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Grote sprong voorwaarts voor Erwin Beerens
Date : 29 oktober 2016

De Beerens Groep, actief in de autohandel en vastgoed, heeft een sterk boekjaar 2015/2016
achter de rug. De omzet van de groep sprong van 199 naar 315 miljoen euro. De operationele
cash flow steeg van 15 naar 18 miljoen euro. De groei toonde zich over alle divisies van het
bedrijf dat in handen is van Erwin Beerens. De omzet door verkoop van personenwagens,
voornamelijk Nissan en Opel, steeg van 77 naar 108 miljoen euro. De internationale
autohandel, waarbij wordt ingespeeld op de wereldwijde overcapaciteit in de autosector,
groeide van 46 naar 85 miljoen euro. Diensten en vastgoed waren goed voor 121 miljoen euro
tegenover 75 miljoen het vorige boekjaar. Het vermogen van de familie Beerens stijgt van 70
naar 92 miljoen euro, goed voor bijna 50 plaatsen winst in onze ranglijst om te eindigen op
plaats 177.

Ondanks de sterke groei blijft Erwin Beerens voorzichtig in zijn commentaar. De Europese
automarkt zal onder invloed van wijzigend politiek beleid onder druk blijven staan en zal blijven
krimpen. Stedelijke mobiliteit wordt meer en meer een pijnpunt. We moeten dus gefocusd
blijven op hoe we onze klanten nog beter kunnen bedienen, aldus Beerens die weet in te spelen
op de gewijzigde marktomstandigheden. Minder vertrouwen van de consument zet de verkoop
van personenwagens onder druk. Maar dat wordt gecompenseerd door de lage rente. Die
maakt vastgoedprojecten aantrekkelijk. En er is nog een neveneffect. De lage rente doet
speculanten zoeken naar nieuwe investeringen. Oldtimers zijn daar een voorbeeld van. Een
deel van de investeringen in kunst verschuiven naar oldtimers, en dat is precies één van de
specialiteiten van Beerens. Er zijn om en bij 200.000 oldtimers ingeschreven in België, ene
getal dat elk jaar groeit met om en bij 5 procent.
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