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We zijn niet alleen trots op dit rapport, maar meer nog op de branche die erin wordt beschreven. Want
met een kleine vijfhonderd bedrijven in Nederland een gezamenlijke omzet realiseren van maar liefst vijfhonderd miljoen euro, is een prestatie van formaat. Het bewijst dat revisie een serieus alternatief is voor
vervanging van onderdelen. En met het toenemende besef dat duurzaam handelen de enige manier
is om het voortbestaan van onze planeet te beschermen, liggen er voor de revisiebranche nog volop
kansen. Revisie past perfect in een circulaire economie. Wij zullen er dan ook niet van opkijken als we
in een update van dit rapport over enige jaren nóg hogere omzetcijfers zullen terugzien.
Gebruikt u dit rapport als een naslagwerk om onze mooie branche te doorgronden. Maar gebruik het
vooral ook als bewijsvoering in gesprekken met banken en investeerders. Het biedt u prachtige cijfers,
die u als ondersteuning bij een financieringsaanvraag kunt indienen. Wij weten immers wel dat we
in een mooie branche werken, maar onze stakeholders beseffen dat niet altijd. Nu BOVAG en VIV
de revisiebranche ín kaart hebben gebracht, zullen we ons de komende tijd verder inspannen om de
branche meer óp de kaart te zetten.

29

BRANCHE INVENTARISATIE ONDERZOEK

Colofon

Zelf wisten we het natuurlijk al: de revisiebranche doet ertoe in Nederland. Maar nu staat het ook zwart
op wit in een officieel rapport. Met gepaste trots presenteren wij u dan ook onze gezamenlijke uitgave
‘Revisie in Cijfers 2016/2017’, een primeur in de branche en het eerste tastbare resultaat van de
samenwerking tussen de brancheverenigingen BOVAG en VIV.
De onderzoeksdienst van BOVAG bracht samen met het CBS de complete revisiebranche in ons land
in kaart. En daarmee hebben wij een nieuw standaardwerk gepubliceerd, dat absoluut vraagt om een
periodieke update.
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Samenvatting
Begin 2017 telde Nederland 475 revisiebedrijven. De meeste revisiebedrijven zijn gespecialiseerd in
automotoren- (41%), componenten- (25%), of scheeps- en pleziervaartmotorenrevisie (17%). Voor 61%
van de revisiebedrijven is het reviseren van motoren en/of componenten de hoofdactiviteit en voor
39% is het een nevenactiviteit. Van alle revisiebedrijven is 21% aangesloten bij brancheorganisaties
BOVAG Revisiebedrijven en VIV (Vereniging voor Importeurs van Verbrandingsmotoren). Ongeveer 11%
is lid van BOVAG Revisiebedrijven en een vergelijkbaar percentage van de VIV. Tevens is nog eens 3%
vertegenwoordigd via een andere (meestal auto-)afdeling van BOVAG. Vanwege de vele subbranches
volgens SBI-indeling waar revisiebedrijven hun oorsprong hebben, zijn er daarnaast revisiebedrijven
die vertegenwoordigd zijn in de metaalbranche en daar lidmaatschap kunnen hebben van bijvoorbeeld
Metaalunie of FME.

Het gemiddelde rendement van revisiebedrijven als percentage van de totale omzet bedroeg in 2015
6,9%. Bedrijven met revisie als nevenactiviteit hadden in dat jaar een iets hoger rendement dan bedrijven
waarvoor revisie een hoofdactiviteit is. BOVAG-leden hadden in 2015 een aanzienlijk beter rendement dan
VIV-leden en niet-leden.

De meeste revisiebedrijven zijn te vinden in de provincie Zuid-Holland, gevolgd door de provincies
Gelderland en Noord-Brabant. Meer dan de helft van alle revisiebedrijven is in deze drie provincies
gevestigd. Ten opzichte van de totale bedrijvigheid in een provincie, blijken revisiebedrijven sterk oververtegenwoordigd te zijn in Friesland en Zeeland en ondervertegenwoordigd in Noord-Holland en
Utrecht. Op gemeenteniveau valt op dat de meeste revisiebedrijven te vinden zijn in de gemeente
Dordrecht, gevolgd door de gemeenten Eindhoven, Den Haag, Rotterdam, Sliedrecht en SúdwestFryslân. In 53% van de Nederlandse gemeenten is geen revisiebedrijf gevestigd.

Van alle medewerkers van revisiebedrijven is 87% man en 13% vrouw. Verder is 20% van de medewerkers
van revisiebedrijven jonger dan 31 jaar, 51% tussen de 31 en 51 jaar oud en 29% 51 jaar of ouder. Ongeveer
88% van de medewerkers van revisiebedrijven is van Nederlandse afkomst (autochtoon).

In 2016 bedroeg de totale omzet in Nederland uit revisie-activiteiten circa 501 miljoen euro. Ongeveer 91%
van de revisieomzet komt voor rekening van bedrijven waarvoor revisie de hoofdactiviteit is. VIV-leden waren
in 2016 goed voor 60% van de totale revisieomzet, BOVAG-leden voor 12% en revisiebedrijven niet aangesloten bij een brancheorganisatie 28%. Verder kwam 87% van de omzet in de branche in 2016 van zakelijke
klanten en 13% van particuliere klanten.

Circa 76% van de banen bij revisiebedrijven betreft een voltijdbaan en 24% een deeltijdbaan. Bij circa
79% van de banen van revisiebedrijven hoort een contract voor onbepaalde tijd en 19% een tijdelijk
contract. Ruim 57% van de werknemers van revisiebedrijven heeft een bruto maandloon van tussen de
2.000 en 4.000 euro. Het meest voorkomende bruto maandloon bij revisiebedrijven ligt tussen de 3.000
en 3.500 euro, gevolgd door de loonklasse 2.500 tot 3.000 euro.

Kijkend naar de belangrijkste ontwikkelingen in de komende tien jaar, dan verwachten revisiebedrijven
dat vooral de transitie naar elektrisch vervoer van grote invloed zal zijn op de revisiebranche. Revisiebedrijven zien in deze transitie zowel een kans als een bedreiging voor de branche. Op de kortere
termijn zullen strengere wet- en regelgeving het reviseren van verbrandingsmotoren aantrekkelijker
maken. Tevens voorspelt een deel van de revisiebedrijven een groei van de vervangingsmarkt ten koste
van de revisiemarkt. Tot slot ziet een ruime meerderheid van de revisiebedrijven de ontwikkeling richting
een circulaire economie als een kans voor de revisiebranche.

Eind 2016 waren er bij Nederlandse revisiebedrijven ongeveer 5.585 mensen werkzaam. Bedrijven met
revisie als hoofdactiviteit vertegenwoordigen 52% van alle banen en bedrijven waarvoor revisie een
nevenactiviteit is 48%. Verder is 52% van alle werknemers in de branche werkzaam bij revisiebedrijven
die zijn aangesloten bij de VIV. BOVAG-leden vertegenwoordigen 8% van alle banen. Revisiebedrijven
die niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie de resterende 40%.
Ten opzichte van alle bedrijven in Nederland telt de revisiebranche weinig bedrijven met slechts één
medewerker in dienst. Dit betekent ook dat er aanzienlijk minder eenmanszaken te vinden zijn onder
revisiebedrijven dan in de totale populatie van bedrijven in Nederland. Verder blijkt dat de gemiddelde
leeftijd onder revisiebedrijven hoog is: 69% bestaat langer dan 10 jaar. De gemiddelde leeftijd van een
revisiebedrijf is 20,3 jaar.
Meer dan negen op de tien revisiebedrijven had in het eerste kwartaal van 2017 een actieve website.
Circa 68% van de websites van revisiebedrijven trekt naar schatting minder dan 200 bezoekers per
maand. Slechts 12% van de websites heeft maandelijks meer dan 1.000 bezoekers. Verder blijkt dat
de meeste revisiebedrijven weinig tijd en geld besteden aan online marketing, waarmee ze het aantal
bezoekers van hun website zouden kunnen verhogen.
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In de periode 2011-2013, ten tijde van de economische crisis, bereikte de omzetontwikkeling van de
revisiebranche een dieptepunt. Vanaf eind 2013 was sprake van een herstel. De jaren 2015 tot medio
2016 waren qua omzetgroei voor de revisiebranche een goede periode. Vanaf de tweede helft van
2016 is sprake van een verslechterde omzetontwikkeling.
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Branche
AFBAKENING EN KENMERKEN REVISIEBRANCHE

Revisie is het terugbrengen van gebruikte onderdelen naar nieuwstaat of een betere kwaliteit volgens
een gestandaardiseerd industrieel proces dat volledig gedocumenteerd is en voldoet aan de technische
specificaties, kwaliteit en testnormen van de oorspronkelijke fabrikant (APRA, 2016).
In deze uitgave staan revisiebedrijven centraal die zich richten op het reviseren van auto-, scheeps- en/
of industriële verbrandingsmotoren en aanverwante componenten als brandstofpompen, cilinderkoppen,
dynamo’s, turbo’s, injectoren en transmissies. Bedrijven die zich uitsluitend bezighouden met revisie van
(industriële) elektromotoren zijn buiten beschouwing gelaten.
Begin 2017 waren er naar schatting 475 revisiebedrijven actief in Nederland. De meeste bedrijven binnen
de revisiebranche zijn gespecialiseerd in automotorenrevisie (41%) of componentenrevisie (25%). Verder
is 17% van de revisiebedrijven gespecialiseerd in het reviseren van scheeps- en pleziervaartmotoren,
4% in truck-, grondverzet- en tractormotoren en 2% in industriële motoren. Circa 11% is een allround
revisiebedrijf. Allround revisiebedrijven houden zich zowel bezig met het reviseren van auto-, scheeps- als
industriële motoren.

