
 

 

 

 

 

 

 

 

Autoretail   -   sector update 
Economisch Bureau Nederland 

Theo de Kort | +31 20 628 0489 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omzet beleefde positief slot 2013 

Het 4e kwartaal van 2013 leverde in alle 

onderdelen van de autobranche een 

positieve omzetontwikkeling op ten 

opzichte van dezelfde periode in 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: CBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De importeurs sprongen er uit met een 

stijging van ruim 24%, nadat zij eerder in  

het 3e kwartaal al een klein plusje hadden 

genoteerd. De redenen voor de grote 

plussen zijn genoegzaam bekend. Bij de 

autoverkopen was er een ongekende 

verkooppiek aan het einde van het jaar 

door de aanscherping van de CO2 -

grenswaarden per 1 januari 2014. Bij de 

handel in vrachtwagens werd geprofiteerd 

van de ook op die datum ingegane 

strengere emissienormen (Euro 6), 

waardoor veel bedrijven nog voor die 

datum overgingen tot het aanschaffen van 

een trekker. Ook de verruiming van de 

tijdelijke ‘willekeurige afschrijving’ heeft 

een impuls gegeven aan de 

vrachtwagenverkopen. Niet alleen is de 

groei bij Onderhoud en reparatie en de 

Handel in auto-onderdelen relatief laag,  

 
 
 
 
Kerncijfers autobranche 

 (mutatie in %, j-o-j) 2012 2013 2014 2015 

Nieuwe personenauto’s (‘000) 502 417 430 500 

Volume branche -3,1 -7 1 2 

Omzet branche -5,5 -7 2 5 

Omzet importeurs 0,5 -9,9   

Omzet dealers  en universelen -6,2 -7   

Omzet handel in vrachtwagens -15,3 1,1   

Omzet onderhoud en reparatie -4,2 -5,1   

Omzet Handel auto-onderdelen -5,9 -2,7   

Bron: CBS, ramingen en prognoses ABN AMRO Economisch Bureau 

     Kerncijfers Nederlandse economie 
   (mutatie in %, j-o-j) 2012 2013 2014 2015 

Bbp -1,3  -0,8    1,2    1,3 

 Particuliere consumptie -1,6  -2,1   -0,6    0,3 

 Overheidsconsumptie -0,7  -0,7    0,2   -0,1   

 Investeringen -4,0  -4,9    3,5    4,5 

 Uitvoer  3,2   1,3    3,4    4,9 

 Invoer  3,3   -0,5    2,8    4,9 

Consumentenprijzen (CPI)  2,5    2,5    1,6    1,7 

Werkloosheid (% beroepsbev.)  6,4   8,3    8,9    8,7 

Bron: CBS, ramingen en prognoses ABN AMRO Economisch Bureau 

Bescheiden groei in 2014 
 

De sterk gestegen omzet in het laatste kwartaal van 2013, de verwachte hogere economische 

groei, de aantrekkende bedrijfsinvesteringen en een consumentenvertrouwen dat sinds enige tijd 

de weg naar boven lijkt ingeslagen, zullen in 2014 slechts  leiden tot een beperkte groei in de 

autobranche. Voor de consument staan nog niet alle seinen op groen, maar meer nog zorgt de 

structureel bestaande overcapaciteit in de branche dat de echte lente voorlopig uitblijft. 



 

 

hij is ook geflatteerd. De groei moet 

namelijk gezien worden in vergelijking met 

het zeer slechte laatste kwartaal van 2012. 

Met de zeer milde winter van 2014 is het 

onwaarschijnlijk dat de positieve 

omzetontwikkeling van deze twee 

segmenten een vervolg krijgt in het eerste 

kwartaal van 2014. 

 

Omzet heel 2013: een somber beeld 

Een daling van de volumes heeft in 2013 

in de meeste branches geleid tot een 

negatieve omzetontwikkeling. De Handel 

in vrachtwagens kende als enige branche 

stijgende volumes en daarmee omzet. De 

eerder genoemde Euro 6 regeling en 

tijdelijke willekeurige afschrijving hebben 

gezorgd voor een toename van 

investeringen door transportondernemers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: CBS 

De omzet van importeurs is het meest 

gevoelig voor pieken en dalen in de 

autoverkopen, omdat zij hun omzet 

nagenoeg uitsluitend uit één activiteit 

genereren.  

