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Meer verdienen met occasies 

Tweedehands, maar niet tweederangs
Cecra, die de belangen van de Belgische garagebedrijven en herstellers behartigt, houdt één 

keer per jaar een conferentie. Vooral de sprekers Trevor Jones en Michael Thiede trokken dit 

keer de aandacht. Hun boodschap: er is meer te verdienen met tweedehandsvoertuigen.

Een conferentie in een half verduisterde zaal waar-
bij afwisselend grafieken en PowerPoints worden 
geprojecteerd, is de plaats bij uitstek om gewild 
of ongewild in te dommelen. Niet zo tijdens de 
recentste Cecra-conferentie die in Brussel werd 
gehouden. Plaats van de afspraak was ‘Het huis 
van de Automobiel’ waar onder meer Febiac, de 
Belgische beroepsfederatie voor importeurs en 
constructeurs, zijn hoofdzetel heeft. Vooral Trevor 
Jones en Micheal Thiede trokken de aandacht. 
Trevor Jones begon zijn carrière in 1967 (bij Ford) 
en is al die tijd actief geweest in de autosector. Nu 
werkt hij voor een consulting bureau (ASE plc) in 
het Engelse Manchester. Michael Thiede is ook al 
een Brit maar, en dat is opmerkelijk, hij is de zaak-
voerder van een Duits garagebedrijf (Autohaus 
Chemnitz Group) dat meerdere merkvestigingen 
en een ‘Gebrauchtwagenzentrum’ telt.

Markante cijfers
Laten we duidelijk zijn: de Europese beroepsfe-
deratie Cecra komt op voor de belangen van de 
merkgebonden garagebedrijven, de dealerships 
dus. Niets belet dat de conferentie al even inte-
ressant was voor de zelfstandige, ongebonden 
garagist. Trevor Jones stak van wal met markante 
cijfers. Van alle Europese dealerships heeft 39% 
in 2012 het boekhoudkundig jaar met verlies 
afgesloten. Voor dit jaar voorspelt hij een nog 
kwalijker resultaat waarbij 43% van de dealerbe-
drijven hun jaar in het rood zullen afsluiten. Verle-
den jaar bedroeg de gemiddelde winstmarge van 
een merkgebonden garage 1% en dit jaar zou dit 
verder kunnen dalen tot een schamele 0,8%. De 
precaire toestand van de dealers werd ook door 
Michael Thiede onderlijnd met cijfers. Hij gaf het 
voorbeeld van Duitsland. In 1997 waren er nog 

24.792 geregistreerde dealerships. Nu is dat aantal 
teruggevallen tot ongeveer 17.500. Beide sprekers 
haalden aan waarom de dealers het zo moeilijk 
hebben. In die analyse werden de constructeurs 
en importeurs niet gespaard. De dealer, zo stellen 
ze, wordt verplicht om te verkopen in functie van 
de productie (aanbod) en niet in functie van de 
markt (vraag). Dat dwingt de bedrijven om met 
kleine marges te werken om hun vooropgestelde 
aantallen te halen. Volgens hen zou het beter 
zijn, mochten de dealers minder auto’s verkopen 
maar dan wel met telkens een ruimere marge. 
Bovendien worden de dealerships verplicht om 
serieuze en volgens hen ook vaak onredelijke 
investeringen te doen in gebouwen, apparatuur, 
onderdelen en ook auto’s. Uiteraard werd ook de 
economie aangewezen als een belangrijke factor. 
Sedert de financiële crisis van 2008 is het voor een 

In tegenstelling tot de 
verkoop in nieuwe voer-
tuigen, is die van occasies 
minder wispelturig en 
er is zelfs sprake van een 
gestage stijging.
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bedrijf, dus ook een garagebedrijf, moeilijker om 
krediet te krijgen. Anderzijds is er de consument 
die de aankoop uitstelt en hebben heel wat 
bedrijven de voorbije jaren hun leasingcontract 
verlengd. Alvast één conclusie die we daaruit 
kunnen trekken, is dat een onafhankelijke garagist 
van bovenaf niet verplicht wordt om bepaalde 
investeringen te doen. 

