
Regiobijeenkomsten 
BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven



Eventkalender
Haal meer uit uw BOVAG-lidmaatschap



2 april Workshop Denk vooruit. Denk digitaal. over 
‘Marketing en medewerkers’ | Bunnik

10 april Inzoomen op ADAS | Bunnik
23 april Stoppen of doorgaan? I Gorinchem
22 mei Stoppen of doorgaan? I Aalsmeer
8 oktober Jaarcongres Onafhankelijke Autobedrijven 

Nieuwegein
15 oktober Stoppen of doorgaan? I Sneek
13 november Stoppen of doorgaan? I Dodewaard

GEP LANDE BOVAG-EVENEM ENTEN



BOVAG Quiz 2019
Editie 2

Presentator
Presentatienotities
Goedenavond, mijn naam is Kim van den Berg. Wegens succes herhaald. De tweede editie van de BOVAG Quiz. Zijn er toevallig oud-winnaars in de zaal? We gaan aan de hand van allerlei stellingen verschillende BOVAG-dossiers en projecten aankaarten. Winst voor ons is dat we u kunnen vertellen wat we allemaal doen. Winst voor u dat u mogelijkerwijs met een mooie fles wijn naar huis gaat. 



VRAAG 1:  BOVAG Garantie is een verzekering 

BOVAG GARANTIE

Niet 
Waar 

Uit de aangepaste garantie-Q&A op de website van 
De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat BOVAG 
Garantie toch niet opgevat hoeft te worden als een 
verzekering. Iets wat BOVAG van meet af aan heeft 
betoogd. Voor BOVAG-bedrijven en hun klanten is 
dat goed nieuws. Het betekent business as usual, in 
plaats van ingrijpende veranderingen in het 
verkoopproces, zoals een eigen AFM-vergunning of 
contract met verzekeraar als verbonden 
bemiddelaar.
https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws/2019/februari
/nieuwe-zienswijze-dnb-bovag-garantie-is-geen-verz

Presentator
Presentatienotities
Business as Usual. Benadruk voorkomen van ingrijpende veranderingen zoals AFM vergunning of contract met verzekeraar als verbonden bemiddelaar

https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws/2019/februari/nieuwe-zienswijze-dnb-bovag-garantie-is-geen-verz


VRAAG 2:  M ag ik  in  de advertentietek st van een occasion 
term en als ‘geen garantie’  of  ‘zonder garantie’  opnem en?

ACM

Nee

Nee, de consument heeft altijd recht op de 
zogenaamde ‘wettelijke garantie’ (ook wel non-
conformiteit genoemd). U mag niet de suggestie 
wekken dat de consument hier geen aanspraak op 
heeft. 

https://mijn.bovag.nl/dossier/alles-over-
rijklaarmaakkosten-bij-(gebruikte)-auto

https://mijn.bovag.nl/dossier/alles-over-rijklaarmaakkosten-bij-(gebruikte)-auto


VRAAG 3:  Naar verw ach ting zullen er in  2030 nog steeds 
m inim aal 7 m i l joen benzine- en dieselauto’s rondri jden.

BRANDSTOFVISIE

Waar 

Onderdeel van het nuchtere geluid van BOVAG: Het 
forceren van heel hoge verkoopaantallen elektrische 
auto’s op korte termijn leidt tot duur beleid, met 
grote en ongewenste neveneffecten. Er kan flinke 
winst worden geboekt met meer inzet van 
biobrandstoffen en verlaging van de maximum 
snelheid. Zogenaamde ‘gratis maatregelen’. 
Bekijk ook het BOVAG Brandstofdebat waarin 14 
deskundigen uit overheids-, autofabrikanten- en 
brandstoffenland discussieerden over de toekomst 
van brandstof. https://mijn.bovag.nl/brandstofdebat

Presentator
Presentatienotities
Neemt niet weg dat we als afdeling wél goed voorbereid moeten zijn en ook hier nog zeker stappen moeten zetten!

https://mijn.bovag.nl/brandstofdebat


VRAAG 4:  De jury  van de Verk iezing Onafh ankeli jk  
Autobedri j f  van h et Jaar w ordt voorgezeten door ANW B.

