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Honda-dealer Auto Actief werpt na 85 jaar de handdoek

“De taart is te klein voor ons allen”
Rolf de Jonge is de derde generatie in het 85 jaar oude bedrijf Auto Actief. “Stadsdealers van 

mijn grootte met één of twee dealerschappen en tot tien personeelsleden bestaan over tien 

jaar niet meer.” De Jonge twijfelt over wat hij nu moet doen.

Rolf De Jonge stond met Elmonet aan de basis van Think 
in Nederland. Nog steeds krijgt hij veel elektrische auto's 
binnen, vooral voor het oplossen van storingen. "Er is weinig 
kennis over elektrische auto's en dat terwijl de techniek 
eenvoudiger is dan die van benzine-auto's."

 AMT zocht Rolf de Jonge begin september 2012 
op. Hij is de man achter Elmonet, het bedrijf dat 
de elektrische Think naar Nederland bracht. De 
Jonge is directeur/eigenaar van Honda-dealer 
Auto Actief in Groningen, een bedrijf dat zijn 
grootvader heeft opgericht. Tot vier jaar geleden 
had hij een 4x4-centrum in het bedrijf met dea-
lerschappen van Subaru en SsangYong. Hij zette 
er een dikke punt achter, omdat SsangYong door 
het faillissement van Kroymans van de markt ver-
dween en een 4x4-specialisme met alleen Subaru 
geen zin had. De Jonge: “Eerst halveerde het grijs 
kenteken de 4x4-markt, daarna de slurptax, de 
fi jnstofregeling, vervolgens de PC Hooft-tractor-
discussie en ineens is het over. Voor Porsche en 
Land Rover is dat geen probleem, maar het lagere 

segment – zeg maar van de Daihatsu Feroza's – 
heeft het daar zwaar mee”.
Auto Actief ging verder als Honda-dealer en 
verhuurt sindsdien het vrijgekomen deel van 
de showroom aan Stichting Energy Expo, een 
organisatie die voorlichting geeft over duur-
zame mobiliteit en partijen met elkaar in contact 
brengt. Sinds twee jaar heeft De Jonge ook een 
tankstation voor de deur, dat hij voor vijftien jaar 
verpacht heeft. 
De Jonge: “Het showroombezoek is door internet 
met zeventig procent gedaald. Er zitten hier twin-
tig autobedrijven op industrieterrein Driebond 
en de vraag is bij wie die vijftig kopers op een 
zaterdagmiddag binnenstappen. Met het tanksta-
tion en met de verhuur aan Energy Expo ontvang 

ik enerzijds huurinkomsten, maar het is ook een 
manier om showroomtraffi  c te creëren. Bovendien 
zorgt een druk tankstation ook voor een beetje 
werk in de werkplaats, zoals voor het verhelpen 
van kleine storingen”. 
 
Elmonet 
 Elmonet is een bijzonder verhaal. Patrick Doorn-
bos en Gerben de Groot zien in Noorwegen een 
elektrisch autootje: de Think. Beiden zijn direc-
teur/eigenaar van leasebedrijf Mobility Service 
Nederland (MSN) in Eelde en bevriend met De 
Jonge. De Jonge: “Toen we de eerste foto's zagen 
hebben we smakelijk gelachen, maar nadat we in 
Noorwegen met de auto hadden gereden, waren 
we enthousiast. Het is een leuke auto, hij rijdt lek-
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ker en is kwalitatief goed. We hebben een bedrijf 
opgezet – Elmonet – om de Think te importeren”.
Op verzoek van Piaggio bracht Elmonet ook 
de elektrische Piaggio's op de markt, maar De 
Jonge kwam er al snel achter dat de kopers van 
elektrische auto's zo hun eigen regels hebben. 
De meeste klanten zijn gelieerd aan de overheid 
(gemeentelijke instellingen) en die werken met 
betalingstermijnen van zestig of zelfs negentig 
dagen. Tegelijkertijd verwachten Think en Piag-
gio grote bestellingen. Elmonet slurpte geld op, 
maar ook tijd; het ene moment zat De Jonge in 
Noorwegen, het volgende moment in Italië. De 
Jonge: “Autobinck uit Den Haag kende dat spel-
letje veel beter en wilde Elmonet wel overnemen. 
Rijk zijn we van de verkoop niet geworden, maar 
het kwam ons allemaal goed uit. We konden ons 
daarna weer concentreren op onze eigen bedrij-
ven, hadden ondertussen veel lol gehad en veel 
geleerd. Het leverde ons veel publiciteit op, want 
de Think was de eerste elektrische auto die van de 
RDW een typegoedkeuring kreeg. Bovendien heb 
ik er veel onderhoud aan elektrische auto's aan 
overgehouden”. 