Revisiebedrijven staan bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder diverse branchecodes door
de variatie in specialismen en het ontbreken van een eigen branchecode (tabel 1). Ongeveer 45% staat
geregistreerd als bedrijf binnen de hoofdbranche ‘handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers’ (SBI-code 45) en 21% binnen de subbranche ‘reparatie en onderhoud van machines’ (SBI-code
331). Van alle bedrijven binnen de branches ‘handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers’ en ‘reparatie en onderhoud van machines’ is respectievelijk 1,7% en 0,7% een revisiebedrijf. Waar
mogelijk zullen de resultaten voor revisiebedrijven in deze uitgave afgezet worden tegen alle bedrijven in
deze twee branches.
Type bedrijf
Voor 291 van de 475 revisiebedrijven (61%) is het reviseren van motoren en/of componenten de hoofdactiviteit en voor 184 bedrijven (39%) is het een nevenactiviteit. Voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in
industriële motorenrevisie en ’truck-, grondverzet- & tractorenrevisie’ is revisie relatief vaak een nevenactiviteit (figuur 1). De meest voorkomende hoofdactiviteiten van bedrijven waarvoor revisie een nevenactiviteit is, zijn reparatie van motorvoertuigen (38%), (groot)handel/import (36%), scheepsonderhoud (8%) en
tuning (4%). Allround revisiebedrijven hebben het vaakst revisie als hoofdactiviteit gevolgd door bedrijven
gespecialiseerd in componentenrevisie (figuur 1).
Figuur 1. Revisiebedrijven naar specialisme en hoofd-/nevenactiviteit, in %, Q1 2017
Allround motorenrevisie

Tabel 1. Verdeling revisiebedrijven naar hoofd- en subbranche, in %, 2017
SBI-code
45
451
452
453
454
33
331
n.b.
46
466
n.b.
29
291
293
28
281
n.b.
25
n.b.
n.b.
n.b.

Branche
Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers
Handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie
Gespecialiseerde reparatie van auto’s
Handel in auto-onderdelen en -accessoires
Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan
Reparatie en installatie van machines en apparaten
Reparatie en onderhoud van machines
Overig
Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto’s en motorfietsen)
Groothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel
Overig
Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers
Vervaardiging van auto’s
Vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto’s
Vervaardiging van overige machines en apparaten
Vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren,
appendages en drijfwerkelementen
Overig
Vervaardiging van producten van metaal
(geen machines en apparaten)
Overig
Overige branches
Overig
Totaal

Componentenrevisie

Percentage
45%
17%
15%
11%
2%
21%
20%
2%
12%
10%
2%
7%
5%
1%
4%

Scheeps- en pleziervaartmotorenrevisie
Automotorenrevisie
Truck-, grondverzet- & tractormotorenrevisie
Industriële motorenrevisie
0%

20%

Hoofdactiviteit

100%

Nevenactiviteit

Industriële motorenrevisie

3%
1%

Scheeps- en pleziervaartmotoren

2%

Componentenrevisie

2%
8%

Truck-, grondverzet- & tractormotorenrevisie

8%
100% 100%

Automotorenrevisie
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Figuur 2. Revisiebedrijven naar specialisme en lidmaatschap brancheorganisatie, in %, Q1 2017

0%

6

40%

inhoudsopgave

40%
VIV-lid

60%

80%

100%

BOVAG- en VIV-lid

Geen lid

Revisie in cijfers 2016/2017

7

Lidmaatschap brancheorganisatie
BOVAG (afdeling Revisie) en de Vereniging voor Importeurs van Verbrandingsmotoren (VIV) zijn
de brancheorganisaties in Nederland die zich specifiek richten op revisiebedrijven. Van alle revisiebedrijven is 21% aangesloten bij BOVAG Revisiebedrijven (in figuur 2 en latere figuren steeds
aangeduid als ‘Bovag-lid’) en/of de VIV. Ongeveer 11% is lid van BOVAG Revsiebedrijven en een
vergelijkbaar percentage van de VIV. Een enkel revisiebedrijf is bij beide brancheorganisaties aangesloten. Tevens is er nog een kleine groep revisiebedrijven (3%) die bij een andere BOVAGafdeling is aangesloten, zoals bijvoorbeeld bij de onafhankelijke autobedrijven. Gezien de vele
subbranches volgens SBI-indeling waar revisiebedrijven hun oorsprong hebben (zie tabel 1.), zijn
er ook revisiebedrijven die vertegenwoordigd zijn in de metaalbranche door lidmaatschap van bijvoorbeeld Metaalunie of FME. Bedrijven met revisie als hoofdactiviteit (22%) zijn iets vaker aangesloten bij een brancheorganisatie dan bedrijven waarvoor revisie een nevenactiviteit is (18%).
Kijkend naar specialismen, dan blijken allround revisiebedrijven het vaakst aangesloten te zijn bij
een brancheorganisatie (78%), gevolgd door bedrijven gespecialiseerd in industriële motorenrevisie
(64%) (figuur 2). Bedrijven met als specialisme automotorenrevisie (8%) zijn het minst vaak lid van
een brancheorganisatie. Automotorenrevisiebedrijven zijn aangesloten bij BOVAG, terwijl bedrijven
gespecialiseerd in de revisie van scheeps- en pleziervaartmotoren en industriële motoren zich
door de VIV laten vertegenwoordigen. De allround en overige gespecialiseerde revisiebedrijven zijn
zowel aangesloten bij BOVAG en/of de VIV.

Figuur 4. Locatiequotiënt voor revisiebedrijven
per provincie, Q1 2017

Figuur 5. Aantal revisiebedrijven per
gemeente, Q1 2017

RUIMTELIJKE SPREIDING REVISIEBEDRIJVEN
Revisiebedrijven per provincie
De meeste revisiebedrijven zijn te vinden in de provincie Zuid-Holland (23%), gevolgd door de provincies
Gelderland (15%) en (15%) Noord-Brabant (figuur 3). Meer dan de helft van alle revisiebedrijven is in deze
drie provincies gevestigd. Op zich is dit niet zo verwonderlijk aangezien 47% van alle Nederlandse bedrijven hier gevestigd is. Ten opzichte van de branches ‘autohandel en reparatie’ en ‘reparatie van machines
en apparatuur’ is de revisiebranche sterk vertegenwoordigd in de provincie Zuid-Holland en minder sterk
vertegenwoordigd in Noord-Holland en Noord-Brabant (figuur 3).
Figuur 3. Revisiebedrijven per provincie ten opzichte van andere branches, in %, Q1 2017
25%
20%

Met behulp van het locatiequotiënt kan worden vastgesteld dat in de provincies Friesland, Zeeland,
Gelderland, Drenthe en Overijssel sprake is van een (lichte) oververtegenwoordiging van het aantal
revisiebedrijven. In de provincies Noord-Holland en Utrecht is sprake van een ondervertegenwoordiging van het aantal revisiebedrijven. In de overige provincies is het aandeel revisiebedrijven van de
totale bedrijvigheid vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde (figuur 4).

15%
10%
5%
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Autohandel en -reparatie (SBI: 45)
Alle bedrijven in Nederland

➜

Revisiebedrijven per gemeente
Op gemeenteniveau valt op dat de meeste revisiebedrijven te vinden zijn in de gemeente Dordrecht
(11), gevolgd door de gemeenten Eindhoven (8), Den Haag (7), Rotterdam (7), Sliedrecht (7) en Súdwest-Fryslân (7). In 53% van de Nederlandse gemeenten is geen revisiebedrijf gevestigd (figuur 5).
Kijkend naar spreiding van revisiebedrijven per specialisme dan blijkt dat de scheeps- en pleziervaartmotorenrevisie zich concentreert in de provincie Zuid-Holland, in het bijzonder in de driehoek
Rotterdam-Dordrecht-Sliedrecht (figuur 6). Ongeveer de helft van alle bedrijven gespecialiseerd in het
reviseren van scheeps- en pleziervaartmotoren is in Zuid-Holland gevestigd. Bedrijven die zich richten
op het reviseren van truck-, grondverzet- en tractormotoren zijn vooral in de provincie Gelderland actief;
35% van de bedrijven met dit specialisme is in deze provincie gevestigd. De overige typen revisiebedrijven zijn meer evenredig over Nederland verspreid.

0%

Revisie
Reparatie van machines en apparatuur (SBI: 331)

Om vast te stellen in welke provincies sprake is van een sterke concentratie van revisiebedrijven, wordt
gebruik gemaakt van een locatiequotiënt. Hierbij wordt het provinciaal aandeel van revisiebedrijven
afgezet tegen het nationale aandeel van de revisiebranche van het totaal aantal bedrijfsvestigingen. Als
het percentage revisiebedrijven van alle bedrijfsvestigingen in een provincie gelijk is aan het landelijke
aandeel dan is het locatiequotiënt 1. Een locatiequotiënt groter dan 1 betekent een oververtegenwoordiging van revisiebedrijven in een provincie en een waarde lager dan 1 een ondervertegenwoordiging
(Geurden-Slis et al., 2013).
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Figuur 6. Revisiebedrijven per gemeente naar specialisme, in %, Q1 2017

Op basis van deze aandelen wordt de totale omzet uit revisieactiviteiten in Nederland geschat op 501
miljoen euro (tabel 2). De gemiddelde omzet uit revisieactiviteiten komt daarmee per revisiebedrijf uit op
circa 1,1 miljoen euro. Het gros van de revisieomzet komt voor rekening van bedrijven met revisie als
hoofdactiviteit. De bedrijven met revisie als hoofdactiviteit zijn goed voor 61% van alle vestigingen van
revisiebedrijven in Nederland en maar liefst 91% van de omzet in de branche. Bedrijven met revisie als
hoofdactiviteit realiseerden in 2016 gemiddeld een omzet uit revisieactiviteiten van 1,6 miljoen euro. Bij
bedrijven waarvoor revisie een nevenactiviteit is, lag de gemiddelde revisieomzet per bedrijf aanzienlijk
lager: circa 200.000 euro. In het eerste kwartaal van 2017 werd naar schatting 109 miljoen euro met
revisie-activiteiten verdiend (tabel 2).
Tabel 2. Totale omzet uit revisieactiviteiten in Nederland naar type bedrijf, in mln. €, 2016 en Q1 2017

