaar. Ook in de verkopen van 

autobedrijven aan consumenten (b2c) is zichtbaar dat 

consumenten vaker een wat oudere auto aanschaffen. Ook 

hier steeg het gemiddelde naar 9,1 jaar (was 7,8 in 2007).  

De totale verkoop van occasions door autobedrijven aan 

particulieren is in de periode januari-september 2013 

overigens iets gedaald ten opzichte van dezelfde periode 

vorig jaar. In totaal werden dit jaar 766.895 auto’s op deze 

wijze verhandeld (-4%). Nog altijd ruim 2,5 maal meer dan de 

markt voor nieuwe personenauto’s. Ook de occasionmarkt 

volgt de trend richting kleinere auto’s. 

Figuur 5 Gemiddelde leeftijd (in jaren) van door 

autobedrijven aan consumenten verkochte 

occasions (b2c verkoop) 2007, jan-sep 2012-2013 
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Bron: VWE Voertuiginformatie- en documentatie, bewerking ING 

Economisch Bureau 

 

Aftersales – op alle fronten minder 

Zoals in figuur 3 getoond kent de autobranche een sterke 

terugloop in de werkplaats. Omzet gerelateerd aan 

onderhoud, reparatie en onderdelen / accessoires is 

dalende. Extra pijnlijk voor autobedrijven omdat juist met 

deze activiteiten een gezonde marge bewerkstelligd kan 

worden. 

 

Naast de door CBS gerapporteerde terugval in omzet van 

gespecialiseerd onderhoud/reparatie en onderdelen blijkt 

ook het aantal APK’s (Algemene Periodieke Keuring), volgens 

VWE voertuiginformatie- en documentatie, dalende. In de 

periode januari-september is dit aantal met 2% gedaald ten 

opzichte van dezelfde periode in 2012. Een belangrijke 

reden hiervoor is wederom het gewraakte jaar 2009 toen 

weinig nieuwe auto’s werden verkocht. Hierdoor komen vier 

jaar later (de tijdsduur tot de eerste apk voor benzine auto’s) 

relatief minder auto’s in aanmerking voor hun eerste APK. 

Ook in voorgaande jaren was reeds sprake van een daling. 

Dit is deels terug te voeren door een wijziging in het APK 

regime voor benzine auto’s in 2008, waardoor benzine auto’s 

minder vaak gekeurd hoeven te worden. 

 

Figuur 6 Aantal APK keuringen jan-sep 2008-2013 
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Bron: VWE voertuiginformatie- en documentatie 
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Werkplaats niet langer cashcow… 

Op een congres van ECD, de Europese vereniging van 

autodealers, werd onlangs nog uitgesproken door consultants 

van ASE Automotive Solutions dat over het eerste half jaar 

van 2013 naar schatting 43% van de autodealers in Europa 

verliesgevend opereert. Hoewel dealers al vaker een 

neergaande markt hebben moeten doorstaan zijn de 

problemen dit keer ernstiger dan voorheen. De aftersales 

activiteiten, de traditionele winstmakers van het dealerbedrijf, 

staan namelijk onder druk. Door de dalende omzet is de 

werkplaats steeds minder goed in staat het dealerbedrijf op 

de been te houden. In de branche wordt in dit verband ook 

wel gesproken over het absorptievermogen, de mate waarin 

de winst op aftersales de totale vaste kosten van het 

dealerbedrijf dekt. Volgens BOVAG is hierin sprake van een 

dalende trend. Over geheel 2012 lag deze waarde voor 

Nederlandse autodealers op 70%.  

 

Gevolg is dat het gemiddelde rendement van autodealers 

onder water dreigt te raken. BOVAG Autodealers meldde 

over het 1e kwartaal van dit jaar een gemiddeld rendement 

van 0,44%. Aangezien het rendement in de daaropvolgende 

kwartalen over het algemeen daalt is dit een slecht voorteken 

voor geheel 2013. Het aantal faillissementen in de 

autobranche is snel stijgende. CBS meldt over de eerste drie 

kwartalen 182 faillissementen in autohandel en –reparatie. Dit 

is een stijging van 30% ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast 

is sprake van bedrijfsbeëindigingen. Ook wordt er volop 

geherstructureerd door middel van overnames en fusies. 

