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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
t.a.v. Staatssecretaris Keijzer 
per mail: stasezk@minez.nl 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
t.a.v. Minister Van Nieuwenhuizen 
per mail: dbo-min@minienm.nl 
Ministerie van Financiën 
T.a.v. Staatssecretaris Vijlbrief 
Per mail: j.a.vijlbrief@minfin.nl 
  

Bunnik, 27 maart 2020   
   
Geachte mevrouw Keijzer, mevrouw Van Nieuwenhuizen en heer Vijlbrief, 
 
Dankzij snel en doortastend handelen van dit kabinet kunnen ondernemers gebruik maken van een 
aantal noodmaatregelen om de grootste financieel-economische problemen van de coronacrisis op 
de kortst mogelijke termijn op te vangen. BOVAG is daar, namens zijn leden, zeer erkentelijk voor.  
 
Niet verwonderlijk, gezien de geboden snelheid, constateren onze leden ook dat het bestaande 
pakket nog niet op alle punten even goed werkt. In deze brief zetten wij uiteen waar de leden 
tegenaan lopen. Daarnaast zijn volgens BOVAG aanvullende korte en middellange termijn 
maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk – in de kern gezonde – 
ondernemingen ook sterk genoeg blijven om de effecten van de coronacrisis te boven te komen.  
 
Uit de coronamonitor die BOVAG wekelijks onder zijn leden uitzet, blijkt duidelijk dat ook onze sector 
grote schade oploopt door de crisis. In de eerste week was de gerapporteerde terugloop in omzet al 
32%, deze week is het 44% en de vrees en de verwachting is dat deze afname alleen maar groter 
wordt naarmate de tijd verstrijkt, consumenten thuis blijven en bijvoorbeeld de werkplaats stilvalt 
omdat er geen nieuw afspraken meer worden gemaakt. 
 
Daarom vragen wij uw aandacht voor maatregelen op drie terreinen: 

1. Uitbreiding werking en uitbreiding noodmaatregelenpakket (ministerie van EZK) 
2. Ondersteuning processen automotive retail (ministerie van IenW) 
3. Verbetering liquiditeit via fiscaliteit (ministerie van Financiën) 

 
Onze zorgen en suggesties voor oplossingen vindt u, uitgewerkt per beleidsverantwoordelijk 
ministerie, in de bijlage. 
 
Wij zijn ervan overtuigd we, met dat de daadkracht die uw kabinet nu aan de dag legt, deze crisis 
kunnen doorstaan. U kunt er daarbij van uitgaan dat BOVAG hierin volop meedenkt en ook mee-
doet. Sinds het CPB gisteren zijn scenario’s presenteerde, weten wij dat naast al het persoonlijk  
leed, ook de economie een enorme klap gaat krijgen. De maatregelen in het door u afgekondigde 
noodpakket bestaan voor een belangrijk deel uit uitstel van betalingen. BOVAG doet een  
klemmend beroep op u om, in die logica, nu in elk geval ook de BPM-afdracht te betrekken. 
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Dergelijke uitstelmaatregelen zijn belangrijk, maar leiden niet tot afstel. Daarom is het nodig om niet 
alleen te vertragen, maar ook te verlagen. Zonder reductie van de lastendruk moet de grote klap 
voor veel ondernemers nog komen. Omzetderving na de coronacrisis zal immers niet, of hooguit 
gedeeltelijk, kunnen worden terugverdiend.  
 
BOVAG ziet uit naar onze gesprekken en zal u daarbij een realtime beeld geven hoe de verschillende 
deelbranches in onze sector ervoor staan. Wij zullen daarnaast ook oplossingen suggereren die erop 
gericht zijn om getroffen ondernemers in staat te stellen de klap van de coronacrisis op te vangen.  
 
Onze sector, met bijna negenduizend bedrijven die bij BOVAG zijn aangesloten, die werkgelegenheid 
biedt aan ruim 90 duizend mensen, gaat over al wat rolt en rijdt. Net als u willen we alles in het werk 
stellen om weer terug te keren naar de situatie dat Nederlanders kunnen gaan en staan waar we 
willen.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
drs. J.H. ten Broeke     P. Niesink 

    
 
Algemeen voorzitter BOVAG    Algemeen directeur BOVAG 
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BIJLAGE: Aanvulling noodmaatregelen voor BOVAG-bedrijven 
 
1. Uitbreiding werking en uitbreiding noodmaatregelenpakket (ministerie van EZK) 
 
Samenvatting 

Liquiditeit- en kredietregelingen 
a. BMKB-regeling - Uitzondering autodealerbedrijven max € 50 mln omzet 