Hoofdactiviteit
Nevenactiviteit
Totaal

Omzet 2016
Absoluut
Aandeel
(x € 1.000.000)
(in %)
457
91%
44
9%
501
100%

Omzet Q1 2017
Absoluut
Aandeel
(x € 1.000.000)
(in %)
100
92%
9
8%
109
100%

Van alle revisiebedrijven is zoals eerder beschreven ruim 21% aangesloten bij brancheorganisaties BOVAG
Revsiebedrijven/VIV en 79% niet. Revisiebedrijven die bij BOVAG zijn aangesloten (11% van het totaal) waren
in 2016 goed voor 12% van de totale revisieomzet in Nederland (tabel 3). VIV-leden die eveneens goed zijn
voor zo’n 11% van alle revisiebedrijven in Nederland realiseerden in 2016 een omzet van 300 miljoen euro. Dit
komt overeen met een aandeel van maar liefst 60% in de totale revisieomzet in Nederland. Revisiebedrijven
die niet aangesloten zijn bij een brancheorganisatie waren in 2016 goed voor 28% van de totale revisieomzet.
De gemiddelde revisieomzet per bedrijf bedroeg in 2016 voor BOVAG-leden circa 1,2 miljoen euro, voor VIVleden 6,0 miljoen euro en voor revisiebedrijven niet aangesloten bij een brancheorganisatie 400.000 euro. In
het eerste kwartaal van 2017 lag het aandeel van VIV-leden in de totale revisieomzet circa 6 procentpunten
lager dan in 2016 (tabel 3).
Tabel 3. Totale omzet uit revisieactiviteiten in Nederland naar lidmaatschap brancheorganisatie*,
in mln. €, 2016 en Q1 2017

BOVAG-lid
VIV-lid
Geen lid
Totaal

OMZET EN WERKGELEGENHEID REVISIEBEDRIJVEN
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Omzet
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hadden de 475 Nederlandse revisiebedrijven in 2016 een
totale omzet van 1,355 miljard euro. Echter, de meeste revisiebedrijven halen niet 100% van hun omzet
uit revisieactiviteiten. Dit geldt niet alleen voor bedrijven waarvoor revisie een nevenactiviteit is, maar ook
voor veel bedrijven die revisie als hoofdactiviteit hebben. Om een goede inschatting te maken van de
revisieomzet in Nederland, is daarom via de BOVAG/VIV-ledenenquête de verhouding bepaald tussen de
revisieomzet en de totale omzet van revisiebedrijven. Bedrijven waarvoor revisie een hoofdactiviteit is, halen gemiddeld 77,4% van hun totale omzet uit revisieactiviteiten. Bij bedrijven die revisie als nevenactiviteit
hebben, ligt het omzetaandeel van revisieactiviteiten een stuk lager: gemiddeld 5,8%.

Omzet Q1 2017
Absoluut
Aandeel
(x € 1.000.000)
(in %)
15
14%
59
54%
35
32%
109
100%

* De 5 revisiebedrijven die zowel lid zijn van BOVAG als van de VIV zijn in deze berekening bij de VIV meegeteld.

Op basis van de BOVAG/VIV-ledenenquête (zie tabel 5) is ook een inschatting gemaakt van de verdeling van de totale revisieomzet in Nederland naar zakelijke en particuliere klanten. Het gros (87%) van de
totale Nederlandse revisieomzet kwam in 2016 voor rekening van zakelijke klanten (tabel 4). Particuliere
klanten waren slechts goed voor 13% van de totale revisieomzet. Daarmee realiseerde een gemiddeld
revisiebedrijf in 2016 zo’n 1 miljoen euro omzet van zakelijke klanten en 100.000 euro omzet van particuliere klanten. Op basis van deze cijfers kan geconcludeerd worden dat de revisiemarkt overwegend een
business-to-business markt is. Revisiebedrijven met relatief veel omzet van particuliere klanten zijn vooral
gespecialiseerd in automotoren-, pleziervaart- en componentenrevisie.
➜

Bron: BOVAG/VIV (Branche Inventarisatie Onderzoek)

Omzet 2016
Absoluut
Aandeel
(x € 1.000.000)
(in %)
59
12%
300
60%
142
28%
501
100%
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Tabel 4. Totale omzet uit revisieactiviteiten in Nederland naar zakelijke en particuliere omzet,
in mln. €, 2016 en Q1 2017

Zakelijk
Particulier
Totaal

Omzet 2016
Absoluut
Aandeel
(x € 1.000.000)
(in %)
438
87%
63
13%
501
100%

Bedrijf

Omzet Q1 2017
Absoluut
Aandeel
(x € 1.000.000)
(in %)
95
87%
14
13%
109
100%

Werkgelegenheid
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek telden de revisiebedrijven in Nederland op 30 september
2016 circa 5.585 banen (tabel 5). Bedrijven met revisie als hoofdactiviteit vertegenwoordigen 52% van alle
banen en bedrijven waarvoor revisie een nevenactiviteit is 48%. Ruim de helft van de banen (52%) komt voor
rekening van revisiebedrijven die zijn aangesloten bij de VIV. BOVAG-leden vertegenwoordigen 8% van alle
banen en revisiebedrijven die niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie de resterende 40%.
Tabel 5. Aantal banen bij revisiebedrijven naar type bedrijf en lidmaatschap brancheorganisatie*,
30 september 2016
Branche
Type bedrijf
Hoofdactiviteit
Nevenactiviteit
Lidmaatschap brancheorganisatie BOVAG Revisiebedrijven/ ViV
BOVAG-lid
VIV-lid
Geen lid
Totaal

Absoluut

Aandeel (in %)

2.908
2.677

52%
48%

465
2.884
2.236
5.585

8%
52%
40%
100%

KENMERKEN REVISIEBEDRIJVEN
Revisiebedrijven naar omzet
In het voorgaande hoofdstuk kwam naar voren dat de gemiddelde revisieomzet per bedrijf in 2016
zo’n 1,1 miljoen euro bedroeg. Echter, gekeken naar de verdeling van revisiebedrijven naar omzetklasse (inclusief omzet uit andere activiteiten dan revisie) dan ligt de omzet uit revisie van een
gemiddeld revisiebedrijf aanzienlijk lager (figuur 8). Circa 62% van de revisiebedrijven had in 2016
een totale omzet van minder dan 500.000 euro en 41% zelfs minder dan 200.000. Voor zes op de
tien bedrijven met revisie als hoofdactiviteit ligt de omzet uit revisieactiviteiten op jaarbasis eerder
tussen 75.000 en 400.000 euro.
De hoge gemiddelde revisieomzet per bedrijf van 1,3 miljoen euro vormt een indicatie dat een klein
aantal spelers verantwoordelijk is voor een groot deel van de omzet in de branche. Dit wordt ook
bevestigd door analyses die het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van BOVAG en VIV
heeft uitgevoerd: de top tien bedrijven in de branche heeft een omzetaandeel van zo’n 50% tot
60%. Veel van deze grote marktpartijen zijn aangesloten bij de VIV. Circa 60% van de VIV-leden valt
in de hoogste omzetklasse van figuur 8, waarvan velen een aanzienlijk hogere jaaromzet hebben
dan 5 miljoen euro. Over het algemeen vertegenwoordigen de VIV en de BOVAG dus vooral de
grote(re) spelers in de revisiebranche (figuur 8). Kleine revisiebedrijven zijn relatief vaak niet aangesloten bij een brancheorganisatie (zie ook figuur 10).
Figuur 8. Revisiebedrijven per omzetklasse* naar type bedrijf en lidmaatschap brancheorganisatie**, in %, 2016
100%
80%
60%

* BOVAG Revisiebedrijven en VIV. Bij ‘Geen lid’ zitten voor 3% bedrijven die wel lid zijn van een andere BOVAG-(auto-) afdeling en
bedrijven die bijvoorbeeld lid zijn bij brancheorganisaties in de metaal, zoals Metaalunie en FME.

40%

Er dient te worden opgemerkt dat een deel van de 5.585 werkzame personen bij revisiebedrijven niet direct
(uitvoerend) of indirect (ondersteunend) bij revisieactiviteiten betrokken is. Dit geldt niet alleen voor bedrijven
met revisie als nevenactiviteit, maar ook voor bedrijven met revisie als hoofdactiviteit die daarnaast nog andere activiteiten ontplooien. Daarnaast bleek uit de analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat
22% van de revisiebedrijven meer dan één Kamer van Koophandel nummer heeft. Het zijn vaak de grotere
bedrijven die specifieke activiteiten in aparte juridische eenheden onderbrengen (bijvoorbeeld groothandelactiviteiten in een BV en reparatie- en revisieactiviteiten in een andere BV, of elke vestiging in een aparte
BV) (CBS, 2015). De bovengenoemde cijfers betreffen dus de totale werkgelegenheid van revisiebedrijven
en niet het feitelijk aantal werkzame personen dat zich (in)direct met revisieactiviteiten bezighoudt. Hiermee
moet ook rekening gehouden worden bij de interpretatie van de cijfers in het hoofdstuk ‘ Werknemers’.