De omzetdaling van Onderhoud en 

reparatie en Handel in auto-onderdelen 

kennen dezelfde structurele oorzaken, 

maar mede door de laagconjunctuur zijn 

zij versterkt. Het gaat dan om de sterke 

prijsconcurrentie, een afname van het 

aantal schades en onderhoudsmomenten 

(inclusief APK’s) en de sterk gestegen 

export van occasions, die een 

bovengemiddeld onderhoud vergen. 

Ook bij de merkdealers en de universele 

autobedrijven worden deze ontwikkelingen 

gevoeld. Zij kenden in 2013 een 

omzetdaling van 7%. Hun omzet wordt 

grofweg uit drie kanalen gerealiseerd: de 

verkoop nieuw, de verkoop van occasions 

en de aftersales. Hoewel de nieuw-

verkopen in 2013 met 17% daalden, liep 

de omzet uit nieuwverkopen, die EUR 11,8 

miljard bedroeg, terug met slechts een 

kleine 8%. Deze daling bleef beperkt 

doordat de gemiddelde verkoopprijs van 

nieuwe personenauto’s 11% steeg naar 

EUR 28.330. Een stijging die vooral 

veroorzaakt werd door de groei van 

duurdere (plug-in) hybride auto’s in de 

zakelijke markt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Bovag, ASM, bewerking ABN AMRO 

 

Een lichtpuntje in 2013 vormde de 

occasionmarkt. Helaas nog niet in volume, 

maar in de prijsvorming. Door de sterk 

gedaalde nieuwverkopen (en dus minder 

inruil) en de sterk gestegen export 

ontstond er in een aantal segmenten 

krapte. De prijzen stegen daardoor licht 

sinds eind 2012, met een gunstige 

uitwerking op het rendement. Na twee 

maanden in 2014 lijken ook de verkopen 

van occasions op te veren. In januari 

werden 5,6% meer occasions verkocht 

aan particulieren en in februari 2,7%, 

terwijl de prijzen lijken te stabiliseren. 

 
Sinds 2009 is het aantal APK’s  met 1,2 miljoen 

per jaar gedaald.  

 

 

 

 

 



 

 

Faillissementen: daling ingezet 

In de autobranche gingen in 2013 238 bedrijven 

failliet. De faillissementen in de sector lagen 

daarmee ruim 16% boven die van 2012. De 

sector zit daarmee qua stijging 6%-punt boven 

het gemiddelde van het bedrijfsleven, waar het 

aantal faillissementen met bijna 10% toenam. 

Na de ongekende piek in april 2009, bereikte in 

juli 2013 het 3-maands voortschrijdend 

gemiddelde faillissementscijfer voor de 

autobranche een tweede piek. Sindsdien is het 

faillissementscijfer weliswaar 30% gedaald, 

maar bevindt het zich nog wel op een 

bovengemiddeld niveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: CBS 

Bij een opleving van de economie - het 

aantrekken van de autoverkopen - is het niet zo 

dat het aantal faillissementen direct fors zal 

dalen. Belangrijkste reden daarvoor is dat het 

aantal faillissementen altijd na-ijlt bij de 

economische ontwikkeling. Bedrijven waar het al 

langere tijd heel slecht gaat en zich richting een 

mogelijk faillissement bewegen, zijn in het 

algemeen niet te redden met een eerste 

opleving van de economie. Specifiek voor de 

autobranche zijn de  grote verschillen tussen de 

ontwikkeling van de nieuwverkopen per merk. In 

het verkoopjaar 2013 lag het zwaartepunt van 

de verkopen met ruim 60% op de zakelijke 

markt. Merken die auto’s konden leveren met 

lage bijtellingsniveau’s kenden een prima jaar. 

Andere merken, die daar niet aan konden 

voldoen, profiteerden niet van deze opleving, 

met verkoopdalingen van tientallen procenten tot 

gevolg. Dit ongelijke speelveld zal ook blijven 

bestaan in 2014, met op 1 januari 2015 opnieuw 

een aanscherping van de CO2 grenswaarden in 

het verschiet. 