Waar 

De voorzitter van de jury Verkiezing Onafhankelijk 
Autobedrijf van het Jaar is Ferry Smith van de 
ANWB. 
Deze maand gaat de verkiezing weer van start en 
kunt u zich aanmelden. Of wellicht wordt u 
aangedragen door bijvoorbeeld uw garageformule 
of door BOVAG-partners? 

VERK IEZING ONAFHANKELIJK  
AUTOBEDRIJF VAN HET JAAR



VRAAG 5:  De apk -eisen voor elek trisch e voertuigen zi jn  
anders dan voor een traditionele verbrandingsm otor.  

Maar Hybrides en Elektrische voertuigen zijn 
uitgerust met een High Voltage-systeem. Dit 
systeem werkt met spanningen die vele malen 
hoger zijn, dan een mens verdragen kan. Daarom is 
het belangrijk te weten hoe je met deze hoge 
voltages omgaat in de werkplaats of bijvoorbeeld bij 
een ongeval. 
Het is wel goed de Branchenorm of de richtlijn NEN 
9140 te kennen. Iedereen die met deze voertuigen 
werkt, moet sowieso weten hoe het elektrisch 
circuit functioneert.

Niet
Waar 

AP K  en EV



VRAAG 6:  De stem  van een franch isenem er w ordt m et de 
invoering van de ‘W et Franch ise’ :  

W ET FRANCHISE

Belangrijker

Franchisegevers mogen wettelijk momenteel grote 
wijzigingen en handelingen met aanzienlijke 
gevolgen doorvoeren zonder meerderheid van de 
franchisenemers. Met de ‘Wet Franchise’ waarvoor 
BOVAG lobbyt, verandert dat. BOVAG zet in op een 
goede samenwerking tussen franchisegevers en 
franchisenemers. De wet brengt meer balans in de 
afspraken tussen deze twee partijen.
https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws/2019/januari/
bovag-nieuwe-franchisewet-bijna-helemaal-goed

https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws/2019/januari/bovag-nieuwe-franchisewet-bijna-helemaal-goed


VRAAG 7:  Gem eentes h ebben vanaf 2020 de m ogeli jk h eid 
om  dieselvoertuigen Eurok lasse 5 uit m i l ieuzones te w eren.  

Gemeentes hebben twee opties in 2020: alle diesels 
met Euroklasse 3 en hoger (pakweg 20 jaar oud) 
worden toegelaten, of alle dieselvoertuigen met 
Euroklasse 4 en hoger (pakweg 15 jaar oud). Vanaf 
2025 wordt het systeem één euroklasse 
opgeschoven. 
BOVAG heeft een handig overzicht gemaakt met 
‘feiten en fabels’ over de diesel welke te vinden is 
op www.bovag.nl/thema-s/diesel-feiten-en-fabels

Niet
Waar 

M ILIEUZONES

http://www.bovag.nl/thema-s/diesel-feiten-en-fabels


VRAAG 8:  Ik  m oet vooraf toestem m ing k ri jgen van m i jn 
actieve k lant om  h em  te benaderen.  

U heeft een gerechtvaardigd belang dus u mag 
bijvoorbeeld reclame of een apk-reminder sturen 
(direct marketing). Maar de klant kan bezwaar 
aantekenen tegen verwerking o.g.v. deze grondslag. 
Dan mag u niet langer direct marketing versturen 
naar die klant.
Over hoe lang u vervolgens deze klantgegevens mag 
bewaren, wordt momenteel nog onderhandeld. Wij 
adviseren inactieve klanten na vijf jaar te 
verwijderen.
Vindt u het ingewikkeld, gebruik de Privacy-tool van 
BOVAG. https://mijn.bovag.nl/privacy

Niet
Waar 

AVG

https://mijn.bovag.nl/privacy


VRAAG 9:  Een w erkgever m ag een w erk nem er m ax im aal 24 
m aanden ti jdel i jk  in  d ienst nem en.

