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Beherman zorgt voor Saab-onderdelen in de Benelux

Merktrouw als basis voor service 
De service voor Saab in de Benelux blijft verzekerd. Beherman European, met hoofdzetel in 

het Belgische Bornem, gaat onverminderd verder met het naleven van de waarborg op nieuw 

verkochte Saabs. Daarnaast levert het nog Saab-onderdelen aan 66 service points, die ook 

nog eens technisch worden bijgestaan. Phillippe Mertens, directeur van Beherman European, 

noemt het een erezaak.

Volgens Philippe Mertens, directeur van Beherman European, zijn er nu meer Saab-onderdelen beschikbaar dan meteen na het faillissement van Saab.

 Importeurs zoals Beherman European zijn zeld-
zaam. Het Belgische bedrijf is tot het uitspreken 
van het faillissement van Saab, in december 2011, 
blijven geloven in een nieuwe toekomst voor de 
Zweedse autobouwer. Maar het mocht niet zijn. 
Philippe Mertens, directeur van Beherman Euro-
pean, vindt het ongeloofl ijk hoe General Motors 
Saab aan zijn einde heeft laten komen: “Eerst was 
er de onzekerheid. Saab zou verkocht worden aan 
een waardige opvolger, maar telkens wanneer er 
zich een opportuniteit voordeed, stelde Detroit 
zijn veto. Wij zijn blijven geloven in een toekomst, 
maar uiteindelijk hebben we moeten inzien dat 

van een ware redding van Saab geen sprake meer 
was”. 
 Beherman European werd in 1979 importeur 
voor Saab in de Belux. Na het teloor gaan van 
Kroymans in 2009 werd het Belgische bedrijf ook 
importeur van Saab in Nederland. Meteen na 
het faillissement van Saab werden de dealers bij 
elkaar geroepen om te zien hoe het dan verder 
moest. Er werd besloten om voluit te gaan voor 
het leveren van service. Dat was mogelijk omdat 
Saab Automobile Parts AB gespaard bleef van de 
ondergang en onderdelen kon blijven leveren. 
Niet onbelangrijk, want op dat moment waren er 

wereldwijd nog bijna een miljoen Saabs in om-
loop, wat meteen een goeie basis was voor een 
business plan voor Saab Automobile Parts AB. 
   
  Meer onderdelen beschikbaar  
 Na het failliet gaan van Saab als autoconstructeur 
heeft Beherman het naleven van de waarborg 
op nieuw verkochte auto’s in de Benelux voor 
zijn rekening genomen. Dat blijft onverminderd 
verder gaan. Volgens Philippe Mertens zullen de 
laatste waarborgperiodes in 2014 beëindigd zijn. 
Daarnaast blijft Beherman nog Saab-onderdelen 
leveren aan 66 service points, die ook nog eens 
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technisch worden bijgestaan. Phillippe Mertens 
noemt het een erezaak: “Beherman heeft een 
lange traditie als importeur en geniet bovendien 
van een goeie faam. Die willen we zeker niet laten 
teloor gaan. Bovendien moet je weten dat Saab-
eigenaars niet zo maar veranderen van merk. Die 
trouw aan het merk is een solide basis om service 
te kunnen blijven leveren. Bovendien is die trouw 
ook terug te vinden bij de dealers die we nu 
erkende herstellers of service points noemen”. 

In de Benelux zijn er 66 service points voor Saab. Ze worden 
technisch ondersteund door Beherman en kunnen ook onder-
delen bestellen bij de importeur.

Sedert NEVS Saab Automobile AB heeft overgenomen, zijn er weer koetswerkonderdelen beschikbaar.

 TEKST: TONY DE MESEL / BEELD: FRED BAYET A MT B E LG I Ë

 Een lange voorgeschiedenis 
Beherman European is een afdeling van de 
Belgische Beherman Groep, een bedrijf met 
een lange voorgeschiedenis die teruggaat 
tot het einde van de 19 e  eeuw. De Groep 
is ontstaan uit het samensmelten van de 
bedrijven ‘Usines Ragheno’ en ‘Bruxelloise 
d’Auto Transport’. Na de Tweede Wereld-
oorlog was het bedrijf gespecialiseerd in de 
auto-assemblage van onder meer Peugeot 
en Morris. Naarmate België zijn rol als assem-
bleur is gaan verliezen, ging de Beherman 
Groep zich vooral toespitsen op de import 
en de distributie van auto’s. Merken die 
het ooit in zijn portefeuille had zijn onder 
meer Chrysler, Rover, Land-Rover, Morris, 
MG, Rolls-Royce en later ook SsangYong 
en Mazda (1971-2007). In 1979 werd de 
Beherman Groep Belux invoerder van Saab. 
In 2009 werd ook het Saab importeurschap 
van het failliete Kroymans in Nederland 
overgenomen. Sinds 2 februari 2012 heeft de 
Beherman Groep het Belux importeurschap 
van Mitsubishi en Fuso overgenomen van de 
Japanse constructeur.

