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Beste collega’s, beste partners,

De ADI partners hebben vaak een leiderspositie in 
hun markt, en dat al  sinds vele jaren.

Een leider moet opkomen voor zijn of haar positie, 
door deel te nemen aan belangrijke evenemen-
ten in de sector, door professionele evenementen 
voor klanten te organiseren en door successen te 
vieren.

In dit nummer vindt u daarvan verschillende voor-
beelden: 

• Het door CARAT georganiseerde evenement 
ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan was 
een groot succes. 

• De stand van Autodistribution was het centra-
le punt van Equip’auto en een gelegenheid om 
de 60e verjaardag van de groep te vieren. 

• Onze marketingdagen in de nieuwe gebou-
wen van Grup Eina hebben aangetoond dat 
wij met ons Eure!Car-programma toonaange-
vend zijn op het gebied van technische on-
dersteuning.

Een ander actueel thema is de inflatie: naast het 
effect ervan op al onze distributiekosten (salaris-
sen, vervoer, brandstof, energie, huur, enz.) zijn 
wij allen zeer bezorgd over de mogelijke gevol-
gen ervan voor de automobilisten en hun gedrag 
(minder kilometers, uitstel of zelfs afstel van on-
derhoud) en dus voor onze aftersalesmarkt in het 
algemeen.

Naast deze sombere situatie kan er een verschui-
ving plaatsvinden van A-merken naar B-merken, 
huismerken of zelfs low budget merken, omdat 
garages, onder druk van automobilisten die zich 
zorgen maken over hun koopkracht, op zoek gaan 
naar voordeligere alternatieven.

ADI heeft er altijd voor gekozen om premium- 
merken onder de aandacht te brengen, te promo-
ten en te verdedigen, en de kwaliteit en het be-
perkt leveranciersportfolio bewijzen dat.

Toch is de - begrijpelijke maar niettemin onaan-
vaardbare - verleiding groot dat veel van onze 
leveranciers hebben gehad om in herhaalde prijs-
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verhogingen meer op te nemen dan alleen de stij-
ging van de grondstoffen (voor velen van hen terug 
naar het niveau van anderhalf jaar geleden), van 
transport (vrijwel dezelfde vaststellingen als voor  
zeevracht), van loonkosten (reële) of van energie 
(verhoging die nog moet komen en aangekondigd 
is). Hierdoor is het prijsverschil met deze alternatie-
ve aanbiedingen (waarvan de fabrikanten veel rede-
lijker zijn) zo groot geworden dat het voor de klant 
onverklaarbaar en onbegrijpelijk is. 

In sommige gevallen zijn de tarieven van de leveran-
ciers nu zelfs hoger dan die van de autofabrikanten, 
wat het onbegrip nog vergroot.

Tijdens onze komende vergaderingen zullen we u 
daarom vragen om:

• Uw prijzen onder controle te krijgen om te voor-
komen dat klanten zich van uw merken afkeren.

• Bereid te zijn de gevolgen te dragen: vragen om 
meer producten te verkopen (als de producten al 
voorhanden zijn 😊 ) die onverkoopbaar gewor-
den zijn, is ongehoord.

• Om de inspanningen die wij leveren en zullen 
blijven leveren voor kwaliteitsonderhoud van 
auto’s, gebaseerd op een versterkte technische 
expertise - via onze acties - van onafhankelijke 
multimerken garages en op eersteklas onder-
delen, van onbetwistbare kwaliteit en betrouw-
baarheid, sterker te ondersteunen. 

U weet dat u kunt rekenen op de inzet van de ADI 
partners als u laat zien dat u deze belangrijke kwes-
tie begrijpt en als u daar tastbare en operationele 
bewijzen van levert.

Stéphane Antiglio

ADI-voorzitter - namens alle leden van de Raad van 
Bestuur van Autodistribution International
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C A R AT  M E S S E  2022 

De vakbeurs van Carat vond dit 
jaar plaats in het logistiek centrum 
ad-Cargo in Castrop-Rauxel op 7 & 
8 oktober. Op de eerste live beurs 
na de pandemie konden de meer 
dan 4000 bezoekers bij de stands 
van meer dan 150 exposanten de 

nieuwste oplossingen voor een succesvolle werkplaats 
bekijken.
In de hallen van het centrale magazijn en de aangrenzen-
de expositieruimte presenteerden leveranciers hun pro-
ductinnovaties en gaven ze informatie over technische 
innovaties en actuele productontwikkelingen.