Op basis van de wet kunt u een werknemer 
maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten 
binnen 24 maanden aanbieden. 
Let op: verlengt u de arbeidsovereenkomst na deze 
maximale periode niet? Dan heeft uw werknemer 
recht op een transitievergoeding. U voorkomt dit 
door hem voor maximaal 23 maanden een tijdelijk 
contract aan te bieden. Bijvoorbeeld een contract 
van 7 maanden, gevolgd door twee contracten van 8 
maanden. Neemt u de werknemer daarna niet in 
vaste dienst? Dan betaalt u geen 
transitievergoeding. 

https://mijn.bovag.nl/nieuwemedewerker

24 maanden 

BOVAG LEDENADVIES

https://mijn.bovag.nl/nieuwemedewerker


VRAAG 10:  De bekendh eid van h et BOVAG-logo is onder de 
groep 50 jaar en ouder h et grootst.

BOVAG M ERK

21-
49 
jaar

De bekendheid is het grootst onder de groep 21-49 
jaar, namelijk 71%. Dat is positief, aangezien dit een 
belangrijke doelgroep is voor BOVAG. 
U kunt vanavond een nieuwe set BOVAG-posters 
mee naar huis nemen. 



Energiebesparende 
M aatregelen

Informatieplicht



ZIJN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN NIEUW?

• >50.000 kWh stroom of >25.000 m3 gas
• Erkende Maatregelen Lijst (EML)
• Terugverdientijd 5 jaar

>>NIEUW<<
Meld uw energiebesparende maatregelen voor 1 juli 2019!

Let op: klimaatakkoord maakt noodzaak energiebesparing 
alleen maar groter



W AT HEEFT BOVAG VOOR U GEDAAN?

• Lobby: 
• Alleen maatregelen die binnen vijf jaar besparing opleveren
• Maatregelen teruggebracht naar 33 stuks

• Doel: maak het zo ondernemersvriendelijk mogelijk
• BOVAG herschreef alle maatregelen in begrijpelijke taal
• BOVAG werkt samen met Erkend Duurzaam aan een pool van 

adviseurs die praktisch kunnen helpen (tegen een aantrekkelijk 
tarief)



W AT ADVISEERT BOVAG?

1. Neem de, door BOVAG versimpelde, EML-lijst door
2. Vraag E-herkenning aan (niveau 1): www.eherkenning.nl
3. Meld maatregelen die u wel/niet genomen heeft op: mijn.rvo.nl
4. Weinig of niets gedaan? Toch melden!
5. Maak een plan van de maatregelen op KT en LT
6. Hulp nodig? Schakel een adviseur in via IvDM/Erkend Duurzaam

http://www.eherkenning.nl/


M EER W ETEN?

Ga naar: mijn.bovag.nl/energiebesparing

Neem mee: Informatiepakket met checklist, uitleg 
en lijst met maatregelen



P roactief  k lanten 
benaderen

Slim en Effectief



K LANTREIS AANSCHAF ANDERE AUTO

Fase 1
Overw egen 

en Besluiten

Fase 2
Oriëntatie 

NF DH

Fase 3
Keuze en 
Aankoop

De oriëntatiefase vindt primair online plaats.

Nadelen:
• Dan ben je afhankelijk van de keuze die de klant op dat moment 

maakt, je hebt geen grip.
• Anderen zijn aan het jagen en proberen jouw klant te 

beïnvloeden en zijn daardoor mogelijk meer top of mind. 

Presentator
Presentatienotities
De wijze hoe een klant een occasion koopt is de afgelopen jaren veranderd, zoals we allemaal weten. De oriëntatiefase speelt zich primair online af. Hoe eindigt de oriëntatiefase in deze journey? Vaak met initiatief van de klant naar het autobedrijf toe. 



… Hoe pak  je dat sl im  aan,  zodat je w él grip  hebt?

Presentator
Presentatienotities
Kans om wél grip te hebben: Je kunt ook zélf contact opnemen. U zult denken: tsja, dat gaat mij veel te veel tijd kosten en klanten zitten daar toch niet op te wachten. Toch wil ik u vertellen hoe Autobedrijf Jansen dat slim doet en hopelijk kan dit autobedrijf u inspireren. 