 

Figuur 7 Aantal faillissementen autobranche 

januari - september 2008-2013 
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Bron : CBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

…maar vechtmarkt 

Oorzaken voor het dalende werkplaatspotentieel zijn 

meervoudig. Voorbeelden zijn de opkomst van technisch 

betere auto’s en langere onderhoudsintervallen. Verder is de 

consument zelf (noodgedwongen) terughoudend met 

(preventief) onderhoud. Daarnaast zijn consumenten ook  

beter geïnformeerd. Internet heeft de markt transparant 

gemaakt en stelt consumenten in staat een meer compleet 

beeld te vormen van prijzen voor onderdelen en onderhoud. 

Deze transparantie is een belangrijke reden voor de 

oplaaiende concurrentiestrijd in aftersales. In een krimpende 

en meer transparante markt wordt het gevecht om de 

consument heviger. Deze heeft de keus uit merkdealers, 

erkend reparateurs, universele garages, fast-fit ketens en 

webshops. 

 

Ook de zakelijke markt zit op dit vlak niet stil. 

Leasemaatschappijen, die prijsdruk ervaren vanuit het 

bedrijfsleven, dienen scherp in te kopen om zich op de 

fleetmarkt staande te houden. Iets wat zijn weerslag heeft op 

de aftersales markt. Waar vroeger de dealer ‘automatisch’ de 

partij was om zaken mee te doen, zoeken 

leasemaatschappijen vaker naar alternatieven. Universele 

garageketens zijn hierop ingesprongen. Daarnaast 

ontwikkelen sommige leasemaatschappijen ook hun eigen 

garageconcept, al dan niet in samenwerking met universele 

partijen. Voorbeelden zijn de Service Centers van Athlon en 

Leaseplan, de twee grootste autoleasemaatschappijen van 

Nederland.  

 

In deze steeds concurrerendere markt voor onderhoud, 

reparatie en onderdelen dreigt de merkdealer meer en meer 

terrein te verliezen. Dit blijkt onder meer uit APK statistieken 

van VWE. In de periode 2008-2013 liep het aandeel van 

merkdealers in het totaal aantal APK keuringen in Nederland 

terug van 35,7% naar 32,7%. 

 

Tabel 3 Marktaandeel in APK keuringen 

dealerbedrijven en niet-dealers 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013*

dealer 35,7% 35,8% 34,8% 34,3% 32,9% 32,7%

niet-dealer 64,3% 64,2% 65,2% 65,7% 67,1% 67,3%  
Bron: VWE Voertuiginformatie- en documentatie, bewerking ING 

Economisch Bureau (2013 = januari – september) 
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Onomkeerbaar proces 

Het is waarschijnlijk dat de aftersales markt ook op de lange 

termijn eerder zal krimpen dan dalen. Hoewel het totale 

personenautopark in Nederland de afgelopen jaren nog 

steeds steeg, lijkt de omslag op dit vlak nabij. Diverse 

initiatieven op het gebied van autodelen zouden wel eens 

verantwoordelijk kunnen zijn voor een zet in neerwaartse 

richting. Ook de steeds verder stijgende kosten maken 

autobezit onaantrekkelijk. Belangrijker nog dan het aantal 

auto’s is dat de gemiddelde kilometrage per auto daalt. 

Nederlanders rijden gemiddeld minder kilometers. 

Wederom maken hoge (gebruiks)kosten het noodzakelijk om 

steeds kritischer naar de noodzaak van autoritten te kijken. 

Ontwikkelingen zoals het ‘nieuwe werken’, waardoor 

werknemers vaker de auto kunnen laten staan, zullen dit 

proces versterken.  