20%
0%

Hoofdactiviteit

Nevenactiviteit

Type bedrijf
Minder dan
€ 200.000

€ 200.000 tot
€ 500.000

BOVAG-lid

VIV-lid

Geen lid

Lidmaatschap brancheorganisatie
€ 500.000 tot
€ 1.000.000

€ 1.00.000 tot
€ 5.000.000

€ 5.000.000
of meer

* Het betreft hier de totale omzet van revisiebedrijven, dus inclusief de omzet uit andere activiteiten dan revisie.
** BOVAG Revisiebedrijven en VIV. Bij ‘Geen lid’ zitten voor 3% bedrijven die wel lid zijn van een andere BOVAG-(auto-) afdeling en
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Bedrijven met revisie als hoofdactiviteit halen circa 87% van hun revisieomzet uit zakelijke klanten en
bijna 14% uit particuliere klanten (tabel 6). Bedrijven waarvoor revisie een hoofdactiviteit is, halen slechts
2,4% van hun revisieomzet uit de particuliere markt. Bij de BOVAG-leden ligt het aandeel particuliere revisieomzet aanzienlijk hoger dan bij de VIV-leden. BOVAG vertegenwoordigt vooral bedrijven actief in de
automotoren- en componentenrevisie en die hebben zowel bedrijven als particulieren als klant. VIV-leden
richten zich hoofdzakelijk op de zakelijke revisiemarkt.

Dat revisiebedrijven aangesloten bij de VIV gemiddeld groter zijn dan BOVAG-leden en revisiebedrijven niet
aangesloten bij een brancheorganisatie komt ook tot uitdrukking in het aantal medewerkers per bedrijf (zie
figuur 10). Zo heeft 64% van de VIV-leden meer dan 10 medewerkers in dienst, terwijl dit voor slechts 19%
van de BOVAG-leden geldt en 8% van de revisiebedrijven die niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie. Verder zijn onder de BOVAG- en VIV-leden weinig bedrijven te vinden met slechts 1 medewerker.
Ter vergelijking: van de revisiebedrijven die niet lid zijn van BOVAG of VIV heeft 50% 1 medewerker.

Tabel 6. Omzetverdeling zakelijk/particulier naar type bedrijf en lidmaatschap brancheorganisatie,
in %, 2017

Figuur 10. Revisiebedrijven naar aantal medewerkers naar type bedrijf en lidmaatschap
brancheorganisatie*, in %, Q1 2017

Zakelijk
Particulier
Totaal

Type bedrijf
Hoofdactiviteit
Nevenactiviteit
86,5%
97,6%
13,5%
2,4%
100%
100%

Lidmaatschap brancheorganisatie
BOVAG
VIV
84,2%
98,6%
15,8%
1,4%
100%
100%

100%
80%
60%
40%

Revisiebedrijven naar aantal medewerkers
Revisiebedrijven zijn qua aantallen medewerkers groter dan een gemiddeld bedrijf in de branches ‘autohandel
en -reparatie’ en ‘reparatie van machines en apparatuur’ (figuur 9). Zo heeft 29% van de revisiebedrijven 5 of
meer medewerkers, terwijl dit slechts voor ongeveer 13% geldt van de bedrijven in de branches ‘autohandel
en -reparatie’ en ‘reparatie van machines en apparatuur’. En vergeleken met alle bedrijven in Nederland dan ligt
in de revisiebranche het aandeel bedrijven met 1 medewerker ongeveer twee keer zo laag.

20%
0%

Nevenactiviteit

1 werkzaam persoon
5 tot 10 werkzame personen
50 of meer werkzame personen

100%

BOVAG-lid

Type bedrijf

Figuur 9. Revisiebedrijven naar aantal medewerkers versus andere branches, in %, Q1 2017

VIV-lid

Geen lid

Lidmaatschap brancheorganisatie

2 werkzame personen
10 tot 20 werkzame personen

3 tot 5 werkzame personen
20 tot 50 werkzame personen

* BOVAG Revisiebedrijven en VIV. Bij ‘Geen lid’ zitten voor 3% bedrijven die wel lid zijn van een andere BOVAG-(auto-) afdeling en
bedrijven die bijvoorbeeld lid zijn bij brancheorganisaties in de metaal, zoals Metaalunie en FME.

80%
60%

Kijkend naar de functieverdeling binnen bedrijven met revisie als hoofdactiviteit dan bestaat ongeveer
61% van het personeelsbestand uit productief personeel (tabel 7). Onder productief personeel worden
medewerkers verstaan waarvan de gewerkte uren op orders verwerkt worden. Bij bedrijven waarvoor revisie
een nevenactiviteit is, ligt het aandeel productief personeel op zo’n 53%. Laatstgenoemde bedrijven hebben relatief minder managers in dienst en meer ondersteunend personeel dan bedrijven waarvan revisie de
hoofdactiviteit is. Een mogelijke verklaring hiervoor is, dat bedrijven waarvoor revisie een nevenactiviteit is
bijna twee keer zo veel medewerkers hebben dan bedrijven met revisie als hoofdactiviteit. Binnen grotere
bedrijven is meer ruimte voor/behoefte aan ondersteunende functies als administratie, HRM en marketing.

40%
20%
0%

Hoofdactiviteit

Revisiebedrijven

Autohandel en -reparatie
(SBI: 45)

1 werkzaam persoon
5 tot 10 werkzame personen
50 of meer werkzame personen

Reparatie van machines
en apparatuur (SBI: 331)

2 werkzame personen
10 tot 20 werkzame personen

Alle bedrijven
in Nederland

3 tot 5 werkzame personen
20 tot 50 werkzame personen

Het aandeel revisiebedrijven met 1 medewerker verschilt weinig tussen bedrijven waarvoor revisie een
hoofdactiviteit is en bedrijven met revisie als nevenactiviteit (figuur 10). Onder laatstgenoemde bedrijven
zijn wel meer bedrijven te vinden met meer dan 10 medewerkers dan onder bedrijven met revisie als
hoofdactiviteit. Bedrijven waarvoor revisie een hoofdactiviteit is, hebben gemiddeld minder medewerkers
dan bedrijven waarvoor revisie een nevenactiviteit is (zie ook tabel 5).

Tabel 7. Functieverdeling personeelsbestand (in fte) revisiebedrijven naar type bedrijf en
lidmaatschap brancheorganisatie, in %, 2017

Directie/Management
Productief personeel
Ondersteunend
personeel
Totaal

Type bedrijf
Hoofdactiviteit
Nevenactiviteit
24%
16%
61%
53%
16%
31%
100%

100%

Lidmaatschap brancheorganisatie
BOVAG
VIV
27%
14%
61%
55%
12%
30%
100%

100%
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In de revisiebranche zijn, in vergelijking met de branches ‘autohandel en -reparatie’ en ‘reparatie van machines
en apparatuur’, relatief weinig eenmanszaken te vinden (figuur 11). Daarentegen ligt het aandeel bedrijven met
als rechtsvorm een besloten vennootschap (BV) in de revisiebranche ongeveer twee keer zo hoog. De verklaring hiervoor is dat revisiebedrijven aanzienlijk meer medewerkers in dienst hebben dan een gemiddeld bedrijf in
de branches ‘autohandel en -reparatie’ en ‘reparatie van machines en apparatuur’ (figuur 9). Gegeven het feit
dat revisiebedrijven die bij de VIV zijn aangesloten aanmerkelijk groter zijn dan overige revisiebedrijven (figuur 8
en 10), is het niet verwonderlijk dat ruim 96% een BV als rechtsvorm heeft. Van alle BOVAG-leden heeft 60%
een BV als rechtsvorm en van alle revisiebedrijven die niet aangesloten zijn bij een brancheorganisatie 33%.
Ongeveer de helft (48%) van de revisiebedrijven die niet bij de BOVAG of de VIV zijn aangesloten, is een eenmanszaak. Tussen bedrijven met revisie als hoofd- en nevenactiviteit zijn geen grote verschillen in de verdeling
naar rechtsvorm.

WEBSITEGEBRUIK REVISIEBEDRIJVEN
Websitegebruik
De overgrote meerderheid (91%) van de revisiebedrijven had in het eerste kwartaal van 2017 een actieve website. Het aandeel bedrijven met een website in de revisiebranche ligt daarmee iets lager dan in de hoofdbranche
autohandel en –reparatie (SBI: 45) (93%) waar veel revisiebedrijven toe behoren (CBS, 2017). Revisiebedrijven
die zijn aangesloten bij BOVAG (96%) en/of VIV (94%) hebben vaker een website dan revisiebedrijven die niet
lid zijn van deze brancheorganisaties (90%). Verder is de websitepenetratie hoger onder bedrijven waarvoor
revisie een nevenactiviteit is (95%) dan voor bedrijven die revisie als hoofdactiviteit hebben (89%).
Figuur 13. Gemiddeld aantal websitebezoekers* per maand naar type bedrijf en bedrijfsomvang, in %
100%

Figuur 11. Revisiebedrijven naar rechtsvorm versus andere branches, in %, Q1 2017
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Alle bedrijven
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Minder dan 200

Overige rechtsvormen

De gemiddelde leeftijd onder revisiebedrijven is hoog: 20,3 jaar. Maar liefst 69% bestaat langer dan 10
jaar (figuur 12). Opvallend is ook dat de branche weinig nieuwe toetreders kent getuige het lage aandeel
bedrijven dat jonger is dan 1 jaar en 1 tot 5 jaar. Het reviseren van verbrandingsmotoren en gerelateerde
componenten is ‘een ambacht’ waarvoor specialistische kennis en speciaal (duur) gereedschap noodzakelijk is. Dat levert deze branche mogelijk een hogere drempel voor nieuwe toetreders. De gemiddelde
leeftijd van bedrijven met revisie als hoofdactiviteit is 20 jaar en van bedrijven waarvoor revisie een nevenactiviteit is 21 jaar.
Figuur 12. Revisiebedrijven per leeftijdsklasse* naar type bedrijf, in %, Q1 2017
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500 tot 1.000
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* Percentages gebaseerd op een 18 maands gemiddelde (november 2015 t/m april 2017) van niet-unieke websitebezoekers.