 Gaan de Japanners nog wat doen? 
 Voor De Jonge zit de pijn 'm vooral in het Honda-
dealerschap en het gebrek aan schaalgrootte. 
De Jonge: “De vader van mijn vriendin woont in 
Frankrijk. De laatste keer dat ik bij hem was ben 
ik ook bij drie lokale Honda-dealers geweest. Alle 
drie waren ze leeg. Dat baarde mij zorgen”.
Volgens De Jonge is Honda een fantastisch merk, 
maar vinden de Japanners Azië en Amerika mo-
menteel interessanter dan Europa. Door de koers 
van de yen en het mineur van de Europese econo-
mie hebben de Japanners volgens De Jonge geen 
visie op Europa. Honda ontslaat achthonderd 
mensen in de Britse Honda-fabriek, Mitsubishi 
heeft sinds het afscheid van NedCar geen Euro-
pese productiefaciliteit meer en Daihatsu heeft 
zich helemaal uit Europa teruggetrokken. 
De Jonge: “Drie jaar geleden deden we het met 
Honda ontzettend goed, mede dankzij de veer-
tien procent bijtelling en het feit dat de concur-
rentie lag te slapen. Maar Japan zet Europa nu in 
de wacht, kijkt over tien jaar wel verder en snijdt 
tot die tijd in de kosten. Het zou mij niet verbazen 
als over twee jaar de Nederlandse importeur niet 
meer bestaat en ergens 'onder Engeland' valt”. De 
Jonge heeft het nog niet gezegd, of de importeur 
maakt half januari bekend dat Honda Nederland 
in een grensoverschrijdende fusie opgaat in 
Honda Motor Europe. Het zijn macro-ontwikke-
lingen, waar De Jonge als individuele dealer geen 
invloed op heeft, maar die wel van invloed zijn op 
zijn bedrijfsvoering. 
 
Liefde maakt blind 
 Een paar jaar geleden verkochten de Honda-
dealers nog bijna twaalfduizend auto's per jaar, 
maar daar is inmiddels nog geen kwart van over. 

Het linkergedeelte was vroeger de 4x4-showroom en wordt nu gehuurd door Stichting Energy Expo, een organisatie die voorlichting 
geeft over duurzame mobiliteit. Het Honda-logo mag inmiddels van de gevel.

Het tankstation is verpacht. De Jonge: “Met het tankstation ontvang ik enerzijds huurinkomsten, maar het is ook een manier om 
showroomtraffi  c te creëren. Bovendien zorgt een druk tankstation ook voor een beetje werk in de werkplaats, zoals voor het verhel-
pen van kleine storingen”.

Een deel van de showroom verhuurt De Jonge aan Stichting Energy Expo. Ook voor het andere deel zoekt De Jonge een huurder met 
een visie.

 TEKST: JOHN MULDER / BEELD: JAN LIEFTINK 
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De Jonge: “Drie jaar geleden verkocht ik bijna 
driehonderd nieuwe Honda's, twee jaar geleden 
was dat nog maar de helft en vorig jaar deed ik 
daar nog niet eens de helft van. Ik moet 140 à 
150 nieuwe Honda's verkopen om break even te 
draaien en daar kom ik dus niet aan toe. Dat is 
een zorgelijke ontwikkeling, vooral omdat ik er 
geen enkele invloed op heb. Als Honda een aantal 
modellen maakt die goed aanslaan, dan gaat het 
mij goed. Doen ze dat niet, dan is het hier rustig in 
de showroom. Ik vind niet dat je je bedrijf op deze 
manier kunt laten fl uctueren”.
Het gesprek krijgt een andere wending als De Jon-
ge zegt dat hij niet zeker weet of hij wel op deze 
manier met het bedrijf wil doorgaan. Hij heeft het 
idee dat hij in een strijd verzeild is, die hij verge-
lijkt met die van de kleine kruideniers tegen de 
grote supermarkten in de jaren zestig en zeventig. 
En nog erger, hij verwacht in de autobranche een 
soortgelijke uitkomst. Wat vindt je vader dat je 
moet doen? De Jonge: “Hij vindt het mesjogge 
dat ik de winst van het vastgoed omkieper in het 
autobedrijf, maar hij heeft dezelfde verstandelijke 
beperking die ik heb, namelijk de liefde voor 
autoland”. 
 