 

Figuur 8 Ontwikkeling gemiddelde kilometrage 

personenauto’s Nederland 
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Bron: CBS 

 

Naast deze ontwikkelingen staat ook de technologie in auto’s 

niet stil. Fabrikanten houden veelal het concept van redelijk 

vaststaande (preventieve) onderhoudsbeurten aan. Door 

toepassing van sensoren en het delen van informatie via 

telematica kan echter de onderhoudsbehoefte veel 

nauwkeuriger worden vastgesteld. Zo rapporteerde vakblad 

Aftersales magazine over een proefproject bij een grote 

fleetowner, waarbij onderhoud enkel geschiedt wanneer 

nodig. Door datastromen op afstand te analyseren kan veel 

exacter worden vastgesteld wanneer onderdelen 

daadwerkelijk vervangen dienen te worden. Dit kan leiden tot 

aanzienlijke besparingen op reparatie- en onderhoudskosten. 

Overigens is ook de opkomst van plug-in hybride 

personenauto’s en volledig elektrische auto’s negatief voor 

de werkplaats. Dergelijke auto’s hebben een lagere behoefte 

aan onderhoud en reparatie dan auto’s met enkel een 

(conventionele) verbrandingsmotor. 

 

Oudere auto’s 

Gezien het belang van aftersales voor de totale 

winstgevendheid van het dealerbedrijf is het aan dealers om, 

gezien de beschreven trends, actie te ondernemen en te 

kijken naar opties om het werkplaatspotentieel op een 

gezond niveau te houden. Een mogelijkheid die in het 

verlengde ligt van de huidige activiteiten is vergroting van 

het marktaandeel binnen het merk. Van oudsher zijn 

merkdealers zwak in het segment van de oudere auto’s. 

Volgens onderzoek van GfK en BOVAG gaan auto’s van 6 jaar 

of ouder vaker naar een universele garage of fast-fitter. Juist 

in een markt waarin veroudering van het wagenpark de trend 

is, leidt dit tot een lager marktpotentieel voor dealers. Steeds 

vaker wordt daarom door dealers gedifferentieerd naar 

leeftijd. Voor oudere bouwjaren worden goedkopere 

aangepaste servicebeurten aangeboden. 

 

Van reactief naar pro-actief 

De concurrentie op oudere auto’s zullen dealers dus aan 

moeten gaan met universele garages; veelal (fast-fit) ketens 

of franchise formules. Die concurrentie is groeiende. Uit het 

garage-formule onderzoek van onderzoeksbureau Aumacon 

blijk dat een groot aantal werkplaatsformules actief is op de 

Nederlandse markt. Bij veel van die formules is sprake van 

groei. De top 10 sloot het afgelopen jaar gezamenlijk 136 

locaties aan. De top 40 groeide in totaal met 207 vestigingen 

(+10,6% t.o.v. 2012). De formules zijn uit diverse hoeken 

geboren. Hierbij kan gedacht worden aan franchiseformules, 

eigen universele ketens, samenwerkingsverbanden van 

erkend reparateurs, formules van onderdelenleveranciers en 

service centers van leasemaatschappijen. Voor het bewerken 

van zowel de particuliere als zakelijke markt is een 

grootschalige (landelijke) dekking van belang.   

 

Om de strijd aan te kunnen gaan streven diverse dealers naar 

een pro-actievere benadering van klanten. Zo zijn 

bijvoorbeeld diverse merkdealerholdings de afgelopen tijd 

callcenters gestart. Door actief klantgegevens te analyseren 

wordt getracht in te schatten wanneer een klant behoefte 

heeft aan onderhoud. Op deze wijze kan pro-actief en gericht 

een klant worden benaderd. Voor dealers zal het zaak 

worden deze gegevens zo accuraat mogelijk te krijgen. Zo 

kan al bij verkoop van een auto, door gerichte vraagstelling, 

veel beter in beeld worden gebracht welke 

onderhoudsbehoefte een klant zal hebben. In de toekomst zal 

uitwisseling van gegevens (telematica) tussen auto en 

autobedrijf (service call – s call), hier ook in belangrijke mate 

aan bij kunnen dragen. Een andere wijze waarop het 

merkkanaal tracht klanten langer te binden is het aanbieden 

van langjarige garantie op nieuwe auto’s. Vaak wordt ook 

verlenging van deze garantie aangeboden bij aanschaf en / of  
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Tabel 4 Top 10 garageformules 2013 op basis van 

aantal vestigingen 

Rang Naam Aantal vestigingen

1. Bosch Car Service 383

2. Vakgarage 206

3. Kwik-Fit 180

4. Profile Tyrecenter* 173

5. Requal Erkend Reparateur 139

6. AD Autobedrijf 124

7. CarXpert 99

8. Autoservice Totaal 98

9. Autocrew 94

10. Otopartner 91
 

Bron: Aumacon Garageformule Top-40 (*excl. truckvestigingen) 