Websitebezoekers
Een ruime meerderheid (68%) van de websites van revisiebedrijven trekt naar schatting minder dan 200 bezoekers per maand. Dit is op jaarbasis ongeveer 2.500 bezoekers. Slechts 12% van de websites heeft maandelijks
meer dan 1.000 bezoekers. Dit betekent dat websites van revisiebedrijven niet heel frequent bezocht worden. Dit
geldt in het bijzonder voor revisiebedrijven met minder dan 5 medewerkers (figuur 13). Veel kleine revisiebedrijven
hebben relatief simpele websites die uit slechts één of enkele pagina’s bestaan en vaak niet up-to-date zijn met
de huidige websitestandaarden, zoals optimalisatie van de website voor mobiele apparaten. Grotere bedrijven
trekken significant meer websitebezoekers dan kleinere bedrijven. Enerzijds is dit te verklaren door het feit dat
grotere revisiebedrijven meer klanten hebben. Een andere verklaring is dat zij mogelijk meer middelen hebben om
een goede website te ontwikkelen. Verder valt op dat bedrijven waarvoor revisie een nevenactiviteit is gemiddeld
meer websitebezoekers trekken dan bedrijven die revisie als hoofdactiviteit hebben (figuur 13).
Verkeersbronnen website
De meeste bezoekers (64%) zijn via Google of een andere zoekmachine op de websites van revisiebedrijven terechtgekomen, ook wel ‘organic search traffic’ genoemd (figuur 14). Verder is circa 21% van het
aantal bezoeken afkomstig van mensen die direct de naam van de website hebben ingetypt in hun webbrowser en 11% via websites die naar de websites van revisiebedrijven verwijzen (zogenaamde referrals).
De meeste revisiebedrijven besteden relatief weinig of geen geld aan het adverteren in zoekmachines,
ook wel search engine advertising (SEA) of paid search genoemd, getuige het lage aandeel bezoekers dat
via gesponsorde advertenties in zoekmachines op de revisiewebsites is terechtgekomen (3,2%). En ook
het aandeel bezoekers dat via e-mail marketing (0,1%), banners op andere websites (display advertising;
0,1%) en social media (0,8%) is laag (figuur 14). Hieruit kan geconcludeerd worden dat revisiebedrijven
doorgaans weinig tijd en geld besteden aan het verhogen van het aantal bezoekers van hun website. Een
mogelijke verklaring hiervoor is, dat de revisiebranche overwegend een business-to-business markt is (zie
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tabel 4) waarbij de website een minder belangrijke rol speelt in het aantrekken van nieuwe klanten.
Uit de BOVAG/VIV-ledenenquête blijkt verder dat een groot aantal revisiebedrijven een eigen vaste
(regio gebonden) klantenkring heeft en daardoor weinig concurrentie ervaart. Desalniettemin kunnen
revisiebedrijven door wel actief tijd en geld te investeren in online marketing hun zichtbaarheid op
het internet relatief makkelijk vergroten ten opzichte van de grote groep revisiebedrijven die hier niet
in investeert.

In de periode 2011-2013, ten tijde van de economische crisis, bereikte de omzetontwikkeling van de revisiebranche een dieptepunt (figuur 15). Vanaf eind 2013 was sprake van een herstel van de revisiemarkt. De jaren
2015 tot medio 2016 waren qua omzetgroei voor de revisiebranche een goede periode. Vanaf de tweede helft
van 2016 is sprake van een verslechterde omzetontwikkeling. Dit laatste wordt ook bevestigd door de BOVAG/
VIV-conjunctuurpeiling: BOVAG- en VIV-leden zijn negatiever gestemd over de ontwikkeling van de omzet en
winstgevendheid in de eerste helft van 2017 (figuur 18).

Figuur 14. Gemiddeld aandeel websitebezoekers per verkeersbron* naar type bedrijf, in %

Een nadere analyse van de omzetontwikkeling binnen de revisiebranche toont aan, dat vooral bedrijven met revisie als hoofdactiviteit een negatieve omzetontwikkeling kenden gedurende de crisisjaren. Bedrijven waarvoor revisie een nevenactiviteit is, deden in 2011 goede zaken (figuur 16). Het waren in de periode 2011 tot en met 2013
vooral de VIV-leden die geconfronteerd werden met een omzetdaling van kwartaal op kwartaal. BOVAG-leden en
revisiebedrijven niet aangesloten bij een brancheorganisatie pres-teerden in deze periode aanzienlijk beter (figuur
17). Verder valt op dat in het eerste kwartaal van 2017 BOVAG-leden een positieve omzetontwikkeling lieten zien
en VIV-leden een negatieve ontwikkeling. Dit wordt ook bevestigd door een nadere analyse van de BOVAG/VIVconjunctuurpeiling: het negatievere sentiment ten aanzien van de omzetontwikkeling in de eerste helft van 2017
komt voor rekening van de VIV-leden. BOVAG-leden die hebben deelgenomen aan de conjunctuurpeiling zijn
aanzienlijk positiever gestemd over hun omzetontwikkeling in de eerste zes maanden van 2017.
N.b. Een verdere uitsplitsing van de omzetontwikkeling van revisiebedrijven naar type bedrijf en wel/niet lid van
BOVAG en/of VIV is te vinden in Bijlage 2 (pag. 40).
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Figuur 16. Omzetontwikkeling revisiebranche per kwartaal* naar type bedrijf, in %, 2011-2017

Totaal

* Percentages gebaseerd op een 18 maands gemiddelde (november 2015 t/m april 2017) van niet-unieke websitebezoekers. Alleen websites met

40%

meer dan 200 bezoekers per maand zijn meegenomen, omdat de uitsplitsing naar verkeersbron minder nauwkeurig is voor kleinere websites.
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Ontwikkeling omzet en overige bedrijfsprestaties
In opdracht van BOVAG en VIV heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek de omzetontwikkeling van
revisiebedrijven in kaart gebracht. Dit betreft de ontwikkeling van de totale omzet van revisiebedrijven, dus
inclusief de omzet uit andere activiteiten dan revisie. Bij de interpretatie van de resultaten in figuur 15 tot en
met 17 moet hiermee rekening gehouden worden. Verder dient opgemerkt te worden dat een klein aantal
grote bedrijven zwaar meeweegt in de omzetontwikkeling. Dat zorgt soms voor een ‘schokkerig’ patroon
wanneer deze dominante bedrijven sterke omzetwisselingen hebben.
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Figuur 17. Omzetontwikkeling revisiebranche per kwartaal* naar lidmaatschap
branche-organisatie, in %, 2011-2017

Figuur 15. Omzetontwikkeling totale revisiebranche per kwartaal*, in %, 2011-2017
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Figuur 18. Cijfer (verwachte) ontwikkeling bedrijfsprestaties revisiebedrijven, 2016

Verder valt op in figuur 19 dat de verhouding tussen het bedrijfsresultaat en de bedrijfsopbrengsten in 2015
het meest gunstig was bij BOVAG-leden (9,4%). VIV-leden (7,6%) en revisiebedrijven niet aangesloten bij een
brancheorganisatie (5,4%) noteerden een lager rendement als percentage van de totale omzet. Kijkend naar
bedrijfsomvang dan blijken bedrijven met minder dan 5 werknemers (11,5%) een aanzienlijk hoger rendement
te hebben revisiebedrijven met 5 tot 20 medewerkers (4,7%) en 20 of meer medewerkers (6,6%).
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7

De rendementscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek geven inzicht in het totale rendement van
revisiebedrijven, dus inclusief het rendement uit andere bedrijfsactiviteiten dan revisie. In de BOVAG/VIVledenenquête is specifiek gevraagd naar het rendement van revisieactiviteiten. In 2016 realiseerde een ruime
meerderheid (61%) van de BOVAG- en VIV-leden een rendement op de revisieomzet van meer dan 10% (figuur
20). Slechts 6% had in 2016 een negatief rendement op de revisieactiviteiten. Van 2015 op 2016 was sprake
van een lichte rendementsverbetering bij de ondervraagde revisiebedrijven.
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Ondanks dat revisiebedrijven volgens de BOVAG/VIV-conjunctuurpeiling negatiever zijn over de ontwikkeling van de omzet en winstgevendheid in de eerste helft van 2017, zijn zij positiever gestemd over
de ontwikkeling van het aantal medewerkers (figuur 18). Medio mei 2017 had volgens de BOVAG/
VIV-ledenenquête respectievelijk 39% van de BOVAG-leden en 68% van de VIV-leden openstaande
vacatures.
Rendement revisiebedrijven
Uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van BOVAG en VIV blijkt dat het
gemiddeld rendement van revisiebedrijven als percentage van de totale omzet in 2015 6,9% bedroeg.
Bedrijven met revisie als nevenactiviteit (7,1%) hadden in dat jaar een iets hoger rendement dan bedrijven
waarvoor revisie een hoofdactiviteit is (6,6%) (figuur 19).
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* Het rendement (totale winst/verlies voor belastingen) als percentage van de totale omzet uit revisie-activiteiten.

Toekomstperspectief revisiebedrijven
Hoe zullen revisiebedrijven zich de komende vijf jaar gaan ontwikkelen? Bedrijven waarvoor revisie de hoofdactiviteit is, willen vooral doorgaan op dezelfde weg (consolidatie), groeien met de bestaande producten en diensten
en meer specialiseren (figuur 21). Bedrijven waarvoor revisie een nevenactiviteit is, zetten vooral fors in op groei
door uitbreiding. Dit geldt ook voor VIV-leden. BOVAG-leden vertonen in hun ontwikkelingsambities sterke overeenkomsten met bedrijven met revisie als hoofdactiviteit. Dat is niet verwonderlijk aangezien voor het gros van de
leden revisie de voornaamste bedrijfsactiviteit is. BOVAG-leden zijn wat behoudender in hun groei-ambities voor
de komende 5 jaar dan de VIV-leden.