De Carat-groep was op diverse stands 
vertegenwoordigd met eigen merken 
(zoals Corexx, Men@Work,...) en de 
uitgebreide servicemodules voor 
autobedrijven.
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‘s Avonds werden de bezoekers ge-
trakteerd op een ander spectaculair 
evenement, de CARAT Circus Show: een 
adembenemende variétéshow in de 
speciaal opgezette circustent met top-
klasse showacts met 26 artiesten uit 6 
landen. De CARAT-viering ter gelegen-
heid van het 25-jarig bestaan van de 
Carat-groep werd afgesloten met dit 
uitstekende evenement.

Naast de exposanten waren de hoogtepunten van deze beurs 
de talrijke beursaanbiedingen en aantrekkelijke incentives, 
autocoureur Sascha Lenz, die met zijn racetruck alle aandacht trok, 
en de vele bijzondere verrassingen bij de stands van de exposanten. 
De rondleidingen door het centrale magazijn van AD-Cargo werden 
zeer gewaardeerd door de bezoekers, die echt onder de indruk 
waren van de opslagruimte van 300.000 m3.

Na het succes van de digital-only beurs 
in 2021 combineerde de CARAT beurs 
dit jaar live on site en digitaal/online.  
Hier konden bezoekers de klok rond 
kennismaken met alle beursacties en 
innovaties. 

Proficiat aan Carat met dit 
succesvolle evenement en zijn 
25ste verjaardag!
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Brussel, 3 november. Het Europees Parlement is samen met 
de Raad van de EU en de Europese Commissie op weg naar hun 
trialoog (de driehoekswetgevingsprocedure voor de meeste EU-
normen) over de Data Act, één van de belangrijkste regelingen 
voor de Europese digitale markten. 
De gegevenswet zal met name door machines gegenereerde 
gegevens van IoT-producten en aanverwante diensten beschikbaar 
maken voor mensen of bedrijven die dergelijke producten 
bezitten, huren of leasen.  Er zullen rechten en verplichtingen 
worden vastgesteld voor alle partijen, met inbegrip van externe 
dienstverleners aan wie gebruikers een toegangsrecht kunnen 
toewijzen. Deze verordening zal gelden voor alle economische 

sectoren in de Europese Unie. Volgens de Commissie zullen de 
nieuwe regels tegen 2028 naar verwachting 270 miljard euro 
extra BNP opleveren.

Wat stelt de Commissie voor? 
Ten eerste eerlijke toegang tot en gebruik van gegevens in 
zakelijke relaties (B2C & B2B), ten tweede verbeterde toegang 
tot gegevens uit de particuliere sector voor de publieke sector 
(B2G); ten derde nieuwe regels die klanten in staat stellen 
daadwerkelijk te wisselen tussen verschillende aanbieders van 
cloud-gegevensverwerkingsdiensten.

The Data Act: 
Het openen  
van de poorten 
van digitale 
forten

Vanuit haar hoofdzetel in Brussel volgt FIGIEFA, 
de Europese federatie van de automotive after-
market verdelers, de ontwikkeling van Europese 
en internationale wetgeving met betrekking tot 
de automotive aftermarket op de voet.  
Figiefa behartigt de belangen van haar leden 
ten aanzien van Europese en internationale 
instellingen.
In een reeks artikels in deze nieuwsbrief willen 
FIGIEFA en ADI, die FIGIEFA bijstaat via diverse 
werkgroepen, een overzicht geven van kernthe-
ma’s die een impact zullen hebben op het toe-
komstige speelveld van de IAM.

In dit nummer: The Data Act - Het openen van 
de poorten van digitale forten
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Welke gevolgen heeft dit voor de 
automobielindustrie en haar aftermarket? 
Het creëert een belangrijk recht voor gebruikers om toegang 
te krijgen tot de gegevens die door hun gebruik van verbonden 
producten worden gegenereerd, en om toegangsrechten tot 
de gegevens toe te wijzen aan een externe dienstverlener van 
hun keuze. Ook reparatie- en onderhoudsdiensten en toegang 
tot diagnose-informatie zijn uitdrukkelijk opgenomen. Andere 
belangrijke bepalingen zijn de verplichtingen van de fabrikant 
om de gegevens transparant en “gemakkelijk toegankelijk” te 
maken voor de gebruiker, beperkingen voor de fabrikant om 
de activiteiten van de gebruiker of derden te controleren en 
de vergoeding van de kosten voor het beschikbaar stellen van 
gegevens, met name voor KMO’s.
Hoewel FIGIEFA erkent dat de gegevenswet een relevante 
stap voorwaarts is naar de ontwikkeling van de Europese 
gegevenseconomie, zijn wij er vast van overtuigd dat dit op zich 