HET VOORBEELD VAN ‘AUTOBEDRIJF JANSEN’

3 Voorspellingen per dag
Autobedrijf Jansen gebruikt het voorspellend model 
in het MijnOndernemersportaal van Bovemij. Hij 
krijgt dagelijks 3 voorspellingen. 

Aantal juiste voorspellingen
47%: Het aantal consumenten waarvan de 

voorspelling binnen 3 maanden is uitgekomen en 
die dus hun huidige auto ingeruild hebben.

Presentator
Presentatienotities
Autobedrijf Jansen gebruikt namelijk het voorspellend model in het Ondernemersportaal van Bovemij. Volgens mij hebben velen van u hier ook toegang toe. Hij krijgt dagelijks 3 kanskaarten. We weten dat ongeveer 47% van deze voorspellingen uitkomt en dat de klant daadwerkelijk binnen 3 maanden een auto koopt.



HOE GAAT ‘AUTOBEDRIJF JANSEN’ TE W ERK :  DE 
VOORBEREIDING?

Hij bereidt het gesprek op deze manier voor: 
• Elke dag om 11:00 uur (ook op zaterdag) probeert 

hij 3 klanten te bellen.
• Zoekt de klant op in het garagesoftwarepakket.
• Noteert de laatste keer dat de klant langs is 

geweest.
• Noteert hoe lang de klant al in de auto rijdt.
• Noteert 3 sterke punten van de auto die de 

kanskaart aangeeft.



IN DE P RAK TIJK  HERKENT ‘AUTOBEDRIJF JANSEN’ 3 SOORTEN 
GESP REK KEN.  

De klant neemt niet op en er 
klinkt een voicemail bericht 
(spreek deze niet de eerste 
keer in)

De klant geeft aan in het 
gesprek dat hij geen andere 
auto overweegt

De klant geeft aan in het 
gesprek dat hij wel een 
andere auto overweegt



VOORBEELDSCRIPT VAN ‘AUTOBEDRIJF JANSEN’

Goedemorgen <naam klant>. Dit is Jan, van Autobedrijf Jansen. Ik bel je, omdat ik een auto heb staan 
waarbij ik aan jou moest denken. Het betreft een <auto, inclusief 3 voordelen>. Was je toevallig zelf al 
een andere auto aan het overwegen?

Ja, ik overweeg een andere auto  of nee, ik heb nog geen andere auto overwogen, maar je aanbod klinkt 
interessant 

-> Dan komt het goed uit dat ik bel. Dat scheelt je zoekwerk. Ik heb de auto al staan en ken ook de 
onderhoudshistorie. Een ander voordeel is dat je een auto koopt bij je vertrouwde autobedrijf en kan ik 
je ook een mooi aanbod doen voor je huidige auto. Kom je anders <zaterdag om 11:15 uur> langs om 
de auto te bekijken en dan bekijk ik ook gelijk jouw auto? 

<mocht ik nog niet alle contactgegevens hebben, dan vraag ik ook: op welk telefoonnummer/e-
mailadres kan ik de afspraak bevestigen?> 

Nee, ik heb nog geen andere auto overwogen en ik ben er ook helemaal niet mee bezig 

-> Mag ik je anders wat informatie over de auto e-mailen? Op welk e-mailadres mag ik je dat sturen? 

Presentator
Presentatienotities
Hier komen de elementen die ik zojuist benoemd heb in de voorbereiding allemaal aan bod. De tekst zelf krijgt u toegestuurd in de aftermail van BOVAG. Hier zie je dat Autobedrijf Jansen altijd aanstuurt op een volgend contactmoment. 



VOORBEELDSCRIPT VOOR HET ACHTERLATEN VAN EEN 
VOICEM AIL DOOR ‘AUTOBEDRIJF JANSEN’.

Goedemorgen <naam klant>. Dit is Jan, van Autobedrijf Jansen. Ik bel je, omdat ik een auto heb staan 
waarbij ik aan jou moest denken. Ik vertel je er graag wat meer over en probeer morgen rond deze tijd 
nog een keer te bellen. Je kunt mij natuurlijk ook in de tussentijd bellen op <nummer>. 