Een andere reden waarom het aantal 

faillissementen voorlopig bovengemiddeld blijft, 

is de reeds bestaande overcapaciteit in diverse 

segmenten in de branche in combinatie met een 

krimpende markt. De onderhoud en reparatie 

markt is daar een voorbeeld van. 

 

Meerderheid dealerbedrijven draait 

negatief rendement 

Het gemiddelde dealerrendement over heel 

2013 is nog niet bekend. Na drie kwartalen 

betrof het gemiddelde dealerrendement 0,31%. 

Daar tegenover staat dat ruim 50% van de 

dealers over deze periode een negatief 

rendement behaalde, waar dat in 2012 nog 70% 

was. Detail daarbij is dat alleen de grotere 

dealerbedrijven gemiddeld een positief 

rendement draaiden, terwijl de overige bedrijven 

rode cijfers schreven.  

Het is gebruikelijk dat het rendement van 

merkdealers in de loop van een kalenderjaar 

afneemt. De reden waarom 2013 waarschijnlijk 

een uitzondering is, is de piek in de 

nieuwverkopen in november en december.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Bovag 

 

Aftersales: een wereld terug te winnen 

voor merkdealers 

De afgelopen 10 jaar kwam het gemiddelde 

dealerrendement slechts tweemaal boven de 

1% uit. In 2004 met 1,05% en in 2010 1,34%. 

Algemeen wordt in de branche gesproken van 

een gezonde situatie bij een rendement van 2%. 

Dat in de eerste 3 kwartalen van 2013 50% van 

de dealers een negatief rendement halen, is niet 

vreemd gezien de zeer slechte 
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verkoopresultaten over die periode. Echter in 

2012, toen de verkopen bovengemiddeld waren, 

was de situatie zelfs nog slechter en eindigden 

het jaar met 0,08% als gemiddeld rendement. 

Het absorptievermogen, de mate waarin de 

winst uit aftersales de totale kosten dekt, in 2012 

gedaald naar 70%, is na 3 kwartalen in 2013 

verder gedaald naar 68%. Ter illustratie, in 2010 

zat dit percentage gemiddeld nog boven de 90 

en bij goed presterende dealerbedrijven is een 

percentage van boven de 100 geen 

uitzondering. Als we dan ook nog bedenken dat 

er in de kosten de afgelopen jaren reeds flink is 

gesneden, dan is dit een extra indicatie dat er de 

laatste paar jaar veel rendement op de 

aftersales is verloren. De recent in de pers 

verschenen cijfers over marktaandelen van de 

APK bevestigen dit: slechts 20% van de APK’s 

van een bepaald merk worden uitgevoerd bij 

een dealer van datzelfde merk. De sector is 

branchebreed op zoek naar de heilige graal voor 

verbetering van het rendement. Dat die ook 

branchebreed wordt gezocht in de aftersales lijkt 

een logische keus. Echter, de universele 

garagebedrijven hebben een flinke hap uit de 

merkendealerruif weten te pikken en dat 

terughalen zal een hele klus worden. Veel van 

de grotere dealerorganisaties zijn in die richting 

begonnen met eigen universele concepten uit te 

rollen. Een op zijn minst uitdagende route als we 

door de hele sector overcapaciteit zien. Of we 

het nu hebben over showrooms, onderhoud en 

reparatie (incl. schadebedrijven) of over andere 

servicebedrijven, er is sprake van overcapaciteit, 

met hevige concurrentie en flinterdunne marges 

tot gevolg. Bij het openen van extra voordeuren 

met een universeel logo kunnen dan op zijn 

minst vraagtekens worden gesteld. Een 

achterliggende gedachte kan zijn een 

bestemming te geven aan het leegstaande 

vastgoed. Veel onroerend goed is in eigen bezit, 

dan wel zijn er via langjarige huurcontracten 

verplichtingen aangegaan. Nu afstoten van dat 

onroerend goed zou flinke verliezen en of kosten 

met zich meebrengen. Door hier vanaf te zien 

blijft de overcapaciteit in het verkoop- en 

sevicekanaal in stand. Het terugdringen van de 

overcapaciteit is branchebreed de enige manier 

om op termijn te komen tot betere 

rendementscijfers. 