Figuur 19. Gemiddeld rendement revisiebedrijven naar type bedrijf, lidmaatschap
brancheorganisatie en bedrijfsomvang, in %, 2015*
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Figuur 21. Visie van eigenaren/directeuren op de ontwikkeling van hun revisiebedrijf in de komende
5 jaar, in %*
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Werknemers
In dit hoofdstuk staan de kenmerken van het dienstverband en werknemers van revisiebedrijven centraal.
Het betreft hier een analyse van alle dienstverbanden en werknemers van revisiebedrijven. Dit betekent
dat ook dienstverbanden en werknemers worden meegenomen waarvan de werkzaamheden niet (in)
direct gerelateerd zijn aan revisieactiviteiten.
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KENMERKEN DIENSTVERBAND
Circa 76% van de banen bij revisiebedrijven betreft een voltijdbaan en 24% een deeltijdbaan. Het aandeel
voltijdbanen ligt een fractie hoger bij bedrijven met revisie als nevenactiviteit dan bij bedrijven waarvoor
revisie de hoofdactiviteit is (figuur 21). Het aandeel deeltijdbanen ligt bij VIV-leden (18%) aanzienlijk lager
dan bij BOVAG-leden en revisiebedrijven die niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie.
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Figuur 22. Dienstverband van banen bij revisiebedrijven naar type bedrijf en lidmaatschap
brancheorganisatie, in %, 30 september 2016
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Ongeveer 80% van de banen bij revisiebedrijven is voor 35 uur of meer, 8% voor 25 tot 35 uur en 16% voor
minder dan 25 uur. Tussen bedrijven met revisie als hoofd- en bedrijven met revisie als nevenactiviteit zijn
weinig verschillen in de verdeling van banen naar wekelijkse arbeidsduur (figuur 22). Bij VIV-leden (86%) ligt
het aandeel banen van meer dan 35 uur per week hoger dan bij revisiebedrijven die niet zijn aangesloten bij
de VIV (74%). Bij bijna 97% van de banen bij revisiebedrijven gaat het om een vaste arbeidsrelatie en bij ruim
3% om een flexibele arbeidsrelatie (uitzendkracht of oproepkracht). Revisiebedrijven die niet zijn aangesloten
bij een brancheorganisatie hebben relatief de meeste flexwerkers in dienst (gemiddeld 7%).
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Overuren
Bij ruim 75% van alle banen van revisiebedrijven wordt niet overgewerkt, bij 14% wordt maximaal 16
uur per maand overgewerkt en bij 11% meer dan 16 uur per maand. Het aandeel banen met overwerkuren ligt het hoogst bij VIV-leden (30%) en het laagst bij BOVAG-leden (6%). Bij revisiebedrijven
die niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie is bij 22% van de banen sprake van overwerk.
Figuur 23. Wekelijkse arbeidsduur van banen bij revisiebedrijven naar type bedrijf en
lidmaatschap brancheorganisatie, in %, 30 september 2016
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Contractsoort
Bij circa 79% van de banen van revisiebedrijven hoort een contract voor onbepaalde tijd en 19% een
tijdelijk contract. Het aandeel contracten voor onbepaalde tijd is het hoogst bij revisiebedrijven aangesloten bij de VIV (tabel 8). Tussen bedrijven met revisie als hoofdactiviteit en bedrijven waarvoor revisie een
nevenactiviteit is, verschilt de verdeling naar contractsoort niet noemenswaardig.

KENMERKEN WERKNEMERS
Van alle medewerkers van revisiebedrijven is 87% man en 13% vrouw. De man-vrouw verhouding
verschilt vrijwel niet tussen de verschillende typen revisiebedrijven. De branche autohandel en reparatie
(SBI: 45) kent een vrijwel vergelijkbare verhouding: 85% van de werknemers is man en 15% vrouw
(CBS, 2017b).

Tabel 8. Banen van revisiebedrijven per contractsoort naar type bedrijf en lidmaatschap
brancheorganisatie, in %, 30 september 2016

Figuur 25. Leeftijdsverdeling van medewerkers revisiebedrijven naar type bedrijf en
lidmaatschap brancheorganisatie, in %, 30 september 2016
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Bruto maandloon
Ruim 57% van de werknemers van revisiebedrijven heeft een bruto maandloon van tussen de 2.000 en
4.000 euro. Het meest voorkomende bruto maandloon bij revisiebedrijven ligt tussen de 3.000 en 3.500
euro, gevolgd door de loonklasse 2.500 tot 3.000 euro. Werknemers van VIV-leden verdienen gemiddeld
het meest: circa 30% van de werknemers verdient maandelijks meer dan 4.000 euro bruto (figuur 24). Ter
vergelijking: bij BOVAG-leden en revisiebedrijven die geen lid zin van een brancheorganisatie liggen deze
percentages op respectievelijk 8% en 16%. Het meest voorkomende bruto maandloon bij BOVAG-leden
ligt tussen de 2.000 en 2.500 euro, bij VIV-leden tussen de 3.000 en 3.500 euro en bij niet-leden tussen
de 2.500 en 3.000 euro.
Figuur 24. Bruto maandloon in klassen van banen bij revisiebedrijven naar type bedrijf en
lidmaatschap brancheorganisatie, in %, 30 september 2016
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Kijkend naar de verdeling van medewerkers van revisiebedrijven naar leeftijd, dan valt op dat 20% jonger
is dan 31 jaar, 51% tussen de 31 en 51 jaar oud is en 29% 51 jaar of ouder is. De meest voorkomende
leeftijdscategorie is 46 tot 50 jaar. Verder blijkt dat VIV-leden minder werknemers van 30 jaar en jonger
in dienst hebben (16%) dan BOVAG-leden (24%) en bedrijven die niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie (24%) (figuur 25).
Ongeveer 88% van de medewerkers van revisiebedrijven is van Nederlandse afkomst (autochtoon), 7%
is een Westerse allochtoon en 5% een niet-Westerse allochtoon. De verdeling van medewerkers naar
herkomst verschilt niet heel sterk tussen de verschillende typen revisiebedrijven. VIV-leden hebben relatief
de meeste allochtone werknemers in dienst (14%) en BOVAG-leden de minste (8%).
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Trends

maliseren van de prestaties van verbrandingsmotoren. Naast de groei van het aantal elektromotoren,
zullen naar verwachting de komende jaren ook motoren op alternatieve brandstoffen als gas en waterstof
hun intrede doen. Ook dit biedt kansen aldus de ondervraagde revisiebedrijven.

ONTWIKKELINGEN IN DE BRANCHE
Elektrisch vervoer
De opkomst van de elektrische auto is de belangrijkste ontwikkeling in de nabije toekomst volgens revisiebedrijven (figuur 26). Over een jaar of tien bestaat een groot deel van het Nederlandse personenwagenpark uit elektrische auto’s, waardoor er minder vraag zal zijn naar revisie van verbrandingsmotoren en
gerelateerde componenten. Dit zal vooral leiden tot een daling van de omzet en het aantal bedrijven op de
revisiemarkt voor personenwagens en trucks aldus de ondervraagde revisiebedrijven. Over de kansen die
de transitie naar elektrisch vervoer biedt voor de Nederlandse revisiebranche zijn de meningen verdeeld.
Sommige revisiebedrijven zien voldoende groeikansen, mits tijdig wordt ingespeeld op deze trend door
onder andere (om)scholing van het personeel en aanpassing van werkplaatsapparatuur. Anderen zien
juist weinig groeikansen. Zo verwachten zij onder andere dat autofabrikanten en importeurs zelf
de revisie/vervanging van elektromotoren en aanverwante componenten als accupacks zullen gaan uitvoeren. Volgens de ondervraagde revisiebedrijven zal de transitie naar elektromotoren op de markt voor
scheepsvaart- en off-road motoren minder snel gaan, dan op de markt voor automotoren.
Figuur 26. Belangrijkste ontwikkelingen in de komende 5-10 jaar volgens revisiebedrijven