In dit verband vertegenwoordigde Sylvia Gotzen, CEO 
van FIGIEFA, AFCAR op de hoorzitting van het Europees 
Parlement van 26 oktober, als één van de vijf geselecteerde 
belanghebbenden, in een sessie getiteld ‘Data Act: creating 
growth and innovation’ (het creëren van groei en innovatie).
“Gebruikers moeten niet alleen effectief toegang hebben 
tot hun gegevens, maar ook de door hen gekozen 
dienstverleners moeten een efficiënte manier hebben om 
ze op te vragen”, beweerde mevrouw Gotzen. “En dat in real 
time, terwijl de gegevens worden gegenereerd. Gegevens 
die toegankelijk zijn, moeten beschikbaar worden gesteld. 
Anders zijn derde dienstverleners veroordeeld tot het 

leveren van ‘me-too-diensten’, in een door de fabrikant 
bepaald tempo. Dit zal onze mogelijkheden om te 
innoveren en te differentiëren kunstmatig beperken, en de 
consumenten zullen de dupe worden.”
Zij herinnerde ook aan een ander belangrijk aspect, namelijk 
de billijkheid van de regels voor contractvoorwaarden en 
compensaties. Deze regels zouden volgens het huidige 
voorstel van de Europese Commissie terecht van toepassing 
zijn op KMO’s, maar dergelijke contractvoorwaarden en 
vergoedingen voor gegevens moeten eerlijk, redelijk en 
niet-discriminerend zijn en gelden voor alle bedrijven in een 
duidelijk onevenwichtige onderhandelingspositie.

niet voldoende zal zijn in de automobielsector. Het ecosysteem 
heeft sectorspecifieke wetgeving voor de automobielsector 
nodig die de beginselen en bepalingen van de gegevenswet 
vertaalt in concrete, wettelijke en technische maatregelen voor de 
automobielsector. 
Ook moeten bepaalde aspecten van de gegevenswet voor de 
automobielsector worden verduidelijkt, omdat ze momenteel te 
veel ruimte voor interpretatie laten, wat tot rechtsonzekerheid 
en een hoog risico op geschillen leidt. Alleen een specifieke 
wetgeving zal onafhankelijke dienstverleners het vertrouwen 
en de stimulans geven die zij nodig hebben om te investeren in 
nieuwe gegevensgestuurde diensten, die de consumenten en 
de hele samenleving ten goede zullen komen door slimmere, 
veiligere en duurzamere mobiliteitsoplossingen te bieden.
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Manuel Van Royen, CEO van AD 
International, opende de sessie met 
een update over de markttendensen 
en de ontwikkeling van ADI en haar 
partners. Petra Vanfroyenhoven, 
Marketing Directeur, presenteerde 
het 2023 Marketing en Communicatie 
programma, met alle evenementen, 
brochures en tools zowel on- als offline 
ten dienste van de ADI leveranciers en 
ter ondersteuning van hun business 
met de ADI Partners in hun landen!

De volgende dag werden alle deelne-
mers uitgenodigd in het nieuwe ge-
bouw van Grup Eina Digital, dat al vele 
jaren het AD Technical Center beheert 
en technische diensten verleent aan 
ADI’s opleidingsprogramma Eure!Car.
Verdeeld in kleinere groepen kregen 
de deelnemers vervolgens een rondlei-
ding door de nieuwe installaties en een 
gedetailleerd inzicht in de 4 belang-
rijkste pijlers van de opleidingsaanpak 
van ADI: praktijkgerichte cursussen, 
telefonische ondersteuning, digitale 
hulpmiddelen en nieuwe opleidings-
gebieden.

ADI-MARKETINGDAGEN

Op 29 en 30 september namen ongeveer 80 marketingdes-
kundigen uit de auto-onderdelenindustrie en de partners 
van ADI deel aan de ADI Marketing Days. Dit evenement, 
waar het jaarlijkse marketing- en communicatieprogram-
ma wordt voorgesteld, vond plaats in de prachtige omge-
ving van het wijn- en golfresort Hotel Peralada in Figue-
res, het noorden van Spanje.
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Nuria Pinent, Marketing verantwoor-
delijke bij GED, demonstreerde het 
principe van praktische opleidingen op 
de speciaal uitgeruste Eure!Car-oplei-
dingsvoertuigen, terwijl Frédéric Van-
denhende, hoofd van de verkoopsafde-
ling, het nieuwe technische callcenter 
en de online database voor probleem- 
oplossing presenteerde, hulpmiddelen 
die monteurs helpen om snel oplossin-
gen te vinden voor de meest uitdagen-
de gevallen die ze in hun dagelijkse 
werk tegenkomen.