- Op vestigingsniveau kunnen aanvragen 
- Driejaarscriterium schrappen 
- Borgen dat BMKB-regeling in sectoren kan worden gebruikt in  
   sectoren waar aantrekken extern kapitaal problematisch is 
- Beperken en standaardiseren benodigde bedrijfsgegevens vooraf 
- Afschaffen of compenseren opslag van 3,9% 
- Verhogen plafond indien nodig 

b. GO-regeling - RC-karakter à la BMKB-regeling 
- Verhogen plafond  

c. Garantie vooruitbetaalde huur - Waardevoucher systeem met garantstelling via Rijksfonds 
d. Huur onroerend goed - EZK in regierol bij op te starten overlegtafel retail 

Werkgeversregelingen 
e. NOW - Omzetdaling baseren op geoffreerde i.p.v. gefactureerde omzet 

 
Liquiditeit- en kredietregelingen 

a. BMKB-regeling 
Scope 
De scope van de BMKB-regeling ziet toe op bedrijven met een maximum van 250 werknemers en een 
omzet van minder dan € 50 miljoen. Grotere holdings zullen daarom buiten de BMKB-regeling vallen, 
terwijl juist zij nog één van de weinige autoretailers zijn die wel krediet van banken krijgen. Bij die 
groep leden wordende omzetcijfers enorm geflatteerd door de hoge prijs per product. Het 
rendement is echter dusdanig laag dat in termen van winstmarges en winst in absolute euro’s, 
dealerbedrijven eigenlijk gewoon MKB zijn. Dit zou moeten worden betrokken in de opzet van de 
BMKB-regeling.  
Naast het mogelijk maken van de BMKB-regeling voor grotere holdings met de specifieke 
liquiditeitsvraag die past binnen de BMKB-regeling, zouden we ook graag zien dat het mogelijk is om 
op vestigingsniveau (als franchisenemer) gebruik te maken van de BMKB-regeling. Tevens zouden wij 
willen pleiten voor het schrappen van de periode waarbinnen je actief moet zijn (nu gesteld op drie 
jaar). 
 
Protocol banken 
Banken zijn voor de automotive retail nog steeds de belangrijkste verstrekkers van financiering. Uit 
onze achterban kregen wij al vóór de Corona crisis signalen dat de toegang tot extern kapitaal steeds 
vaker uit de pas liep met de behoefte van de ondernemer. Zo bereikten ons signalen dat de drie 
grootbanken (met enige uitzondering van ABN-AMRO) niet langer bereid waren om de automotive te 
financieren, tenzij het een top 50 automotive retailbedrijf betreft.   
Het is in beginsel de financier die beslist of hij een borgstellingskrediet verleent en onder welke 
voorwaarden, echter hoe gaat de bank om in casu de mobiliteitsretail? Als garantiehouder vragen wij 
de Staat te borgen dat de mobiliteitsretail langs dezelfde BMKB lat wordt gelegd t.b.v. garandering 
kredietruimte. 
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Onderbouwing 
Vaak zijn nog niet alle cijfers die bij de aanvraag worden verlangd, bekend bij de aanvrager. Om de 
snelheid in het proces te behouden, willen wij pleiten voor een toegankelijker format voor 
ondernemers waarin enkel de essentiële informatie wordt gevraagd. Als alternatief zou de 
branchevereniging een format kunnen ontwikkelen, waarover wordt afgesproken dat dit door de 
kredietverstrekker wordt geaccepteerd. Wanneer vervolgens naar een zogenaamde 
'deskundigenverklaring’ wordt gevraagd, is ook hier het hanteren van een uniform format van belang 
om onnodig hoge accountantskosten te voorkomen, en/of accountants op weg te helpen met het 
verstrekken van zo’n deskundigenverklaring. 
 
Prohibitief hoge opslag overheid 
Een regeling als BMKB die essentieel is voor kleinere ondernemers die inkomsten of productie 
mislopen door het coronavirus, zou ondernemers in nood niet moeten belasten met opslagen 
bovenop de rentekosten. Het lijkt ons geenszins gepast om in deze moeilijke tijden waarin alle 
liquiditeitsruimte vereist is, de opslag van 3,9% t.b.v. RVO aan te houden. 
 
Plafond BMKB regeling 
Het  plafond voor de BMKB regeling is nu geraamd op € 300 miljoen. BOVAG gaat ervan uit dat bij het 
in zicht komen van het garantieplafond deze tijdig wordt opgehoogd om de doelgroep te bedienen. 
 
b. GO-regeling 
Vooruitlopend op de ‘nieuwe’ GO regeling, pleiten wij voor eenzelfde rekening courant karakter als 
ook gehanteerd bij de BMKB regeling zodat ook de GO-regeling aansluit op de liquiditeitsbehoefte 
van de mobiliteitsretail.  
 