Vervanging en diagnose
Andere revisiebedrijven voorspellen een groei van de vervangingsmarkt ten koste van de revisiemarkt
(figuur 26). De revisiemarkt staat of valt met de mate waarin fabrikanten losse onderdelen beschikbaar
stellen. Een aantal bedrijven voorziet een afname van de beschikbaarheid van onderdelen, die de groei
van de vervangingsmarkt in de hand werkt. Verder wordt diagnose steeds belangrijker voor revisiebedrijven.
Revisiebedrijven zullen naar verwachting, onder andere voor autobedrijven, in toenemende mate een
diagnosespecialist worden op het gebied van motorische problemen.
Een trend die niet of nauwelijks genoemd is door de ondervraagde revisiebedrijven, maar die mogelijkerwijs wel van belang wordt voor de revisiebranche, is de ontwikkeling van de circulaire economie.
Hieronder wordt op deze trend ingegaan.
CIRCULAIRE ECONOMIE
In een recent rapport van ABN AMRO wordt dieper ingegaan op de consequenties van de circulaire
economie voor de auto-industrie (ABN AMRO, 2016). Volgens de bank zal de auto-industrie de komende
jaren radicaal moeten veranderen doordat de mobiliteitsbehoeften van consumenten veranderen. Auto’s
worden steeds vaker als dienst beschouwd, getuige de groeiende populariteit van bedrijfsmodellen als
private lease en autodelen. Ten opzichte van 2012 is het aantal deelauto’s in Europa bijna verdrievoudigd.
En tussen 2015 en 2020 zal de vraag naar private lease contracten naar verwachting verdriedubbelen
(ABN AMRO, 2016; Kemps & Vos, 2016).
Figuur 27. Mening van revisiebedrijven over de circulaire economie, in %
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Deze nieuwe mobiliteitsoplossingen zullen leiden tot een intensiever gebruik van voertuigen. Ter
vergelijking: een particuliere auto staat voor 95 procent van de tijd stil, terwijl een deelauto voor circa 34
procent van de tijd gebruikt wordt. Een intensiever gebruik zal leiden tot kortere productlevenscycli van
voertuigen, dat autofabrikanten dwingt tot meer circulaire productie. Te meer wanneer zij door de verschuiving van eigendom zowel tijdens als na de gebruiksfase meer verantwoordelijkheid krijgen over het
voertuig. Het doel van circulaire productie is een hoogwaardig hergebruik van materialen en onderdelen
om een langere levensduur van voertuigen en een lagere milieubelasting van de productie te realiseren.
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Wet- en regelgeving en alternatieve brandstoffen
Totdat de transitie naar elektrisch vervoer een feit is, is er ook op de automotorenmarkt nog voldoende
werk voor revisiebedrijven (figuur 26). Voor de komende 5 tot 10 jaar zijn de vooruitzichten volgens een
groot aantal revisiebedrijven dan ook niet (heel) negatief. Verbrandingsmotoren worden kleiner en moeten
meer vermogen leveren, terwijl het verbruik en de uitstoot door strengere wet- en regelgeving juist omlaag
moeten. Deze strengere eisen gelden niet alleen voor automotoren, maar ook voor scheepsmotoren.
Zo gaan vanaf 2019/2020 de nieuwe Europese Stage V emissie-eisen in voor de binnenvaart. Revisiebedrijven kunnen hierin een belangrijke rol spelen vanwege hun kennis en ervaring met het opti-
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Autofabrikanten kunnen onder andere invulling geven aan de circulaire economie door modulair ontwerp,
de ontwikkeling van recyclebare materialen, revisie en upgrading van onderdelen, terugname van auto’s
en onderdelen, terugwinning van onderdelen, en recycling en upcycling van onderdelen (ABN AMRO,
2016; Kemps & Vos, 2016).
Circulaire productie in de auto-industrie zal gevolgen hebben voor de gehele waardeketen, inclusief de
revisiebedrijven. Door de toenemende populariteit van nieuwe mobiliteitsmodellen gaat het gebruik van voertuigen omhoog en de levensduur omlaag. Hierdoor zal de vraag naar gereviseerde en geüpgraded versies
van auto-onderdelen de komende jaren gaan stijgen (ABN AMRO, 2016). Maar hoe kijken revisiebedrijven
zelf tegen deze trend aan?
Ongeacht het specialisme van revisiebedrijven, ziet een ruime meerderheid (63%) van de BOVAG- en VIVleden de ontwikkeling richting een circulaire economie als een kans voor de revisiebranche (figuur 27),
terwijl 29% van mening is dat deze trend (nog) niet zo veel voorstelt. Circa 44% van de ondervraagde
revisiebedrijven is reeds van plan om deze trend te gaan uit nutten. Bedrijven waarvoor revisie een hoofdactiviteit is, zien de circulaire economie vaker als kans, dan bedrijven waarvoor revisie een nevenactiviteit is.

Verantwoording onderzoek
Aan deze publicatie ligt een viertal onderzoeken ten grondslag:
1. BOVAG/VIV Branche Inventarisatie Onderzoek (2017);
2. Maatwerk voor Brancheverenigingen (2017) door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
3. BOVAG/VIV-ledenenquête (2017);
4. Website Onderzoek (2017) door het Centre for Market Insights van de Hogeschool van Amsterdam.
Hieronder wordt elk van deze vier onderzoeken toegelicht.

1 BRANCHE INVENTARISATIE ONDERZOEK
Dit is het eerste onderzoek, voor zover bekend bij BOVAG en VIV, dat bedrijven die zich op een professionele wijze bezighouden met de revisie van verbrandingsmotoren en/of gerelateerde componenten,
systematisch in kaart is gebracht. Vóór deze publicatie was er geen overzicht van alle revisiebedrijven
in Nederland. Dit komt onder andere door de variatie in specialismen onder revisiebedrijven. Hierdoor
staan revisiebedrijven bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder diverse branchecodes (zie
ook tabel 1). Daar komt bij dat voor veel bedrijven (39%) revisie een neven- en geen hoofdactiviteit
is. In samenwerking met Weltevreden Research & Consultancy hebben BOVAG en VIV daarom via
publiektoegankelijke databronnen (o.a. Handelsregister van de Kamer van Koophandel, Telefoongids, Google Search, Google Places en webportals) een inventarisatie gemaakt van het (potentieel)
aantal revisiebedrijven en -vestigingen in Nederland.
Websearch
Er is gericht gezocht op bedrijven die zich bezig houden met revisie van de verbrandingsmotor, -motorcomponenten en gerelateerde componenten, zoals versnellingsbakken, dynamo’s, startmotoren, turbo’s,
injectiepompen, verstuivers etc.
De ‘websearch’ is uitgevoerd met behulp van de volgende zorgvuldig geselecteerde revisie zoektermen
(en kleine grammaticale varianten daarop):
‘revisie’, ‘revisieonderdelen’, ‘motorrevisie/motorenrevisie/motor-revisie/motoren-revisie’, ‘verbrandingsmotoren’, ‘startmotorenrevisie’, ‘transmissie/transmission’, ‘versnellingsbak/versnellingsbakken’, ‘versnellingsbakrevisie’, ‘automaatrevisie’, ‘dynamo’, ‘dynamo revisie’, ‘gereviseerd’,
‘gereviseerde/revisie (-)onderdelen ‘, ‘brandstofsystemen’, ‘zuiger revisie/reparatie’, ‘krukas revisie/
reparatie’, ‘turbo revisie/reparatie’, ‘cilinderkop/cilinderkoppen (-)revisie/ (-)reparatie’, ‘kleppen slijpen’, ‘brandstofpomp revisie’, ‘verstuiver(s) revisie/reparatie ‘, ‘scheepsmotorenrevisie’, ‘dieselservice’, ‘electro-revisie’, ‘motorentechniek’.
Verder is specifiek gezocht naar bedrijven die zich in de volgende SBI-codes bevinden (SBI staat voor
Standaard Bedrijfs Indeling):
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‘Algemene metaalbewerking (SBI: 25.62)’, ‘Vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen (SBI: 28.1), ‘Vervaardiging van machines voor de bouw en
winning van delfstoffen (SBI: 28.92)’, ‘Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor
specifieke doeleinden (SBI: 28.99)’, ‘Vervaardiging van auto’s (SBI: 29.10)’, ‘Reparatie van producten van
metaal, machines en apparatuur (SBI: 33.1), ‘Groothandel in verbrandingsmotoren, pompen en compressoren (SBI: 46.69.3)’ en ‘Groothandel in ijzer- en metaalwaren (SBI: 46.74.1). De websearch heeft
geresulteerd in een bestand met ruim 15.000 potentiële revisiebedrijven.
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Ontdubbelen, opschonen en verrijken

3 LEDENENQUÊTE

De gevonden 15.000 bedrijven zijn vervolgens teruggebracht naar 475 bedrijven die revisie als hoofd- of
nevenactiviteit hebben. Het terugbrengen is stapsgewijs gedaan:

Om meer inzicht te krijgen in de bedrijfseconomische gegevens van revisiebedrijven hebben BOVAG
en VIV medio mei 2017 een breed ledenonderzoek uitgevoerd. Respectievelijk 55 BOVAG-leden en 88
VIV-leden hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de online enquête. In totaal hebben
57 revisiebedrijven de enquête (volledig) ingevuld. Dit komt overeen met een respons van 40%. Verder
gaven 10 VIV-leden aan niet aan revisie te doen. De verdeling van de respondenten naar hoofd-/nevenactiviteit en specialisatie (bijv. componentenrevisie) komt redelijk tot goed overeen met de verdeling van
deze kenmerken in de totale populatie van revisiebedrijven. Zoals hierboven reeds beschreven is, zijn op
basis van het ledenonderzoek correctiefactoren bepaald waarmee een schatting gemaakt is van de totale
revisieomzet in Nederland.

1. Allereerst zijn de dubbele regels eruit gehaald. Omdat van verschillende databronnen
gebruik is gemaakt, stonden verschillende bedrijven meerdere malen in het bestand.
2. Vervolgens is er gekeken naar de bedrijven waar slechts 1 van de
eerder genoemde zoektermen naar voren kwam. Veel van deze bedrijven
hadden niets met de revisiebranche te maken en waren vaak alleen
actief in de verkoop of onderhoud van auto’s en schepen.

4 WEBSITE ONDERZOEK

3. Voorts zijn op basis van diverse zoekwoorden (o.a. naaimachines, teksten, vertalingen
en fietsen) regels verwijderd. Zo stonden er bijvoorbeeld veel bedrijven in het bestand die
naai-, bakkerij- of kippenslachtmachines reviseren, uitsluitend elektromotoren reviseren of
aan elektrische (industriële) machines- en pompenrevisie doen. Verder zijn bedrijven
verwijderd die gespecialiseerd zijn in het reviseren van teksten (o.a. vertaalbureaus).

Het Centre for Market Insights (CMI) van de Hogeschool van Amsterdam heeft op verzoek van BOVAG
en VIV statistieken verzameld over de websites van revisiebedrijven. Op basis van een door BOVAG en
VIV aangeleverde lijst met websites van revisiebedrijven heeft het CMI een koppeling gemaakt met het
databestand van SimilarWeb. SimilarWeb maakt schattingen van het aantal websitebezoekers en andere
websitestatistieken van (vrijwel) elke website in de wereld. De data voor deze schattingen worden
verzameld via onder andere landenpanels van consumenten (die op hun computer, tablet of smartphone
software hebben draaien die hun websitebezoeken registreren), data van Internet Service Providers en
web analytics data die direct door websitebeheerders zelf wordt aangeleverd (SimilarWeb, 2017). Hoe
groter websites qua aantallen bezoekers in werkelijkheid zijn, hoe nauwkeuriger de statistieken van
SimilarWeb. De data van SimilarWeb leent zich goed voor het maken van een impressie van de websiteprestaties van bedrijven op brancheniveau.