 Uitweg 
 Zowel Thiede als Jones benadrukten dat er een 
uitweg is, zelfs als de economie niet meteen 
weer aanhaalt. Jones bijvoorbeeld wees er op 
dat de winst die een garage kan maken voor 65% 
afhankelijk is van het verwerken van onderdelen 
en wisselstukken, 30% van de verkoop van twee-
dehandsvoertuigen en slechts 5% van de verkoop 
van nieuwe voertuigen. Hij vindt het dan ook 
bizar dat garagebedrijven zo weinig moeite doen 
om occasies op de markt te brengen. Bovendien 
is het zo dat de nieuwverkoop geplaagd wordt 
door een markante terugval, terwijl de occasie-
markt stabiel of zelfs licht stijgend is. Dat laatste 
vindt Thiede dan weer eerder normaal. Hij heeft 
berekend dat de lonen sedert 1991 met 21% zijn 
gestegen, terwijl de prijs van een nieuwe auto in 
die periode met 41% is toegenomen. Dit maakt 
dat de consument, en dan heeft hij het over de 
particuliere koper, meer dan ooit prijsbewust 
gaat kopen. Auto’s gaan bovendien langer mee, 
waardoor een tweedehands exemplaar best nog 
wat leven in zich heeft, ook na bijvoorbeeld vier 
jaar of 100.000 kilometer. Ook wees hij erop dat 
bij de jongere generatie (leeftijd tot 30 jaar) de 
auto an sich niet langer bovenaan het prioritei-
tenlijstje van hebbedingen staat. De verkoop van 
tweedehands voertuigen wordt echter benadeeld 
door de push van constructeurs en importeurs 
om nieuwe voertuigen op de markt te plaatsen. 
Thiede hekelde vooral de politiek om zogenaamd 
marktaandeel te kopen door schijninschrijvin-
gen en door nieuwe voertuigen in de markt te 
plaatsen tegen dumpingprijzen. Deze praktijken 
hebben een negatieve invloed op de restwaarde 
van voertuigen en halen de rentabiliteit van de 
garagebedrijven naar beneden. Maar Thiede was 
ook niet mals voor een aantal garagebedrijven, 
met name zij die het nog altijd wagen om aan 
kilometerfraude te doen, daarmee een situatie 
creëren van oneerlijke concurrentie en bovendien 
de reputatie van de garagist en de verkoper geen 
goed doen. 

 Praktische tips 
 Thiede en Jones benadrukten dat de autoko-
per tijdens vooral de voorbije tien jaar enorm 
geëvolueerd is. Dat heeft alles te maken met 
de informatie die vrij beschikbaar is via het net. 
Iemand die een nieuwe auto koopt, heeft zich op 
voorhand meestal al degelijk geïnformeerd. Als 
hij de showroom binnenstapt, dan heeft hij al een 
voorlopige keuze gemaakt. Die persoon moet de 
verkoper dan ook echt zien als een ‘koper’, en niet 

Sommige importeurs erkennen het belang van de tweedehandsmarkt.

Tweedehands, maar niet tweederangs. Occasies verdienen het om op een voortreff elijke manier te worden opgesteld.