Plafond GO-regeling 
Het kabinet heeft een garantieplafond voor de GO verhoogd van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. 
BOVAG is content met de toezegging van het Kabinet zich te committeren aan het verstrekken van 
alle garantieruimte die nodig is. Daaruit concluderen wij dat bij het in zicht komen van het 
garantieplafond de GO direct weer opgehoogd kan worden. 
 
c. Garantie op vooruitbetaalde huursommen roerende goederen 
De BOVAG achterban kent een aantal sectoren die zich kenmerken door vooral veel kleine seizoens-
afhankelijke bedrijven die naast verkoop van goederen ook werken met boekingen waarvan een deel 
al helemaal of gedeeltelijk is vooruitbetaald. Door het negatieve reisadvies en het advies om binnen 
te blijven is het effect voor deze sector praktisch gelijk aan een lockdown. Boekingen stoppen en veel 
mensen willen hun vooruitbetaalde geld terug. De ondernemer heeft al veel kosten gemaakt dus kan 
dit niet terugbetalen. Dat betekent dat veel bedrijven afstevenen op faillissement en bij een gehele 
lockdown zal dit meteen het geval zijn. Daarom pleit BOVAG voor aanvullende sectorspecifieke 
maatregelen die zo snel als mogelijk in werking zouden moeten treden om adequaat te kunnen 
inspringen op ontwikkelingen in de specifieke seizoensgebonden sectoren. 
De overheid wordt gevraagd te besluiten dat er op dit moment al sprake is van overmacht en 
daarmee te onderbouwen dat de sectorale algemene voorwaarden niet meer gelden voor wat 
betreft de annuleringsregeling. Dat betekent dat bedrijven de vooruit ontvangen huursom niet 
hoeven uit te keren aan de consument om een faillissement te voorkomen om zo de 
bedrijfscontinuïteit te borgen en een doorstart mogelijk te maken met behoud van werkgelegenheid. 
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Omdat bedrijven niet in staat zijn vooruitbetaalde gelden terug te geven aan de klant zou de sector 
geholpen zijn met een zogenaamd waardevoucher systeem. Deze vouchers zouden een financiële 
dekking / garantie moeten hebben via een Rijksfonds ingeval een bedrijf niet bij machte is de 
voucher te verzilveren.  
 
d. Regeling huur onroerend goed 
In deze tijden van crisis zijn veel vastgoedpartijen gelukkig bereid om de vorderingen van huur bij 
ondernemers op te schorten. Die ondernemers lopen daardoor wel een huurachterstand op die vaak 
lastig (in één keer) in te lossen is op het moment dat de coronacrisis voorbij is. BOVAG ziet graag dat 
het ministerie van EZK de regierol pakt om met belanghebbende partijen in gesprek te komen over 
het oplossen van dit soort problemen voor de retail.  
 
Werkgeversregelingen 
 
e. NOW 
Er is meer duidelijkheid gekomen over wanneer je in aanmerking komt voor NOW. Een werkgever die 
meer dan 20% omzetverlies verwacht kan straks NOW aanvragen. Achteraf wordt vastgesteld wat de 
werkelijke daling in de omzet is geweest. Het ministerie van SZW heeft bevestigd dat de reden van de 
daling niet wordt getoetst.  
 
Seizoensgebonden sector 
Met name voor de seizoensgebonden sector zoals camper- en caravanverkoop is het van belang dat 
men een beroep kan doen op het noodfonds op basis van de geoffreerde omzet en niet de 
gefactureerde omzet, aangezien deze sector een sterke seizoenspiek kent; het betreft dan de omzet 
die vanaf oktober is geoffreerd en nu (met de aflevering) contant wordt gemaakt en daadwerkelijk 
wordt geschreven. Met deze omzet moet men de rest van het jaar doorkomen.  
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2. Ondersteuning processen automotive retail (ministerie van IenW) 
 