 

voor afloop van de garantie. Tevens bieden veel merken 

servicecontracten aan, waardoor de consument zich kan  

verzekeren van vaste onderhoudskosten. Een nog deels 

onontgonnen gebied zijn garantie en servicepakketten op 

occasions. Meestal beperkt garantie op occasions zich tot 1 

jaar, terwijl deze groep kopers mogelijk langer te binden is. 

 

Naam maken 

Op het gebied van marketing is het lange tijd stil geweest 

rondom aftersales. Slechts een beperkt aantal universele 

ketens heeft marketingbudgetten aangewend om bij het 

grote publiek naam te maken. Van de top 10 ketens uit de 

garage-formule top 40 van Aumacon zijn alleen Kwik-Fit en 

Profile Tyrecenter terug te vinden in de Marcom top 500, de 

500 grootste adverteerders van Nederland. Beiden nemen 

daarin een bescheiden plaats; Kwik-Fit met 2,29 miljoen euro 

(2012) op plek 423 en Profile Tyrecenter met 2 miljoen euro 

op plaats 453. Onder fabrikanten en merkdealers is het 

overgrote deel van de marketingactiviteiten nog steeds 

gericht op de verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s. In de 

afgelopen jaren is wel iets meer geadverteerd met 

onderhoudsaanbiedingen. Volgens cijfers van mediabureau 

Nielsen werd er in Nederland in 2012 door de automotive 

sector in totaal ruim 400 miljoen euro geïnvesteerd in (bruto) 

mediabestedingen. Dit cijfer staat in schril contrast met de 

geringe media uitgaven van partijen in de aftersales markt. 

Met name voor startende of groeiende universele concepten 

is het belangrijk naam te maken en te investeren in 

naamsbekendheid. Ook fabrikanten en dealers kunnen op dit 

vlak echter meer doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online aanwezigheid 

In de communicatie met (potentiele) klanten wordt internet 

steeds belangrijker. Zoals eerder gemeld heeft internet de 

markt transparant gemaakt. Consumenten zoeken producten 

en diensten in grote mate op het web. Dat geldt ook voor 

onderhoud, reparatie, onderdelen en accessoires. Webshops 

op het gebied van onderdelen, zoals online bandenshops, 

zijn de afgelopen jaren doorgebroken.  Zij hebben er mede 

voor gezorgd dat ook enkele fysieke ketens hun activiteiten 

op internet hebben geïntensiveerd. Niet alleen voor de 

verkoop van onderdelen is internet belangrijk. Online 

aanwezigheid is essentieel om klanten richting werkplaats te 

krijgen. Dealerbedrijven zijn hierin relatief traag geweest. 

Hoewel vrijwel alle dealers inmiddels online planningtools 

hebben, waarmee klanten een afspraak via internet kunnen 

boeken, blijven zij op andere vlakken terughoudend. 

Webshops en het openlijk communiceren van tarieven voor 

producten en diensten zijn voor veel dealerbedrijven nog 

een brug te ver. Indien echter de ontwikkeling van internet in 

andere sectoren leidend is voor de autobranche, dan kan de 

terughoudendheid ten opzichte van internet grote gevolgen 

hebben. Webshops en grote fysieke ketens die de 

consument weten te trekken via internet, kunnen met de 

kennis en data die zij hiermee binnenhalen in de toekomst 

hun grip op de consument vergroten. 