De 2022 ADI Marketing Days werden afgesloten met een 
gezamenlijke netwerklunch in een typisch Spaanse sfeer met onder 
meer... Paella!

Petra Vanfroyenhoven demon-
streerde digitale/online manieren 
om opleidingen en ondersteuning 
te bieden aan professionele mon-
teurs, zoals de Eure!Car-campus  
(https://eurecar.campuseina.com,  
met vele e-cursussen en tech-
nische webinars) en de Techni-
cal Corner op de Eure!Car-website  
(www.eurecar.org/technicalcorner), 
 terwijl Manuel Van Royen de nieuw-
ste opleidingsmodules voor de  
carrosseriebedrijven toonde (las- en 
reparatietechnieken voor metaal  
en aluminium, kunststof- en glasre-
paratie, uitrusting,...) en de eerste 
Eure!Car-opleidingsvrachtwagen.



10

AU TO D I S T R I B U T I O N  F R A N C E : 
Meer dan 1300 m2 in het hart van Equip’Auto PARIS  

Na een succesvolle “On Tour” editie van 2021 
heeft Autodistribution van 18 tot 22 oktober 
live deelgenomen aan de Equip’Auto show in 
Parijs.

Voor dit evenement installeerde Autodistribution een open 
ruimte van 1323 m². De ruimte was groter dan bij de editie van 
2019 om het netwerken en de uitwisselingen te stimuleren... en 
natuurlijk om de 60e verjaardag van de groep te vieren!

Bezoekers ontdekten de wereld van Autodistribution en 
zijn nieuwe producten- en dienstenportefeuille, waarbij op 
verschillende gebieden de veelzijdige expertise van de groep werd 
gepresenteerd:

 � onderdelen 
 � carrosserie
 � uitrusting, 
 � banden
 � lak
 � glas
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1443
Leden

788
Leden

963
Leden

296
Leden

343
Leden

MÉCANIQUE CARROSSERIE

Laurent Desrouffet, algemeen directeur van de activiteiten Networks 
en Light Vehicle Repair bij Autodistribution, legt uit: “We zijn 
verheugd dat EQUIP’AUTO terug is op Paris Expo! We kijken ernaar uit 
om al onze multi-service expertise aan onze klanten te presenteren, 
evenals de ontwikkelingen en innovaties in onze business. Met een 
sterke focus op innovatie, met name voor duurzame mobiliteit, 
zal onze stand tijdens de beurs verschillende evenementen en 
activiteiten aanbieden om de 60e verjaardag van Autodistribution 
te vieren. En natuurlijk kijken we alvast vooruit naar het grote AD 
Netwerk Congres in Marrakech”.

Bovendien had elk van de Autodistributienetwerken 
zijn eigen hoekje op de stand en toonde het zijn 
expertise en innovaties aan de bezoekers.

 � AD Mécanique (AD Garages): 1443 leden
 � Glass Auto Service: 343 leden
 � Autoprimo: 963 leden
 � AD Carrosserie: 788 leden
 � Staff Auto: 296 leden
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A D I  B R E A K FA S T  C ATC H - U P

Voor het eerst in 4 jaar opende de internationale vakbeurs Auto-
mechanika op 13 september in Frankfurt haar deuren.
78.000 bezoekers uit 175 landen kwamen naar het toonaangeven-
de platform in Frankfurt om producten en diensten uit werkplaat-
sen, industrie en detailhandel live en persoonlijk te ervaren. 2.804 
bedrijven uit 70 landen stelden hun producten en diensten ten-
toon in 19 hallen en op het buitenterrein.

Voor ADI was de internationale setting in Frankfurt een mooie 
gelegenheid om handel en industrie samen te brengen voor een 
update tijdens het zogenaamde ADI Breakfast Catch-Up.
In de wetenschap dat “de ochtendstond goud in de mond heeft”, 
namen meer dan 100 professionals uit de aftermarket om 7 uur 
‘s ochtends deel aan het evenement in het Maritim Hotel, waar 
Manuel Van Royen de markttrends presenteerde en de algemene 
prestaties van ADI tot nu toe toelichtte.

Verdere getuigenissen van de ADI-partners gaven inzicht in de 
status van de verschillende ADI-partners, hun markten en de 
laatste ontwikkelingen.
Ondanks het vroege uur deelden alle deelnemers een groot 
enthousiasme voor het evenement en vonden ze het een geweldige 
manier om de beursweek op Automechanika te beginnen.