Iedere occasie auto is ‘uniek’ en moet daarom opvallend worden opgesteld.
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Zelfs voor een dealer is er meer te verdienen met tweedehands 
voertuigen dan met nieuwe. Dat heeft deze dealer begrepen. 
Hij geeft zijn occasies een opvallend plaatsje.

als een toevallige voorbijganger die een brochure 
komt oppikken.
Met tweedehands voertuigen is het even anders. 
Elke occasie is uniek. Daarom wijst Jones er op dat 

het van enorm belang is op een degelijke manier 
informatie te geven over dat ‘uniek product’. Hij 
pleit voor een website die makkelijk toeganke-
lijk is en elk auto zorgvuldig te illustreren met 

fotomateriaal, relevante informatie en zelfs een 
filmpje waarbij de auto te zien is van binnen en 
buiten. ‘Een site met uitsluitend statische beelden 
is passé’, zo stelt hij resoluut.
Voor wat de foto’s betreft, pleit hij er voor om 
dat op een degelijke manier te doen. De beelden 
moeten scherp zijn, er mogen geen schaduwvlek-
ken aanwezig zijn en auto’s in de sneeuw met een 
ijslaagje op het dak vindt hij helemaal not done. 
Dan is er de informatie over het voertuig. Heel 
belangrijk vindt hij: het jaartal, de correcte km-
stand, het beschikbaar zijn van het onderhouds-
boekje, de beschrijving van de waarborg, het 
vermelden van de rijbelasting en de BIV (Belasting 
op in Verkeerstelling), de voornaamste technische 
kenmerken en een opsomming van de beschik-
bare uitrusting.
De website is één ding. Dan is er nog de pre-
sentatie op het bedrijf zelf. De occasies moeten 
goed zichtbaar zijn opgesteld en bijvoorbeeld 
niet achteraan het garagebedrijf waar ze niet 
opvallen. Bovendien moeten de voertuigen zowel 
cosmetisch (vooral ook het interieur) als technisch 
in orde zijn.
“De klant van een tweedehands is niet tweede-
rangs”, stelt Jones. “Maak tijd voor hem, laat hem 
niet wachten, geef hem een kop koffie en zorg dat 
hij vlak bij de ingang van het bedrijf kan parkeren.”
Dat Trevor Jones en Michael Thiede erin slaagden 
om tijdens de conferentie de aandacht te trekken, 
zal wel niemand verbazen.
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Schijninschrijvingen vertekenen de markt
Volgens Michael Thiede, zaakvoerder van de 
Duitse dealergroep Chemnitz, wordt de Europese 
verkoop ernstig vertekend door zogenaamde 
schijninschrijvingen. Thiede neemt de Duitse 
markt als voorbeeld, waar volgens hem tot 30% 
van de verkochte auto’s door dealers en impor-
teurs kortstondig wordt ingeschreven om op 
die manier de verkoopcijfers kunstmatig op te 
vijzelen. In België staat het fenomeen bekend 
als ééndagsinschrijvingen en ligt dit percentage 
beduidend lager. Het zou om 6% gaan. 
Dit kan worden afgeleid uit de cijfers van Febiac. 
Onlangs heeft Febiac cijfers prijs gegeven van 
enerzijds het aantal voertuigen dat wordt 
ingeschreven (bruto gegevens) en anderzijds het 

Steeds meer mensen informeren zich via het 
net. Om mensen naar de zaak te lokken is het 
daarom goed een eigen site te hebben waarop 
elke te koop aangeboden auto beschreven 
wordt, aangevuld met goede foto’s en zelfs 
een filmpje.

aantal ingeschreven voertuigen min het aantal 
dat na dertig dagen weer werd uitgeschreven 
(netto gegevens). 
Bij de meeste constructeurs blijft het aantal kort-
stondige inschrijvingen beperkt tot tientallen, 
wat realistisch en verklaarbaar is. Bij andere gaat 
het toch wel om uitzonderlijk hoge aantallen en 
kan er gesproken worden van een structurele 
schijnverkoop. Tijdens de eerste acht maanden 
van 2013 zouden er 7.369 Renaults kortstondig 
zijn ingeschreven. Bij Fiat zou het om 5.129 
auto’s gaan. Daarbij moeten nog eens 586 Alfa’s 
en 351 Lancia’s worden toegevoegd. Bij Nissan 
werden 3.069 dergelijke inschrijvingen geno-
teerd en bij Hyundai 2.855.
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