4. De eerste drie fasen van ontdubbelen en opschonen resulteerden in een bestand van circa
2.000 bedrijven, welke vervolgens 1 voor 1 zijn gecontroleerd. De bedrijven zijn opgezocht
op internet en er is inhoudelijk gekeken naar de activiteiten van het bedrijf. Bij twijfel zijn de
bedrijven gemaild of gebeld. Veel bedrijven, waaronder autobedrijven, noemen ‘revisie’ wel
als een service die ze aanbieden, maar uit de beoordeelde informatie bleek dat ze het
feitelijke reviseren uitbesteden. Op deze wijze kon goed worden vastgesteld welke revisieactiviteiten de bedrijven uitvoeren en of revisie voor hen een neven- of hoofdactiviteit is.
5. Het finale bestand bevat 475 revisiebedrijven, welke ook nog allen zijn gecontroleerd op
een geldig KvK-nummer. Alle 475 bedrijven zijn op basis van hun KvK-nummer door het
CBS als ‘actief’ bestempeld. Vervolgens is deze lijst (via publiektoegankelijke bronnen) verrijkt met aanvullende informatie zoals website, aantal medewerkers, oprichtingsdatum,
rechtsvorm, lidmaatschap brancheorganisatie, gemeentenaam en provincienaam.

2 MAATWERK VOOR BRANCHEVERENIGINGEN
Het CBS heeft op verzoek van BOVAG en VIV informatie verzameld over de omzet, rendement en werknemers (o.a. arbeidsduur, contractsoort, maandloon) van de 475 geïdentificeerde revisiebedrijven. Op basis
van de door BOVAG en VIV aangeleverde lijst met revisiebedrijven heeft het CBS via het KvK-nummer een
koppeling gemaakt met de omzetstatistieken (o.a. gebaseerd op gegevens van de Belastingdienst) en het
Sociaal Statistisch Bestand (SBB) (CBS, 2017a). Op basis van de door het CBS aangeleverde informatie
kan een inschatting gemaakt worden van de totale omzet alsmede de omzetontwikkeling en het totaal
aantal banen in de revisiebranche.
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Het is belangrijk om te beseffen dat het CBS alleen gegevens heeft over de totale omzet(ontwikkeling) van
bedrijven en niet over de omzet die toe te rekenen is aan revisieactiviteiten. De revisieomzet van de 475
bedrijven is dus lager dan de door het CBS aangeleverde omzetgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor
bedrijven waarvoor revisie een nevenactiviteit is. Echter, ook veel bedrijven waarvoor revisie een hoofdactiviteit is, halen niet 100 procent van hun omzet uit revisieactiviteiten. Om tot een goede inschatting
van de revisieomzet in Nederland te komen, is daarom via de BOVAG/VIV-ledenenquête de verhouding
bepaald tussen de revisieomzet en de totale omzet van bedrijven met revisie als hoofd- en nevenactiviteit.
Deze ratio’s zijn vervolgens in deze publicatie als correctiefactor gebruikt bij het bepalen van de totale
Nederlandse revisieomzet.
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BIJLAGE 1 VRAGENLIJST BOVAG/VIV-LEDENENQUÊTE
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Hoe Toeleveranciers in de Automotive Toekomstbestendig kunnen worden door Circulair te Produceren.
Amsterdam: ABN AMRO.
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APRA (2016). Remanufacturing associations agree on international industry definition
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1. Is revisie een hoofd- of nevenactiviteit?
❑ Hoofdactiviteit
❑ Nevenactiviteit
❑ Ik doe niet aan revisie
2. Welk type revisie (hoofd)activiteiten doet uw bedrijf?
Meerdere antwoorden mogelijk

BOVAG/VIV (2017). Conjunctuurpeiling Revisiebedrijven
Bunnik: BOVAG-VIV https://leden.bovag.nl , besloten Ledenportaal

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

CBS (2015). Documentatierapport Algemeen Bedrijven Register
Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
www.cbs.nl
CBS (2017a). Maatwerk voor brancheverenigingen
BOVAG / VIV. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/

Personenauto- en/of bestelauto motorenrevisie (incl. oldtimers)
Truckmotorenrevisie
Graaf-, bouw-, grondverzet-, en/of landbouwmachinemotorenrevisie
Scheepsmotorenrevisie
Pleziervaart-/jachtbouwmotorenrevisie
Industriële motorenrevisie en/of stationaire motorenrevisie (o.a. aggregaten en generatoren)
Componentenrevisie (o.a. startmotoren, aandrijving, inspuittechniek, dynamo,
cilinderkop, turbo en versnellingsbak)

[indien Componentenrevisie ]

3. Welke van de onderstaande gespecialiseerde revisieactiviteiten levert u?
CBS (2017b). Statline
Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.
www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/

Meerdere antwoorden mogelijk

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Geurden-Slis, M., G. van Gessel & A. Weterings. (2013)
Verschillende methoden om clusters van bedrijven te meten.
Voorburg/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.
statline.cbs.nl/Statweb
Kemps, D. & R. Vos (2016). Op weg naar de circulaire auto
insights.abnamro.nl
SimilarWeb (2017)
Our Data; Transforming data into meaningful information is our passion.
www.similarweb.com

Startmotoren
Versnellingsbakken/transmissies/aandrijving
Turbo’s
Elektronische regeltechniek van de motor
Injectoren, verstuivers en inspuittechniek
Brandstofpomp
Dynamo
Cilinderkop
EGR’s en andere luchtsystemen
Differentieel
Anders, namelijk: ______________________________________________________________________

[indien Hoofdactiviteit]

4. Welke nevenactiviteit(en) heeft u?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

[indien Nevenactiviteit]

5. Welke hoofdactiviteit(en) heeft u?
_______________________________________________________________________________________
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6. Hoeveel medewerkers zijn werkzaam bij u, uitgedrukt in aantal personen totaal (‘hoofden’)?
Totaal aantal werkzame personen (‘hoofden’):

14. Hoe hoog was het rendement (totale winst/verlies voor belastingen) als percentage van de
totale omzet op revisie in 2015 en 2016?

____________

2015
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

7. Hoeveel medewerkers zijn werkzaam bij u, uitgedrukt in aantal fte (full time equivalent)?
(1 fte = 40 uur; werkt iemand bijvoorbeeld 20 uur dan moet u 20/40 = 0,5 fte invullen)

Vaste medewerkers (inclusief eigenaar/directie/management):
Tijdelijke medewerkers:

_________ fte
_________ fte

8. En idem aantal FTE, maar dan in deze verdeling:
Eigenaar/directie/management:
Aantal productieve medewerkers:

_________ fte
_________ fte

(met productieve medewerkers worden medewerkers bedoeld waarvan de gewerkte uren op orders verwerkt worden)

Aantal ondersteunende medewerkers (administratie, boekhouding, telefoon etc.):

2016
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Meer dan 20%
Tussen de 15% en 20%
Tussen de 10% en 15%
Tussen de 5% en 10%
Tussen 0% en 5%
Tussen de -5% en 0%
Tussen de -10% en -5%
Tussen de -15% en -10%
Tussen de -20% en -15%
Minder dan -20%
Geen antwoord

_________ fte
15. Hoe ziet u de ontwikkeling van uw bedrijf in de komende 5 jaar?

9. Heeft u nu vacatures uitstaan?
❑ Nee
❑ Ja, namelijk het aantal van: _____________________________________________________________

Kies 1 of maximaal 2 ontwikkelingen die het meest op uw bedrijf van toepassing zouden zijn

10. Hoeveel bedroeg in 2015 en 2016 uw totale omzet en van aan revisie toe te rekenen activiteiten?
(in € en excl. BTW)

2015
Totale omzet:
€ __________
Omzet toe te rekenen aan revisie
(indien niet exact, graag zo goed mogelijke schatting):€ __________

2016
€ __________

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Consolideren, op dezelfde weg door gaan als nu
Groei door uitbreiding met vooral huidige producten/diensten/markten
Groei door uitbreiding met nieuwe producten/diensten/markten
Specialisatie/focussen
Afbouwen/afstoten activiteiten
Bedrijfsbeëindiging/verkoop
Anders, namelijk: ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
€ __________
16. Hoe kijkt u tegen de revisiebranche in zijn geheel aan in de komende 5 tot 10 jaren?
Ofwel, stel het is 2025-2030, wat zouden dan de belangrijkste ontwikkelingen zijn geweest?

11. Wat is de omzetverdeling in 2016 tussen zakelijke en particuliere transacties?
Totaal moet 100% zijn

Zakelijk:
Particulier:

__________ %
__________ %

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

12. Hoe is uw omzetverwachting voor 2017 ten opzichte van 2016?
❑ Stijging
❑ Gelijk
❑ Daling

17. Hoe ziet u de ontwikkeling van uw concurrenten in uw werkgebied?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

13. Verwachte omzet stijging of daling van:
in % ________

18. Er wordt veel gesproken over de circulaire economie. Wat vindt u daarvan?
❑ Mooie opsteker voor de revisiebranche, we gaan dat in ons bedrijf uit nutten
❑ Een kans maar we weten nog niet wat we ermee kunnen
❑ Er wordt wel over gepraat maar het stelt niet zoveel voor
❑ Als fabrikanten dit oppakken, zijn wij ons werk kwijt
❑ Anders, namelijk: ______________________________________________________________________
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BIJLAGE 2 OMZETONTWIKKELING REVISIEBEDRIJVEN
Figuur 30. Omzetontwikkeling revisiebedrijven niet lid van een brancheorganisatie per kwartaal*
naar type bedrijf, in %, 2011-2017

Figuur 28. Omzetontwikkeling BOVAG-leden met revisie als hoofdactiviteit per kwartaal*,
in %, 2011-2017
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* Procentuele mutatie ten opzichte van zelfde kwartaal een jaar eerder.
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* Procentuele mutatie ten opzichte van zelfde kwartaal een jaar eerder.

Figuur 29. Omzetontwikkeling VIV-leden per kwartaal* naar type bedrijf, in %, 2011-2017
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* Procentuele mutatie ten opzichte van zelfde kwartaal een jaar eerder.
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tuele onvolledigheid of onjuistheid in deze uitgave.

