


Haal meer uit uw BOVAG-lidmaatschap



10 november Kennissessie ‘Stoppen en Doorgaan’ | Naaldwijk

13 t/m 16 januari InterClassics | Mecc Maastricht

13 januari Algemene Ledenvergadering | InterClassics

22 maart Jaarcongres BOVAG | NBC Nieuwegein

https://mijn.bovag.nl/evenementen




Bij non-conformiteit voldoet een geleverd 
product niet aan de verwachtingen die een 
consument daar redelijkerwijs van mag hebben. 
Ook al is er bij de verkoop geen garantie 
gegeven, dan kan een consument altijd 
terugvallen op deze ‘wettelijke garantie’. 
Welke verwachtingen een consument mag 
hebben, hangt af van het product en de 
omstandigheden, zoals leeftijd/ouderdom van 
het product. 

mijn.bovag.nl/garantie

https://mijn.bovag.nl/garantie


BOVAG juicht het daarom toe als BOVAG-leden 
op zo veel mogelijk manieren duidelijk maken 
dat ze BOVAG-lid zijn en wat daarvan voor de 
klant de voordelen zijn. Dit kan bijvoorbeeld met 
het officiële BOVAG-bord en met vlaggen, 
briefpapier en stickers, met logo’s op de site en 
in eigen advertenties en via sponsoring en 
evenementen. 

mijn.bovag.nl/bovagkeurmerk

www.bovagledenwinkel.nl

https://mijn.bovag.nl/bovagkeurmerk
http://www.bovagledenwinkel.nl/


De consument belt u of laat zijn gegevens 
achter door een formulier in te vullen. 

Als een consument alleen een telefoonnummer 
opvraagt of doorklikt naar uw website heet dit 
een zachte lead.

mijn.bovag.nl/viabovag

www.viabovag.nl

https://mijn.bovag.nl/viabovag
http://www.viabovag.nl/


Uit een update van het onderzoek ‘Het effect 
van de elektrisch aangedreven (bedrijfs-)auto 
op het aftersales businessmodel’ blijkt dat de 
opkomst van EV nog sneller gaat dan in eerste 
instantie verwacht. Uw klanten kiezen steeds 
vaker voor elektrisch en dat gaat gevolgen 
hebben voor uw werkplaats. Bereid u hierop 
voor!

mijn.bovag.nl/ev

https://mijn.bovag.nl/ev


Het berekenen van toeslagen hangt met een aantal 
factoren samen zoals het type bedrijf, of er sprake is van 
ADV en natuurlijk hoeveel uur er afwijkend van het 
geldende rooster gewerkt is. Een ingewikkelde en 
tijdrovende berekening. Daarom ontwikkelde BOVAG de 
Toeslagentool. In deze online tool voert u snel en 
eenvoudig de basisgegevens waarna de toeslag berekend 
wordt die op uw medewerker van toepassing is.

mijn.bovag.nl/toeslagentool

https://mijn.bovag.nl/toeslagentool


De medewerker krijgt maximaal drie jaar lang, 
tot aan de AOW-datum, een maandelijkse RVU-
uitkering (ter hoogte van de AOW-uitkering). De 
medewerker moet hiervoor stoppen met werken 
en geen nieuw werk meer beginnen. 

mijn.bovag.nl/regeling-vervroegd-uittreden

https://mijn.bovag.nl/regeling-vervroegd-uittreden


Tijdens de kennissessie Stoppen en Doorgaan 
gaat een adviseur van Alfa Consultants 
uitgebreid in op de verschillende aspecten van 
bedrijfsoverdracht of -verkoop. 

Denk vooruit Denk digitaal is een programma 
met een goed op elkaar afgestemd pakket aan 
activiteiten, informatie en ondersteuning op het 
gebied van marketing en sales. 

mijn.bovag.nl/stoppenendoorgaan

denkvooruitdenkdigitaal.nl

https://mijn.bovag.nl/stoppenendoorgaan
https://denkvooruitdenkdigitaal.nl/


De BOVAG-werkgeverscoaches zoeken samen 
met werkgevers of werknemers naar 
antwoorden op uiteenlopende vragen over 
bedrijf en werk. De coaches adviseren en 
ondersteunen. Zowel werkgevers als 
werknemers kunnen gratis een coach 
inschakelen.

mijn.bovag.nl/coaching

https://mijn.bovag.nl/coaching


Het hebben van een RI&E is een verplichting uit 
de Arbowet. Het niet voldoen aan de 
verplichting kan zelfs een boete opleveren tot 
wel € 4.500,-. De gratis online branche RI&E 
van BOVAG en OOMT kan u hierbij helpen. 