 

Prognose verkopen nieuwe personenauto’s  

De verkoop van nieuwe personenauto’s begon 

slecht in 2014, maar dit was niet onverwacht na 

de piek eind 2013. Hoewel in het algemeen 

werd verwacht dat het negatieve effect van deze 

eindejaarspiek ook in februari zichtbaar zou zijn, 

stegen de verkopen in februari met 5,4%. Dit 

bevestigt het vermoeden dat de eindejaarspiek 

van 2013 niet alleen veroorzaakt is door naar 

voren gehaalde aankopen, maar ook door 

uitgestelde aankopen (inhaalvraag) eerder in 

2013. Kijken we naar de grafiek met de 12-

maands voortschrijdende verkoopcijfers, dan 

zien we dat in juli 2013 het dal is bereikt en 

daarna nagenoeg een stabilisatie plaatsvond. 

Het voortschrijdende 12-maands verkoopcijfer 

stond ook in februari nog rond de 385.000 

nieuwe personenauto’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de rest van 2014 en 2015 zijn wij minder 

negatief. Vanuit het zakelijk segment zal met 

name in de tweede helft van 2014 een impuls 

komen onder invloed van verder aantrekkende 

investeringen en van te vernieuwen 

leasecontracten. Deels komen die uit een 

toename van contracten afgesloten in 2010, die 

nu aan vernieuwing toe zijn en deels door een 

nieuwe aanscherping van de CO2 grenswaarden 

per januari 2015. Op de particuliere markt speelt 

het toenemende consumentenvertrouwen een 

positieve rol, maar aan de andere kant speelt 

ook de nog verwachte stijging van de 

werkloosheid. ABN AMRO verwacht dat dit zal 

resulteren in een 0,6% lagere particuliere  



 

 

 

consumptie. ABN AMRO verwacht voor 2014 

een beperkte stijging van de nieuwverkopen 

naar 430.000; dit komt neer op een groei van 

circa 3% ten opzichte van 2013. Hiermee blijven 

de verkopen in 2014 nog ruim beneden het 

langjarige gemiddelde van 490.000. In 2015 zal 

een verder herstel volgen. ABN AMRO verwacht 

voor dat jaar een verdere toename van de 

investeringen, een lichte groei van de 

particuliere consumptie en een lichte daling van 

de werkloosheid. Een inhaalvraag uit de twee 

voorafgaande tegenvallende verkoopjaren zal 

een impuls betekenen voor de branche.  

Verkoopprognoses ABN AMRO 

  2013 2014 2015 

Verkopen (x “000)  417 430 500 

 

Prognose volume en omzet autobranche  

De verwachtingen voor het volume en de omzet 

van de autobranche in zijn geheel zijn licht 

positief. De verkopen van nieuwe 

personenwagens zorgen voor de positieve impuls. 

Negatief is de invloed van de aftersales, zoals 

reeds in het voorgaande beschreven.  

 Omzet en volumeprognoses autobranche 

  2014 2015 

Volume  1 2 

Omzet  2 5 

 

 
Autoretail netjes in de pas 

 

 

 

In bovenstaande tabel staan de sectorprognoses 

voor 2014-2015 van ABN AMRO. De verwachting 

is dat de groei van de wereldhandel de uitvoer  zal 

stimuleren. De uitvoer is de belangrijkste bron van 

groei, maar ook de investeringen zullen een klein 

plusje noteren. Exporterende sectoren als food en 

industrie profiteren hiervan, evenals internationaal 

transport. De consument doet nog niet mee in 

2014, waardoor ook de retail nog krimp zal 

vertonen in 2014. De autoretail onderscheidt zich 

van de retail doordat meer dan 50% van de omzet 

gegenereerd wordt uit het zakelijke segment. Ook 

de invloed op het aankoopmoment van fiscale 

heffingen is in de autoretail aanzienlijk groter. 

 

De publicatie over de sectorprognoses 2014-2015 

is hier te vinden. 

 

 

 

http://abn.com/1gIICuU
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