Twijfels 
 Het probleem is schaalgrootte of liever, het 
gebrek er aan. De Jonge: “De grote dealerholdings 
kunnen makkelijker en goedkoper geld lenen 
dan dealers van mijn grootte. Door het volume 

dat ze draaien, maken ze veel meer marge en 
door de onderdelenbonus verdienen ze ook op 
elk oliefi lter tien procent meer. Dat is precies wat 
dealers van mijn grootte te kort komen. Ik word 
keihard ingehaald op basis van geld en marge. 
Auto Actief bestaat sinds de jaren twintig, maar 
in de komende tien jaar gaat er meer veranderen 
dan in de afgelopen 85 jaar. Wat de juiste visie zal 
worden weet ik niet, maar zoals het altijd ging, zo 
zal het nooit meer gaan. De crisis, de dubbeldip, 
daar zijn we niet snel uit. Dit zeurt nog wel vijf 
jaar door en ik heb het gevoel dat we de wereld 
niet meer terugkrijgen zoals ie was. Er staan geen 
spannende dingen meer te gebeuren en als zelfs 
de importeur geen visie meer heeft, is het de 
vraag of je nog wel moet doorgaan met dat merk. 
Ik heb nog geen idee wat ik ga doen, maar ik wil 
niet aanmodderen. Daarom twijfel ik ook of ik dit 
interview moet doen”. We spreken af dat we de 
twijfels van De Jonge opschrijven, omdat veel 
andere autobedrijven op soortgelijke kruispunten 
staan. We gaan pas publiceren als De Jonge weet 
wat hij gaat doen. 
 
Failliet! 
 Dat was half september. Rolf de Jonge heeft niet 
lang hoeven na te denken. Een paar weken na ons 
gesprek is hij naar de rechtbank gegaan en heeft 
het faillissement van Auto Actief aangevraagd. De 
volgende dag werd het uitgesproken en diezelfde 
middag nam de curator de boel over. Hendrik 

was boekhouder, Paul receptionist en Rob, Jarno 
en Chris waren de monteurs. Zij kregen ontslag, 
maar hebben volgens De Jonge – op één na – een 
andere baan gevonden. De Jonge: “Bij onder-
nemerschap hoort ook dat je in slechte tijden 
vervelende beslissingen neemt. Als ik de klok vijf 
jaar terug kon zetten had ik het bedrijf vijf jaar 
eerder verkocht”.
De opgeslagen zomer/winterbanden zijn door 
de curator verkocht aan de Honda-dealer in 
Assen. Ook de onderdelen, de magazijnkasten, 
de gereedschapskarren, de werkbanken en de 
uitleesapparatuur zijn verkocht. Werkplaats en 
magazijn zijn nu leeg. Over een doorstart maakt 
hij zich geen illusies. Hij heeft zelf geprobeerd het 
Honda-dealerschap te verkopen, maar twee geïn-
teresseerden kregen het niet met hun bank rond. 
“Nu moeten gegadigden die willen praten over 
Auto Actief eerst vijftienhonderd euro betalen aan 
de curator. Om te praten! Wat een onzin. Afi jn, dat 
is nu mijn zaak niet meer.” 
 
De importeur gaf de doorslag 
 De Jonge vindt de autobranche te kapitaalinten-
sief, het rendement te slecht en hij gelooft dat 
alleen de grote partijen overleven. “Hier op het 
industrieterrein Driebond in Groningen zitten 
alle grote partijen al; ze betalen minder bij de 
bank, minder voor hun auto's en onderdelen en 
hebben een groter verkoopvolume. Dat levert 
hen de ruimte op die ik tekort kom. Het is allemaal 
volumegerelateerd. We worden uitgehold op prijs, 
terwijl de kosten stijgen. Ik ben die slijtageslag 
zat. De stadsdealers van mijn grootte zullen alleen 
overleven als ze een volumemerk vertegenwoor-
digen. Daar is de taart te klein voor ons allen. De 
dorpsgarage, die op een grote klantenloyaliteit 

De lege showroom is een 
triest gezicht. De showroom 
stond ooit vol met Honda's, 
maar het showroombezoek 
daalde door internet met 
zeventig procent.

Door een nieuwe afrit van de rondweg en het verleggen van 
een belangrijke toegangsweg naar het centrum van Groningen, 
ligt het pand straks vooraan op industrieterrein Driebond. De 
Jonge: “Mijn pand wordt een zichtlocatie en dat zal de verhuur-
baarheid aanzienlijk vergroten”.

De werkplaats is weer fris 
geschilderd en is in één dag 
in te richten. Een nieuwe 
huurder kan zo aan de slag.
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Achter het geschilderde Honda-paneel - een kunstwerk dat waarschijnlijk zal verdwijnen - is bin-
nendoor een toegang naar Energy Expo.

Prachtig pand, goed onder-
houden, maar iemand die dit 
wil huren, maar geen visie 
heeft, hoeft wat De Jonge 
betreft niet te reageren.

De Jonge maakt zich geen zorgen over de verhuurbaarheid van 
zijn pand. De locatie is goed en het is een fris en helder bedrijf. 
De komende jaren zullen meer bedrijven het loodje leggen en 
als er straks meerdere panden op industrieterrein Driebond 
leeg staan, zal verhuren een hele klus worden. Nu is De Jonge 
de eerste.