www.oomt.nl/leidinggevende-veilige-gezonde-
werkplek-bieden/rie-risico-inventarisatie-en-
evaluatie/

mijn.bovag.nl/risico-inventarisatie-en-evaluatie

http://www.oomt.nl/leidinggevende-veilige-gezonde-werkplek-bieden/rie-risico-inventarisatie-en-evaluatie/
https://mijn.bovag.nl/risico-inventarisatie-en-evaluatie


CarProf Valentijn heeft de laatste editie 
gewonnen. Na een jaar afwezigheid is de 
verkiezing dit jaar weer terug. De 
aanmeldperiode is al gesloten, maar wij 
nodigen u allemaal van harte uit om de 
ontknoping van de verkiezing bij te wonen 
tijdens het BOVAG Jaarcongres op dinsdag 22 
maart 2022 in Nieuwegein.



Per 1 januari 2022



• Doel is een eenvoudiger en logischer model

• Factuur 2022 niet meer op basis m2 maar op basis FTE en het aantal 
vestigingen

• Alle BOVAG afdelingen hanteren hetzelfde contributiemodel

• Totale contributieopbrengst voor BOVAG wordt waarschijnlijk iets 
lager

• Vragen? Wij zijn na afloop beschikbaar
of bel ledenadvies 030 – 65 95 300



Toegang tot originele fabrikantendata
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https://www.youtube.com/watch?v=CsNwKgLGZGQ


Dit kost per monteur 

ruim € 10.000 per jaar!







• Stap 1: Begin met digitale service registratie

• Stap 2: Start met Pass Thru voor merk waar je het meeste aan werkt

• Stap 3: Breid langzaam uit met merken
NB: één monteur kan nooit alle merken onder de knie krijgen

• Stap 4: Maak gedegen keuzes, specialiseer en werk samen





• Werken aan moderne auto’s kan niet zonder toegang tot OE!

• Kies de oplossing die het best past bij je bedrijf

• Er kan meer, het is makkelijker en er is meer hulp dan je denkt! 

• Laat je helpen door AutoNiveau, GMTO, Tech360,  

Automotive Academy en Koskamp Academy
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Ga naar: www.autosdebaas.nl



Naar twaalf maanden



• Europese regels schrijven langere 'wettelijke garantie' voor

• 'Wettelijke garantie' is feitelijk Conformiteit en omkering bewijslast

• Gekocht product moet voldoen aan wat koper redelijkerwijs mag verwachten

• Omkering bewijslast in NL op 1-1-2022 waarschijnlijk van 6 naar 12 maanden

• 'Wettelijke garantie' kun je niet uitsluiten

• BOVAG garanties veranderen mee

• BOVAG Garantie is een optie (maar op viaBOVAG.nl verplicht)

• € 4.500 grens is al eerder afgeschaft

• Wat nu?

• Garantiepotje ophogen

• Inkoop- en verkoopbeleid herzien

• Bovemij ontwikkelt een product voor 6 + 6 maanden



Ga naar:

Mijn BOVAG - Garantie

Mijn BOVAG - Nieuws - 'Wettelijke garantie' wordt opgerekt

Mijn BOVAG - Non-conformiteit

Mijn BOVAG - Nieuws - Feiten, fabels en vragen over de BOVAG Garantie

Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud 
(35.734) - Eerste Kamer der Staten-Generaal

https://mijn.bovag.nl/garantie
https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws/2021/juli/wettelijke-garantie-wordt-opgerekt
https://mijn.bovag.nl/nonconformiteit
https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws/2021/september/feiten-en-fabels-over-de-bovag-garantie
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35734_implementatiewet_richtlijnen


• mijn.bovag.nl/aed

https://mijn.bovag.nl/aed


Wat hebben we de afgelopen periode in Den Haag en Brussel bereikt?



• Nederlandse garagebedrijven bleven open en APK liep door

• Duitsland, België en Frankrijk gingen op slot

• Maart 2020: Import vlot getrokken met identificatie op afstand 
(Corona noodprocedure RDW)

• Uitstelregeling Belastingen: 5 jaar de tijd om terug te betalen

• TVL verlengd, max. bedrag verhoogd van € 50.000 naar € 300.000

• Regeling ook voor bedrijven met margeregeling en voor starters

• Input uit BOVAG Corona Monitor erg belangrijk, nu door met 
Ondernemersmonitor



• Ecorys rapport: knelpunten import en export

• Klachten en verbeterpunten aangeleverd bij Ministerie Financiën, 
belastingdienst en RDW