 

Onderdelenstrijd 

Hoewel het online marktaandeel nog relatief gering is heeft 

de oplaaiende strijd op internet de markt eigenlijk al in 

verregaande mate veranderd. Prijzen worden voor de markt 

zichtbaar en consumenten worden in staat gesteld te 

vergelijken. Op termijn kan dit een prijsdrukkend effect 

hebben. Bruto marges op onderdelen in de autobranche zijn 

van oudsher hoog, mede door het intransparante karakter dat 

de branche jarenlang koesterde. Met de opkomst van 

webshops en toenemende prijstransparantie in combinatie 

met de noodzaak om automobiliteit betaalbaar te houden 

komt hier snel verandering in. Zo zien groothandels in 

onderdelen zich genoodzaakt scherper in te zetten op prijs. 

Schaalgrootte en inkoopkracht worden in deze tussenhandel 

belangrijker. Een consolidatieslag is op dit vlak ingezet.  
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Figuur 9 Strategische aftersales opties merkdealer 
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Strategische opties 

De in dit rapport genoemde ontwikkelingen zoals het 

toenemend belang van prijs, een krimpende markt, 

transparantie en toenemende kennis bij particulier en 

fleetowners, de opkomst van webshops en consolidatie in de 

onderdelenhandel leiden tot een toenemende druk op de 

marges en prijzen in aftersales. Een neerwaartse prijsspiraal 

dreigt. Daarmee komt ook de winstgevendheid van 

dealerbedrijven verder in gevaar. Dealers staan dan ook 

voor belangrijke strategische keuzes ten aanzien van het pad 

dat men in de aftersales markt wenst te volgen. 

 

 

Al eerder schreef ING Economisch Bureau over de kansen 

voor dealers om zich meer richting het universele pad (niet 

automerk gebonden) te bewegen. Op deze wijze zijn dealers 

namelijk minder afhankelijk van enkel het aftersales 

potentieel van hun eigen merken en kan het marktpotentieel 

worden vergroot. Dit pad is de afgelopen jaren door een 

toenemend aantal dealers bewandeld. Sommigen hebben 

gekozen dit onder een eigen, zelfbedacht, concept te doen. 

Anderen hebben gekozen zich aan te sluiten bij een 

bestaande universele formule / keten. Voordeel van 

aansluiting bij een bestaande formule is dat men kan 

profiteren van de marketingkracht en ondersteuning van de 

betreffende keten. Nadeel is dat men echter ook hier zal  
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Tabel 5 Kengetallen aftersales potentieel per merk (top 20 merken o.b.v. verkopen jan-sep 2013) 

wagenpark apk's aftersales wagenpark wagenpark apk's aftersales wagenpark

per merk per merk outlets / outlets per merk per merk outlets / outlets

Volkswagen 870.447 614.369 166 5.244 Audi 239.554 160.228 90 2.662

Renault 638.203 455.507 195 3.273 Fiat 338.166 209.696 131 2.581

Ford 608.751 413.797 214 2.845 Hyundai 229.190 128.701 121 1.894

Peugeot 649.254 445.302 182 3.567 Mercedes-Benz 290.203 218.961 75 3.869

Kia 163.483 63.684 111 1.473 Skoda 119.777 56.197 94 1.274

Toyota 505.880 314.498 137 3.693 Suzuki 256.167 171.910 123 2.083

Opel 771.779 588.641 194 3.978 Seat 206.266 144.232 113 1.825

Citroen 365.719 230.743 145 2.522 Nissan 201.940 147.146 110 1.836

BMW 265.267 183.379 58 4.574 Mazda 155.555 126.778 95 1.637

Volvo 308.443 234.665 105 2.938 Mitsubishi 128.755 98.246 98 1.314  
 

Bronnen: BOVAG / RAI (wagenpark mrt 2013), VWE Voertuiginformatie en documentatie (APK’s 2012), Aumacon o.b.v. importeurs (aftersales outlets 

2012), bewerking ING Economisch Bureau 

 

 

moeten voldoen aan bepaalde formule standards (eisen), die 

de vrijheid van de onderneming kunnen inperken. Bovendien 

is de kracht van ketens richting consument en zakelijke markt 

niet altijd even groot. De naamsbekendheid van ketens onder 

het grote publiek laat regelmatig te wensen over. Vaak mist 

men de kracht om zich richting markt (her)kenbaar te maken. 