HOE GAAT ‘AUTOBEDRIJF JANSEN’ TE W ERK :  NA HET 
GESP REK ?

• Hij noteert dat hij gesproken heeft met deze klant 
en welke auto het betrof. 

• Hij noteert de afspraak in zijn agenda. 
• Hij stuurt de klant een bevestiging van de afspraak.
• Als hij de informatie toestuurt, maar de klant niet 

meteen een afspraak wil, noteert hij op een later 
moment een afspraak in zijn agenda om dit op te 
volgen.

Presentator
Presentatienotities
Noteren en bevestigen!



HOE GAAT ‘AUTOBEDRIJF JANSEN’ TE W ERK :  OP  DE DAG VAN 
DE AFSP RAAK

• Als iemand een afspraak heeft, dan zorgt hij dat 
de auto klaarstaat, er voldoende brandstof in de 
tank zit en dat hij op het moment van de afspraak 
tijd heeft voor de klant.

• Op de dag van de afspraak stuurt hij ‘s-ochtends 
een appje waarin hij de klant nog even herinnert 
aan de afspraak die dag. 



EVALUATIE W ERK W IJZE ‘AUTOBEDRIJF JANSEN’

Efficiënt: Hij laat zich niet leiden 
door de waan van de dag. 

Waarde Toevoegen: Hij heeft van 
tevoren de boodschap bepaald. 

Effectief: Hij heeft grip: stelt de 
vragen en is in staat het gesprek te 
sturen, naar het einddoel, zoals 
bijvoorbeeld een concrete afspraak. 

Presentator
Presentatienotities
Slim: wat Autobedrijf Jansen slim doet is een specifieke tijd afspreken. Daarmee komt de afspraak minder vrijblijvend over.  Ik weet dat er ook partijen in de markt zijn, die zelfs scripts op maat voor u maken, zoals WeBuildRetail. Helemaal makkelijk dus. Ik heb zelfs uit betrouwbare bron vernomen dat het RDC komt met een systeem waarmee je automatisch een e-mail kunt versturen naar de klant. 



cao MVT 2018-2020
Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven 



DE KERN VAN DE CAO (1)

Looptijd 24 maanden: 1 november 2018 t/m 31 oktober 2020

Beloning
• 1 februari 2019: + € 81 (bruto, op basis van 38 uur)
• 1 februari 2020: + € 83 (idem)
• Wet Minimumloon en Minimumjeugdloon van 23 naar 21 jaar

• 1 juli 2019: 22 jaar
• 1 juli 2020: 21 jaar

• Verwerkt in nieuwe loontabellen



DE KERN VAN DE CAO (2)

Parttimers
• Uren boven contracturen tot 38 uur per week zijn meeruren
• Overwerk pas vanaf fulltime werkweek (38 uur)
• Over meeruren opbouw vakantiegeld, vakantiedagen en pensioen
• Toeslagen uit cao (bijv werk op zaterdag) van toepassing op meeruren
• Voor meerwerk zelfde spelregels als overwerk

Generatiepact laat nog op zich wachten
• Doel: vanaf 60 jaar minder werken, tegen lager salaris, met 100% pensioenopbouw
• Keuze uit verschillende varianten: 60%, 70% of 80% werken
• Werkgever krijgt subsidie per medewerker die gebruik maakt van generatiepact
• BOVAG in overleg met vakbonden om alsnog voor elkaar te krijgen



DE KERN VAN DE CAO (3)

Werken op zaterdag
• Geen nieuwe afspraken gemaakt
• Werken op zaterdag steeds meer in opkomst, ondernemers willen daarop voorbereid zijn
• Gezamenlijk onderzoek BOVAG en vakbonden naar hoe inzetbaarheid op zaterdag best 

geregeld kan worden en wat effecten zijn
• Meenemen in volgende cao



NEEM  VOOR VRAGEN CONTACT OP  M ET BOVAG 
LEDENADVIES (GRATIS)

• Telefoon: 030 -65 95 300
• E-mail: ledenadvies@bovag.nl
• Mijn.bovag.nl voor veelgestelde vragen en andere cao-informatie
• cao-boekje volgt later

• Meld u aan voor de Nieuwsbrief Werkgeverszaken: 
mijn.bovag.nl/formulieren/aanmelden-nieuwsbrief 

mailto:ledenadvies@bovag.nl


Stand van zaken om trent 
K l im aatak koord

En de inzet van BOVAG



W AAROM  DOET BOVAG M EE? 

MAATSCHAPPELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID
• Parijs: -49% CO2 in 2030 en 

richting klimaatneutraal in 2050
• Sector mobiliteit 2030:

INVLOED UITOEFENEN DAAR 
WAAR EN WANNEER HET 
GEBEURT
• Randvoorwaarden voor 

deelname:
• Sector mobiliteit – 7,3 Mton in 

2030
• 100% nulemissie in nieuwverkoop 

in 2030
• Geen betalen naar gebruik in de 

plannen 

Presentator
Presentatienotities
We doen mee vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er ligt een getekend akkoord in Parijs en er is een specifieke doelstelling voor de sector mobiliteit. Vervolgens zijn er verschillende tafels gekomen in Nederland waaronder de mobiliteitstafel en dan kun je invloed uitoefenen, daar waar het gebeurt. 



W AAR STAAT BOVAG VOOR?

• Vrijheid en betaalbaarheid van mobiliteit voor de consument
• Eerlijke verdeling van lusten en lasten 

(privé/zakelijk, consument met grote beurs/kleine beurs)
• Kosteneffectiviteit maatregelen (voorkomen symboolpolitiek)
• Europees bronbeleid
• Voorkoming al te grote marktverstoring
• Ruimte voor innovatie en ondernemerschap 

(incl. zekerheid op langere termijn)



HOE K IJK T BOVAG TEGEN DE VOORSTELLEN?

POSITIEF:
• Binnen de kaders een evenwichtig 

pakket, breder dan alleen EV 
(=beeldvorming)

• De rekening van het mobiliteitsdeel uit 
het klimaatakkoord wordt deels buiten 
autobelastingen gehaald

• Evaluatie in 2023/2024, gegeven alle 
onzekerheden rondom met name 
kosten en beschikbaarheid van EV’s

ZORGEN:
• Maatschappelijk en politiek draagvlak
• Gestelde kaders Kabinet (100% EV 

verkopen in 2030) zorgen voor een 
duur pakket om EV te stimuleren

• Kleine klimaatwinst bij waterbedeffect 
(EV’s naar NL i.p.v. naar ander land)

• Beschikbaarheid aantallen EV’s op 
korte en lange termijn 

• Potentieel ‘Betalen naar Gebruik’ (+/-
3 Mton) niet meegenomen



W AAR STAAT HET K ABINET NU?

21 december: ‘concept onderhandelingsresultaat’ door Kabinet gepresenteerd
13 maart: doorrekeningen en analyse conceptakkoord door PBL en CPB
13 maart: Kabinetsreactie: bijsturen op fiscale stimuleringspakket

-> afwachten van de definitieve plannen van het kabinet
Proactieve ‘brandbrief’ BOVAG en RAI ter voorkoming van een mogelijke 
verhoging van de bpm



Pass th ru ,  tech nisch e 
inform atie en digitaal 
serv ice boek

Een update en meer…



SP EELVELD VOL SP RAAK VERW ARRING!

• “Remote diagnose heeft dezelfde mogelijkheden als Pass Thru”
• “Mijn universele tester is al volledig klaar voor Pass Thru”
• “Vandaag kopen, betekent morgen aan het werk”
• “Na aanschaf is Pass Thru gratis bruikbaar”
• “Wat kost een Pass Thru abonnement?”



HOE ZIT HET NU ECHT?
Universele testers

• Bosch, TEXA, Autel, Delphi, etc.

• Voorgeprogrammeerd 

• Geen toegang tot fabrikant website

Remote diagnose

• Jifeline, AutoNiveau (ARD), GMTO Connect, Tech360, Mivar, etc.