 Uiteindelijk blijft het de vraag hoe lang Saab 
Automobile Parts AB de nodige onderdelen zal 
kunnen blijven leveren. Volgens Mertens kan 
dat nog een hele tijd doorgaan. “Eigenlijk is de 
situatie qua belevering nu veel beter dan meteen 
na het faillissement van Saab Automobile AB. 
Tijdens de eerste maanden konden we 85% van 
de onderdelen leveren. Nu komen we aan 90 tot 
zelfs 92%. In het begin waren er vooral problemen 
met bepaalde koetswerkpanelen, onderdelen in 
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kunststof en bepaalde voorruiten, vooral voor de 
nieuwe 9-5. Je moet weten dat er voor de 9-5 een 
vijftal verschillende voorruiten bestaan, afhan-
kelijk van onder meer een ingebouwde camera, 
een regensensor en meer van die zaken. Met de 
koetswerkpanelen is er een oplossing gekomen, 
sedert NEVS eigenaar is geworden van de Saab-
productieafdeling. Zij hebben weer de nodige 
panelen geperst om ze te leveren aan Saab 
Automobile Parts AB. Ook voor de andere onder-
delen die moeilijk leverbaar waren, is stilaan een 
oplossing gekomen door te onderhandelen met 
de toeleveringsbedrijven.” 

    Op lange termijn   
 Philippe Mertens heeft de voorbije maanden veel 
tijd en energie gestoken in het oplossen van logis-
tieke problemen, maar ondertussen zoekt hij ook 
naar nieuwe mogelijkheden om de activiteiten 
van Beherman verder te ontplooien. Een eerste 
stap in die richting is alvast de overname van het 
importeurschap van Mitsubishi en Fuso. Iets wat 
Mitsubishi zelf uit handen heeft gegeven. Volgens 
Philippe Mertens was er sedert het einde van de 
jaren tachtig de trend dat de constructeurs het 
importeurschap in eigen handen namen, maar 
nu komen ze daar stilaan van terug. Dat geldt 

zeker voor de Benelux. Heel wat constructeurs 
beginnen te beseff en dat de Benelux ondanks zijn 
geografi sche beperktheid bijzonder complex is, 
met een veelvoud aan talen, landen en regio’s die 
elk hun eigen mentaliteit en fi scaliteit hebben. 
Voor een directeur die vanuit Japan komt, is dat 
moeilijk te vatten en ze beseff en dat ze dat beter 
toevertrouwen aan iemand die de complexiteit 
van binnenuit begrijpt. Verder besluit Philippe 
Mertens dat er nog meer opportuniteiten zijn 
voor Beherman, maar dat het nu nog te vroeg is 
om daar details over te geven. Een verhaal dat 
onvermijdelijk nog een vervolg zal krijgen. 

Heel wat mechanische componenten worden gedeeld met Opel en Fiat. 

Saab-eigenaars hoeven zich geen zorgen te maken over de service.

 Saab Automobile AB deel van NEVS AB: 
een sluimerend bestaan 
Saab Automobile AB, zeg maar 
de productieafdeling van Saab, 
kent een sluimerend bestaan. Na 
het faillissement van december 
2011 werd het bedrijf in augus-
tus 2012 overgenomen door 
National Electric Vehicle Sweden 
AB, kortweg NEVS. De nieuwe 
eigenaars hebben onder meer 
de productierechten van de Saab 
9-3 en zijn eigenaar geworden 
van de productiemiddelen, de 
testfaciliteiten en eigenlijk de 

ganse vroegere Saab-fabriek. 
Dat laat NEVS toe om koetswerkpa-
nelen te produceren en te leveren 
aan Saab Automobile Parts AB, wat 
ondertussen ook gebeurd is. NEVS 
is een onderdeel van National 
Modern Energy Holdings Ltd waar-
van de voornaamste aandeelhou-
der het Chinese Kai Johan Jiang is. 
De groep heeft de intentie om 
een reeks elektrische voertuigen 
te ontwikkelen en op de markt te 
brengen.
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