 

Wanneer men zelf een universeel werkplaatsconcept start is 

de ondernemer vrij om dit concept te ontwikkelen naar eigen 

inzicht. Hier geldt echter dat men dus ook zelf kennis en 

(investerings)kracht nodig heeft om dit tot een succes te 

maken. Dit is niet altijd makkelijk en vereist voor merkdealers 

een omslag in denkwijze en cultuur. Niet langer kan men 

vertrouwen op een ‘automatische’  stroom klanten die op 

basis van een automerk richting werkplaats komt. De 

ondernemer is als universeel volledig op zichzelf 

aangewezen klanten te trekken en te behouden.  

 

Alternatief voor het universele pad is het erkend 

reparateurschap van fabrikanten. Door zich te kwalificeren 

voor het erkend reparateurschap van diverse merken (buiten 

de  bestaande verkoopportfolio om) kan men ook het 

aftersales potentieel vergroten. Ook zijn erkend reparateurs / 

merkdealers vaak beter in staat complexe reparaties uit te 

voeren door de ondersteuning van de fabrikant. Niet 

onbelangrijk gezien de toename aan technisch complexe 

systemen in auto’s. Nadeel is dat men aan fabrikanten 

standards (eisen) zal moeten voldoen en dat men mogelijk de 

relatie met de huidige partners op het spel zet. Voordeel is 

dat men makkelijker toegang heeft tot consumenten die met 

een bepaald merk rijden.  

 

Tabel 5 laat zien dat de potentiele service behoefte per merk 

aanzienlijk varieert. Dit kan ook nog eens beïnvloed worden 

door variabelen als de gemiddelde leeftijd per merk en de 

gemiddelde kilometrage per merk. Verder dient rekening 

gehouden te worden met het feit dat de groeipotentie voor 

bepaalde merken hoger is dan voor andere. Relatief jonge 

merken of merken die met name de afgelopen jaren goed 

hebben gedraaid kunnen hun wagenpark in de komende 

jaren mogelijk verder later stijgen. Andere merken zullen hun 

wagenpark in Nederland mogelijk juist zien dalen. 

 

Doorgaan, maar niet stilstaan 

Ondernemingen zullen moeten evalueren welke strategische 

optie voor hen het meeste potentieel biedt, maar vooral ook 

welke optie de onderneming het beste past (zie ook figuur 9). 

Uit de evaluatie zal voor sommigen blijken dat het meer 

risicovolle pad van verandering niet voor iedereen is 

weggelegd. De cultuur van het universele bedrijf past niet 

iedereen. Daarnaast zijn veel dealers gezien hun financiële 

situatie niet in staat een dergelijke omslag op dit moment te 

maken.  

 

Wel kunnen merkdealers die vasthouden aan hun bestaande 

merkgebonden werkplaats(en) kijken hoe zij zich met hun 

onderneming ten opzichte van anderen kunnen 

onderscheiden. Meest belangrijke punt om tot succesvolle 

differentiatie te komen is een diepgaand begrip van klanten. 

De tijden dat een klant als onwetende cashcow voor de 

werkplaats diende lijken ten einde te komen. Het is zaak niet 

langer keuzes te maken voor de consument, maar met de 

consument. Daarvoor is het belangrijk in alle openheid die 

consument verschillende opties te kunnen bieden. Denk aan 

variatie in prijs-kwaliteit van onderdelen (budget, gebruikt of 

top van de markt), de mate van service (van valet service tot 

zelf halen en brengen), en variatie in uurtarieven in 

combinatie met bredere openingstijden (avond of weekend 

tegen meerprijs).  

 

Ook het online kanaal mag daarbij niet verwaarloosd worden. 

Naast een belangrijk (interactief) communicatiemiddel is het 

aanbieden van bestelmogelijkheden van onderdelen of 

accessoires door middel van een webshop een toegevoegde 
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waarde  voor (potentiele) klanten. Niet voor niets kent online 

shopping in het algemeen nog steeds een sterke mate van 

groei. Ook nemen hierdoor de mogelijkheden toe om kennis 

van (potentiele) klanten te verzamelen en zo beter hun 

behoeften in beeld te krijgen. Voor partijen die op dit vlak 

know-how en investeringskracht missen kan samenwerking 

met bestaande webshops of andere automotive partijen een 

oplossing zijn.  