• Via internet voertuig overnemen

• Klussen waarbij eigen tester niet toereikend is (trekhaken, sleutels, coderingen in regelapparaten aanpassen)

• Geen toegang tot fabrikant website

Pass Thru (directe toegang fabrikant website)

• EuroDFT via 1 portaal naar de fabrikant (11 Duitse merken)

• GMTO rechtstreeks naar fabrikant (22 merken)

• AutoNiveau rechtstreeks naar fabrikant (17 merken)



W AT HEEFT U VERDER NODIG VOOR P ASS THRU

• PC
• Internet (vaste verbinding) 
• Account (langdurig aanvraag proces)
• Creditcard voor monteur met eigen limiet
• VCI: Generiek diagnose equipement & Pass Thru
• Acculader
• Ondersteuning (opleiding & hulp op afstand)
• Wegwijs bij de fabrikant



W ELKE OP LOSSINGSRICHTING P AST BIJ  U?

Uitbesteden aan dealer
• Voor: geen investering, lijkt goedkoop
• Tegen: afhankelijk, niet bij blijven, potentieel klantverlies, weglekuren transport

Zelf alles uitzoeken en doen
• Voor: niet afhankelijk, kennis in eigen huis, klantbehoud
• Tegen: (grote) investering in tijd en geld, weglekuren diagnose

Zelf doen met ondersteuning (Autoniveau, GMTO, etc)
• Voor: snel & efficiënt leerproces, hulp bij vastlopen, klantbehoud
• Tegen: (grote) investering in geld, afhankelijk van partner

Samenwerken met collega bedrijven
• Voor: gedeelde kosten, klantbehoud
• Tegen: afhankelijk van ander bedrijf



DIGITAAL SERVICEBOEK JE

• Vervangt klassieke papieren onderhoudsboekje
• Niet alleen voor dealers toegankelijk!
• Veel kansen voor onafhankelijk autobedrijf

• Bij aftersales
• Én sales

• Toegang kost inspanning, maar veel makkelijker/sneller/goedkoper dan bij Pass 
Thru

• Vaak direct (geen approval nodig) of binnen 2 dagen te regelen
• Registratie meestal gratis of max eenmalig klein bedrag (circa € 50)
• Alleen bij BMW: voor wegschrijven onderhoud ín de auto ook pass thru nodig
• Overige merken toegang en wegschrijven in DSB zonder pass thru



ZELF DOEN NIET VOOR ALLE M ERKEN EVEN M AK KELIJK ,
M AAR K AN OOK  M ET HULP  

• 2ndBit.com
• Handleidingen € 9,95 per merk of €89,95 voor 14 merken

• Autoniveau
• Training ‘het Digitale Serviceboek en meer’  € 139
• Inclusief handleidingen 17 merken
• Koppeling met iGarage

• GMTO, keuze uit
• Training (€ 90)
• Handleidingen (€ 30 per merkgroep, bijv VAG)
• Totale ontzorging (€ 75 per merkgroep)
• Live ondersteuning bij online invullen DSB (gratis voor GMTO-klanten)



HOE VERDER M ET TOEGANG TECHNISCHE INFORM ATIE?

• Van focus op één tool naar focus op bewustwording én aandragen 
oplossingsrichtingen

• Gemeenschappelijke belangen in aftermarket. Niemand kan alles 
alleen!

• Van BOVAG alleen naar BOVAG met partners
• Grossiers 
• Media
• Opleiders/ondersteuners
• OOMT

• Actieve lobby op nationaal en Europees niveau



NOG ‘UNDER CONSTRUCTION’

• Website als verzamel/verwijspunt voor alle relevante info
• Technische informatie, digitaal serviceboekje, diagnose, pass thru: wat en 

waar?
• Opleidingen en support: wat en waar?
• Subsidiemogelijkheden 
• Ondersteuning bij werkgeverschap, loopbaancoaches
• Keuzehulp equipment
• YouTube-filmpjes & vlogs 
• Platform voor monteurs onderling
• Tips & tricks

• Roadshows
• Input voor lobby



Het effect van ADAS op 
onderh oud,  reparatie en 
sch adeh erstel
Resultaten BOVAG-onderzoek



GEEN EENDUIDIG BEELD VAN ADAS

• Advanced Driver Assistance Systems = rijtaakondersteunende systemen
• Onderscheid comfortsystemen en veiligheidssystemen
• Vanuit fabrikanten verschillende namen voor zelfde ADAS 
• Functionaliteit, gebruikte symbolen en bediening, bij ogenschijnlijk zelfde 

systemen niet altijd gelijk 



HET GAAT SNEL M ET ADAS

• Opmaat naar autonoom rijdende auto
• Opname in safety rating Euro NCAP 
• Waarschijnlijk 11 systemen verplicht per 2022/2023 (Europese 

Commissie)





M eer w eten?