Rolf de Jonge voert kleine reparaties uit, verft de muren en vervangt defecte schakelaars. Hij 
maakt de werkplaats en de showroom klaar voor de verhuur.

85 jaar historie
In de jaren twintig begon de grootvader van 
Rolf de Jonge een autostalling, die in latere 
jaren werd uitgebouwd tot een garagebedrijf. 
Na de oorlog werd het bedrijf dealer van NSU-
Fiat, dat via Neckar over ging in NSU en daarna 
in Audi. Het garagebedrijf werd al in de jaren 
vijftig overgenomen door de tweede generatie 
van het familiebedrijf; De Jonge sr., die nu 76 
jaar is en nog zeer regelmatig langskomt. Hart 
Nibbrig & Greeve (HNG) was Audi-importeur, 
maar verloor in 1974 het importschap aan Pon. 
HNG compenseerde dat met het nieuwe merk 
Mitsubishi. Veertig van de zeventig Audi-
dealers gingen direct over naar Mitsubishi, 
waaronder Auto Actief. Tot 1997 voerde Auto 
Actief ook Alfa Romeo en na Honda volgden 
dus nog SsangYong en Subaru. In 1998 kocht 
Rolf de Jonge het bedrijf van zijn vader.

kan rekenen, blijft wel overeind.”
De doorslag om de handdoek in de ring te gooien 
geeft de Honda-importeur zelf. Op een dealer-
bijeenkomst hoort De Jonge dat er de komende 
twee, drie jaar geen verbetering in het volume 
is te verwachten. De dealers moeten zich maar 
richten op de werkplaats; dezelfde werkplaats 
die juist leeg loopt, omdat er aan de voorkant zo 
weinig wordt verkocht. 
De Jonge: “Visieloos! Honda is een prachtig merk, 
maar het is volslagen onzinnig dat ik hier nog 
geld en energie in ga steken. Iedereen heeft in 
opdracht van de importeurs paleizen gebouwd, 
anders kon je als dealer niet verder. Al die megas-
howrooms zijn door internet te groot en ook de 
werkplaats is te groot door de grotere onder-
houdsintervallen. Dat is te compenseren met 
volume, maar dan moet je wel een volumemerk 
hebben”. 

 
BV afgeknipt 
 Collega-dealers vragen De Jonge hoe hij Auto 
Actief failliet heeft kunnen laten gaan, zonder ook 
privé alles te verliezen. De Jonge: “Mijn motivatie 
is eenvoudig: Auto Actief maakt geen omzet. 
Honda is van 11.800 auto's in 2009 teruggaan 
naar nog geen drieduizend auto's in 2012. Ik had 
in de goede tijd bijna tien miljoen euro omzet 
en verdiende honderdduizend euro. Binnen drie 
jaar kelderde dat naar een verlies van anderhalve 
ton. Zo volume-afhankelijk is het dus. Het geld 
dat ik met de verhuur verdien, kieper ik om in het 
autobedrijf. Gelukkig bestaat mijn bedrijf uit een 
aantal BV's, waarvan ik er eentje heb afgeknipt. 
Als je het pand opoff ert, gaat het dealerbedrijf er 
achteraan. Je kunt daarom beter het dealerbedrijf 
opoff eren, dan hou je het pand over”.
De Jonge sluit niet uit dat Auto Actief op termijn 
wel weer winstgevend had kunnen worden. “Maar 

het zou ook kunnen dat je na vier jaar doormod-
deren alsnog in een tombola van schulden ten 
onder gaat. Er zijn nu nagenoeg geen schuldeisers 
en ik heb de kans om mijn pand weer te verhuren. 
De komende jaren zullen meer bedrijven het 
loodje leggen en als er straks meerdere panden 
op het industrieterrein leeg staan, zal verhuren 
een hele klus worden. De locatie is goed en het is 
een fris en helder bedrijf. De werkplaats is in één 
dag in te richten, dus een huurder kan zo aan de 
gang. Maar iemand die visieloos een autobedrijf 
begint en dit wil huren, hoeft niet te reageren, 
want die is binnen twee jaar weg. Ik verf nu de 
werkplaats en maak het verhuurklaar. De show-
room kan ook apart van de werkplaats worden 
gehuurd. Alles moet netjes zijn, dus ik ben nu met 
wat kleine reparaties bezig.” 
De Jonge gaat verder met elektrische auto's en 
zal het oude spoor van milieu en mobiliteit weer 
opzoeken. “Wat het ook gaat worden, ik zal mijn 
pijlen richten op iets waar ik de komende vijftien 
jaar weer mee verder kan, maar het zal zeker aan 
de autobranche gerelateerd zijn.”  
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