 

Net als voor de consument geldt zeker ook voor de zakelijke 

markt dat fleetowners en / of leasemaatschappijen op zoek 

zijn of zullen gaan naar kostenbesparingen in automobiliteit. 

Partijen die hiervoor openstaan en bereid zijn kennis te delen 

in aftersales en samen te werken aan betaalbare mobiliteit 

kunnen zich veel meer als partner opwerpen en daarmee 

proberen een bedreiging om te zetten in een kans.  

 

Differentiatie merken 

Een mogelijk interessant strategisch alternatief voor dealers 

is differentiatie in merken. Van de verschillende opties ligt het 

werven van erkend (merk)reparateurschappen van merken 

buiten de huidige (verkoop)portfolio om het meest in het 

verlengde van de werkwijze en cultuur van dealerbedrijven. 

Dit kan dan ook een interessante optie zijn om het aftersales 

potentieel te vergroten. Wel geldt echter dat de 

investeringskracht aanwezig moet zijn om aan de standards 

van een merk te voldoen. En ook hier geldt dat 

onderscheidend vermogen steeds belangrijker wordt.  

 

Veranderen 

Het aftersales potentieel kan, zoals gemeld, het meest 

worden verhoogd door het universele pad te kiezen. Dit 

impliceert echter ook de grootste verandering. Zeker 

wanneer gekozen wordt een eigen formule te ontwikkelen. 

Dit vereist een cultuuromslag, een andere manier van 

werken. Niet langer kan men terugvallen op de uitstraling en 

aantrekkingskracht van het merk. De ondernemer zal zelf 

meer moeten doen om klanten binnen te halen en te 

behouden. Dit vereist een serieuze investering en 

marketinginspanning. Daarvoor is het zaak dat de dealer 

sterk in zijn of haar schoenen staat. 

 

Aansluiting bij een bestaande formule kan uitkomst bieden, 

maar de keuze luistert nauw. Welke formule sluit aan bij de 

denkwijze van de ondernemer en welke formule biedt het 

juiste toekomstperspectief zijn vragen die hierbij aan de orde 

moeten worden gesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanering 

Onoverkomelijk is dat niet iedereen in de toekomstige 

aftersales markt een plek zal kunnen vinden. De markt 

krimpt, de onderhoudsbehoefte neemt af, de concurrentie 

neemt toe en klanten zullen steeds kritischer hun keuzes 

maken. Het grote aantal spelers in de aftersales markt moet 

rekening houden met toenemende overcapaciteit. Veel 

werkplaatsformules breiden nog steeds uit, maar niet 

iedereen zal de ambities in concreet succes om kunnen 

zetten. Partijen die de klant weten te doorgronden en bereid 

zijn met de markt mee te veranderen kunnen zich als beste 

positioneren om winnend uit deze aftersales strijd 

tevoorschijn te komen.  
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Box: Sectormanager Automotive 
 
Sectormanager Marinus van der Meer geeft advies  

 

2013 is een uitdagend jaar voor de Automotive sector. De verkoop van nieuwe auto’s is sterk afhankelijk van de 

bijtellingsregels van de overheid. Occasions gaan afhankelijk van het merk nog redelijk. Voor aftersales zijn de vooruitzichten 

minder gunstig. Een sterke band met de klant lijkt de sleutel tot succes. Investeer in een goed CRM systeem. Weet waarom 

een consument een auto koopt en wat hij of zij er mee gaat doen. Bepaal op basis hiervan het tijdstip van de 

onderhoudsbeurten en zorg als dealer dat u contact blijft houden met uw klant om bij die onderhoudsbeurten de aangewezen 

partner te zijn. De klant centraal, ook bij dealerbedrijven. 

 

Marinus van der Meer 

ING Sectormanager Automotive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Disclaimer 

De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de 

analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit 

rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun 

nationale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te 

Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze 

publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel 

instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om 

er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of 

misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie 

in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar 

directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit 

het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten 

ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze 

publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht 

van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. 

  

De tekst is afgesloten op 23 oktober 2013.     
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