Samenvatting 

a. RDW-keuring 
geïmporteerde voertuigen 

- Uitbreiding heropstart importkeuringen naar niet-verkochte voertuigen 
- Heropstart pilot ‘erkenning import’ 

b. Overtollige huur- en 
leaseauto’s  

- Tijdelijk in eigen bedrijfsvoorraad kunnen zetten 

c. parkeren bedrijfsvoorraad 
buiten eigen terrein 

- Tijdelijk geen boetes of naheffingen 

d. Restantvoorraadregeling 
gemotoriseerde tweewielers 

- Verruiming tot na 31 december 2020 

 
a. RDW-keuring geïmporteerde voertuigen 
BOVAG is zeer content met de oplossing die afgelopen dagen met de RDW tot stand is gekomen, 
zodat reeds verkochte voertuigen nu weer geïdentificeerd en gekentekend kunnen worden. De 
volgende stap is dat deze maatregel wordt uitgebreid naar voertuigen die al wel geïmporteerd, maar 
nog niet verkocht zijn. Ook zij behoeven veelal een kenteken om aangeboden te kunnen worden aan 
een eventuele koper. De regeling hiervoor zou conform de procedure kunnen gaan dat nu al is 
opgezet voor reeds verkochte auto’s. Dit levert bijna geen belasting op voor de RDW. 
 
Daarnaast verkennen wij graag hoe in dit kader de pilot ‘erkenning import’ voor keuringen door 
geselecteerde (en uiteindelijk: RDW-erkende) autobedrijven opnieuw kan worden opgestart, 
uitgebreid en daarna zo snel mogelijk kan worden omgezet in vast beleid. Hierdoor kan de werklast 
voor de RDW worden beperkt en kunnen ook voor de importerende bedrijven en particulieren de 
vertragingen na de coronacrisis worden ondervangen. Er zal immers sprake zijn van een stuwmeer 
aan voertuigen bij het opstarten van het reguliere proces. 
 
b. Overtollige huur- en leaseauto’s in bedrijfsvoorraad zetten 
Op dit moment staan heel veel huur- en leaseauto’s stil. Als het betreffende bedrijf een 
bedrijfsvoorraaderkenning heeft, is het opnemen van deze voertuigen in de bedrijfsvoorraad een 
oplossing om de kosten te drukken. Probleem is echter dat deze, als de crisis eenmaal voorbij is, niet 
meer opnieuw op naam van dezelfde eigenaar kunnen worden ingezet als huur- dan wel leaseauto. 
Als hier van zou mogen worden afgeweken, zou het voor deze bedrijven een pragmatische oplossing 
zijn om de kosten te drukken. De verplichtingen als verzekering, MRB en APK komen immers te 
vervallen. Hetgeen hier wordt voorgesteld is overigens een wijziging die is opgenomen in de 
voorgenomen wijziging van het RDW erkenningenstelsel. Wij willen het ministerie van IenW vragen 
dus op deze wijziging vooruit te mogen lopen.  
 
c. Geen boetes en naheffing parkeren bedrijfsvoorraad buiten eigen terrein 
Een van de voorwaarden van schorsen/opname in de bedrijfsvoorraad is het geen gebruik mogen 
maken van de openbare weg. Ook het parkeren op openbaar terrein wordt gezien als gebruik maken 
van de openbare weg. Op overtredingen staat een naheffing MRB met een boete van 100%. Dit 
betekent dus twee jaar MRB voor het voertuig. In deze tijd waarin heel veel voertuigen stil staan zijn 
de bedrijfsterreinen soms onvoldoende om alle voertuigen te herbergen. Wij vragen het ministerie 
van Financiën coulant om te gaan met deze situaties en af te zien van handhaving bij gebruik maken 
van de openbare weg middels parkeren. 
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d. Versoepeling restantvoorraadregeling gemotoriseerde tweewielers 
De gemotoriseerde tweewielerbedrijven worden extra hard geraakt door de coronacrisis: ten eerste 
omdat een belangrijk deel van de verkoopomzet normaal gesproken in het voorjaar wordt gemaakt, 
en nu dus niet. Voor dit jaar speelt echter een bijkomende uitdaging. De branche maakt namelijk een 
transitie door van Euro-4 naar Euro-5 voertuigen. Als bijeffect van de verkoopdip lopen de voorraden 
Euro-4 voertuigen op. Tegelijkertijd is de productie van nieuwe gemotoriseerde (Euro-5) tweewielers 
vrijwel stilgevallen. Als de bestaande restantvoorraadregeling (die momenteel tot het eind van 2020 
loopt) voor Euro-4 niet wordt versoepeld, dreigen deze ondernemers dus dubbel te worden 
getroffen op het moment dat de vraag weer aantrekt. Over zo’n versoepeling gaat BOVAG graag met 
het ministerie van IenW en met de RDW in gesprek. 
 
