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Beste, 

 
De automotive sector kreunt onder de coronacrisis. Het werkaanbod bij onze bedrijven is drastisch 
geslonken. De vermindering van het aantal opdrachten bij onze leden verschilt sterk per regio (met 
uitschieters tot 75%) en heeft verstrekkende gevolgen. Onze mkb-ondernemers zitten met ontzettend 
veel vragen over wat ze kunnen doen om hun bedrijf overeind te houden. Liquiditeit speelt hierbij een 
grote rol. 

Wij ontvangen signalen uit de markt dat uw bedrijf klanten aanraadt om onderhoud, reparaties, 
schadeherstel en bandenwissels uit te stellen, tenzij het direct noodzakelijk is. Omwille van ieders 
gezondheid is daar echter geen reden toe, omdat alle bedrijven de RIVM-richtlijnen volgen en zelfs 
extra hygiënische maatregelen nemen, zoals een haal- en brengservice voor de auto’s, extra gebruik 
van handschoenen en stoel- en stuurhoezen en het desinfecteren van sleutels en handgrepen. Het is 
juist nu van het grootste belang de economie waar mogelijk draaiende te houden en uw leveranciers 
het werk te gunnen dat normaliter ook werd uitgevoerd. Op die manier draagt u er ook aan bij dat 
deze ondernemers straks actief kunnen blijven en u in de toekomst van dienst kunnen blijven. 
Bovendien hebben vele van uw klanten nu juist ruim de tijd om werkplaatsafspraken in te plannen, 
terwijl de bedrijven momenteel ook veel flexibeler kunnen zijn met die planning.  

Ook onze overheid doet haar haar uiterste best de economie draaiende te houden; wij vragen u ook 
uw verantwoordelijkheid neemt tegenover onze MKB-sector. Maatregelen die u neemt, hebben 
enorme impact en kunnen een ongewenst domino-effect creëren. Wij maken indien gewenst graag 
branchebrede afspraken met u over de te nemen maatregelen om werkzaamheden zo goed als 
mogelijk uit te kunnen blijven voeren. Wij zouden het daarom op prijs stellen als uw klanten zelf de 
keuze krijgen om onderhoud, reparaties, schadeherstel en bandenwissels uit te laten voeren, waarbij 
door u wordt aangegeven dat de aangesloten bedrijven de noodzakelijke maatregelen treffen om dit 
veilig te laten gebeuren. 

Veiligheid van uw klanten en onze werknemers is op dit moment onze grootste prioriteit. Echter, het is 
ook van groot belang dat de liquiditeitspositie van ondernemers zoveel mogelijk wordt bewaakt. Op die 
manier kan de onderneming draaiende worden gehouden, het personeel worden betaald en vaste 
lasten worden voldaan. Het hanteren van de normale betaaltermijnen en liever nog snellere 
betalingen, helpen onze sector ook. 

Wij vertrouwen erop dat u de ondernemers steunt en samen met ons de schouders onder een zoveel 
mogelijk draaiende economie wilt zetten. We zijn partners in goede en slechte tijden.  

Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen! Wij hopen op uw positieve reactie!. 

Vriendelijke groet, 
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