• Nieuw systeem autobelastingen voor een gezonde automarkt

• Coalitie BOVAG met RAI, VNA, ANWB en Natuur & Milieu

• Met concreet plan, doel is erger voorkomen

• Opslag Duurzame Energie: 

• Kleine MKB slechter af dan multinationals 

• Inzet is verlaging jaarkosten 

• Aanpak banken

• Financierbaarheid garagebedrijven, tarifering, afstorten contant geld



• Strijd om data tussen fabrikant en retail

• Inzet BOVAG

• Regie bij de consument

• Keuzevrijheid berijder

• Eerlijk speelveld voor aftermarket (toegang tot data en 
onderdelen)

• Professionele garagebedrijven zelfde mogelijkheden als dealers

• Brussel, Den Haag en RDW

• Meldpunt belemmeringen RDW



• Gaat om Beveiliging (dus wel Anti-diefstal en niet Veiligheid)

• Contact- en deursloten

• Vanaf 1 augustus 2023 alleen mogelijk als

• Garagebedrijf gecertificeerd

• Monteur gecertificeerd

• Zo niet: alle ECU’s van contact- en deursloten afgegrendeld

• Eén universeel certificaat vervangt alle merkcertificaten

• Certificerende instanties (bijv. DEKRA, KIWA) starten voorbereiding

• Aanvragen pas medio 2022 mogelijk

• BOVAG leidt proces en houdt u op de hoogte



RDW-nieuws



• Vanaf 1 juli 2022 verplicht voor diesels met roetfilter

• Startscherm => roetfilter? dan deeltjesteller, anders oude procedure

• Geldt voor APK-1 en APK-2

• Aanschaf deeltjesteller is niet verplicht

• alleen verplicht voor keuren diesels met roetfilter

• maak een bewuste keuze of je deze diesels wilt blijven keuren

• Overgangsregeling => auto's van voor 2017 mag eigenaar roetfilter op kenteken 
afmelden bij RDW => betaalt dan wel roettax

• Van belang om klant goed te adviseren, bij afkeur keuze tussen nieuw 
roetfilter of afmelden roetfilter maar dan wel 15% hogere MRB



• Er zijn 2 meetprincipes

• Ionisatie (DC) en condensatie (CPC)

• Let op aanschafkosten en operationele kosten

• Apparaat moet officieel certificaat hebben (in NL meestal van NMI)

• Op dit moment zes apparaten met certificaat

• Verwachting is uiteindelijk circa acht goedgekeurde apparaten



Ga naar:

Mijn BOVAG - Nieuws - Roetfiltertest vanaf 1 juli 2022 onderdeel van apk 
dieselvoertuigen

Mijn BOVAG - Nieuws - Apk: in oktober meer goedgekeurde deeltjestellers op de 
markt

Uitstoot dieselauto's RDW | RDW

https://www.bovagledenwinkel.nl/nl/overzicht-collectief-voordeel/deeltjesteller

www.deeltjestest.nl

https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws/2021/januari/roetfiltertest-vanaf-1-juli-2022-onderdeel-van-apk
https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws/2021/juli/apk-in-oktober-meer-goedgekeurde-deeltjestellers-o
https://www.rdw.nl/over-rdw/actueel/dossiers/dieselvoertuigen
https://www.bovagledenwinkel.nl/nl/overzicht-collectief-voordeel/deeltjesteller
https://www.deeltjestest.nl/


• Vanaf 1 januari 2022 verplicht voor elke APK

• Auto en testkast op een vlakke en horizontale ondergrond

• mag ook een brug zijn, of een deel van de vloer

• Kies meest praktische mogelijkheid:

• vloer slijpen, brug stellen, gietvloer, testkast op rail etc.

• vraag RDW of collega om tips

• Door RDW goedgekeurde plek moet duurzaam gemarkeerd zijn

• Nog geen goedkeur? Voor 15 november 2021 bij RDW melden, dan garantie dat 
RDW voor einde jaar opnieuw komt controleren

• Zonder goedgekeurde plek mag u vanaf 1 januari 2022 niet meer keuren!



Ga naar:

Mijn BOVAG - Nieuws - [Terugkijken] Webinars over nieuwe vlakke vloeren-norm 
voor APK 1 en APK 2

RDW - toelichting inrichting en apparatuur (pdf, zie hoofdstuk 9)

https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws/2021/juli/terugkijken-webinars-over-vlakke-vloeren-norm-voor
https://www.rdw.nl/-/media/rdw/rdw/pdf/sitecollectiondocuments/e-en-t/naslag/tbb2021/toelichting-inrichting-en-apparatuur-bijlage-tbb.pdf