3. Verbetering liquiditeit via fiscaliteit (ministerie van Financiën) 
 
Samenvatting 

a. BPM-afdracht - Uitstel van betaling, voor VKR, art. 8, en individuele keuringen 
b. Motorrijtuigenbelasting  - Uitstel van betaling rijscholen 
c. Bijtelling demo’s - Geen bijtelling indien aantoonbaar geen auto 
d. Bedrijfsfietsenregeling - Herintroductie 

 
a. Uitstel van betaling BPM-afdracht 
De automotive sector kent een specifieke belasting, de Belasting van Personenauto’s en 
Motorrijwielen (BPM). BPM-afdracht voor eerste registratie op de Nederlandse weg kan op twee 
manieren: individueel of met een Versnelde Kenteken Registratie (VKR). Voor beide gevallen is de 
sector zeer geholpen met de expliciete toezegging vanuit het ministerie van Financiën dat de 
betalingstermijn – in lijn met andere fiscale verplichtingen – kan worden opgeschort tot drie 
maanden. Wij verwijzen hierbij ook naar de brief van de Nederlandse orde van Belastingadviseurs 
d.d. 17 maart 2020, waarin u dezelfde suggestie wordt gedaan.  
 
Wat betreft de VKR zou deze toevoeging op het noodpakket gunstig moeten zijn voor zowel 
importeurs als dealers, omdat de BPM afdracht een gezamenlijke activiteit is. Importeurs zijn 
verantwoordelijk voor de BPM afdracht aan de Belastingdienst bij registratie van nieuwe voertuigen, 
maar deze registratie wordt feitelijk uitgevoerd door dealers. Het voordeel op de kaspositie door 
uitstel van BPM betaling zou daarom ook een gedeeld voordeel moeten zijn. Logischerwijs wordt het 
voordeel ingezet ten gunste van dit distributienetwerk in overleg tussen importeur en 
dealerverenigingen. Zo kan een sterkere kaspositie helpen om de noodzakelijke, tijdelijk afwijkende 
afspraken onderling te faciliteren. Hiermee creëren we een extra steun voor zowel het grootbedrijf 
als een omvangrijke MKB sector. 
 
Wat betreft de individuele BPM afdracht is het probleem dat in de bestaande constructie het 
kenteken wordt afgegeven na betaling van de BPM. Voor een kleine groep (met een zogenaamde 
‘artikel 8-verklaring’) is het reeds mogelijk om achteraf BPM te betalen. Deze groep voldoet aan eisen 
en borgstelling. Ook voor hen zou een verruiming naar drie maanden zeer helpen. Daarnaast is er 
een groep ondernemers zonder zo’n artikel 8-verklaring in de problemen die geld heeft geïnvesteerd 
in geïmporteerde voertuigen die zij nu niet kunnen verkopen omdat de RDW voor deze auto’s 
vooralsnog geen identificatiekeuringen doet. Zij zijn zeer geholpen als het voertuig eerst een 
kenteken krijgt en pas later (na verkoop) de BPM betaald hoeft te worden. Bij verkoop komt immers 
het geld dat in het voertuig zit los en daarmee de mogelijkheid om aan verplichtingen te voldoen. 
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b. Uitstel van betaling motorrijtuigenbelasting 
Naast de BPM-afdracht vormt voor een aantal van onze ondernemers ook de betaling van de 
motorrijtuigenbelasting (MRB) een probleem. Denk aan autorijscholen met meerdere auto’s. Wij 
vernemen dan ook graag of de uitstel van betaling ook voor de MRB geldt of kan gaan gelden. 
 
c. Thuiszittende verkoopadviseurs met auto van de zaak (‘demo’) 
Steeds meer showrooms van autobedrijven gaan vrijwillig dicht. Verkopers blijven thuis en maken 
geen gebruik van de auto van de zaak. Omdat de auto van de zaak deze medewerkers nog steeds ter 
beschikking staan hebben zij wel een bijtelling voor de auto van de zaak. Wij vragen het ministerie 
van financiën deze bijtelling achterwege te mogen laten indien het voertuig met de sleutels is 
ingeleverd bij de ondernemer. Er is dan immer geen terbeschikkingstelling meer. 
 
d. Bedrijfsfietsenregeling 
Een maatregel die bij uitstek geschikt is om én de branche na de coronacrisis een economische 
impuls te geven, en tegelijkertijd bij te dragen aan duurzame mobiliteit en gezondere woon-
werkpatronen, is herintroductie van de bedrijfsfietsenregeling. Hiermee kan ook een doelgroep 
worden bereikt waarvoor de ‘leasefietsenregeling’ (geïntroduceerd per 1 januari 2020) niet in scope 
is omdat de werkgever niet voor een fiets wil betalen. 
 