ADAS:  h oogw aardige stuk jes tech nologie:  
sensoren,  cam era’s,  radar,  l idar,  com puters,  verbindingen

• Vrijwel geen defecten
• Reparaties vaak gevolg van schade
• Repareren = vaak vervangen
• Repareren = in bepaalde gevallen ook kalibreren
• Regulier onderhoud/reparatie vaak confrontatie met ADAS
• Dus meerwerk/méérkosten



M ONTAGE ACCESSOIRES VAAK  LASTIGER BIJ  AUTO’S M ET 
ADAS

• Monteren trekhaak soms alleen mogelijk met merkspecifieke
onderdelen en inleer apparatuur

• Verwachting dat dit soort accessoires vooral optioneel af fabriek 
leverbaar worden



EFFECT ADAS OP  ONDERHOUD,  REP ARATIE EN 
SCHADEHERSTEL



CONCLUSIES

• Op korte termijn nauwelijks invloed op omzet onderhoud  en reparatie 
• Wel minder schade

• 23% minder schadegevallen
• 9% minder omzet 

• Gevolgen voor verdienmodel 
• Hogere onderdelenprijzen
• Kalibratie essentieel: factureren door wie het doet en kan

• Merkerkenning vaak noodzakelijk
• Kennis is een randvoorwaarde



AANBEVELINGEN

• Kennis is een randvoorwaarde
• Investeer in scholing medewerkers
• Borg toegang tot data/kennis (via pass thru, intermediair of samenwerking)
• Blijf leergierig naar nieuwe technologie
• Vertaal dat naar dienstverlening die rendement oplevert



M EER W ETEN?

Ga naar: mijn.bovag.nl voor het volledige ADAS-onderzoek

Neem mee: Samenvatting ADAS-onderzoek
Hand-out Werkplaats van de Toekomst



Nieuw s rondom  RDW
De relatie BOVAG en RDW



DE RELATIE BOVAG EN RDW

Verschillende overleggen over onder 
andere:
• Erkenningen en Sanctiebeleid
• Import
• Recalls

RDW

BOVAG

Presentator
Presentatienotities
Wat we u graag willen vertellen is dat BOVAG en RDW regelmatig met elkaar aan tafel zitten. Hier ziet u enkele dossiers die wij met elkaar bespreken. 



DE RELATIE BOVAG EN RDW : ERKENNINGEN EN 
SANCTIEBELEID

De inzet van BOVAG
1. Kaf van het koren scheiden
2. Wet sneller aanpassen
3. Cultuurverandering
4. Proportionele sancties
5. Ontkoppelen bevoegdheden en erkenningen
6. Administratieve vereenvoudiging

Presentator
Presentatienotities
Mocht u concrete verbetervoorstellen hebben, dan kunt u deze op de ideeenkaart schrijven of aan ons doorgeven. 



DE RELATIE BOVAG EN RDW : IM P ORT

BOVAG

RDW

Belastingdienst

BOVAG wil snelheid, 
rechtszekerheid en een gelijk 
speelveld voor iedereen die in 
auto’s handelt via één loket!

BOVAG staat voor: tegengaan van 
fraude en de goeden mogen niet 
lijden onder de kwaden.

Presentator
Presentatienotities
Er wordt weleens gezegd dat BOVAG tegen import is. Dat is zeker niet waar. Wij geloven in marktwerking en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Ook buiten onze landgrenzen. BOVAG wil graag het import proces verbeteren. 



DE RELATIE BOVAG EN RDW : IM P ORT

BOVAG

RDW

Belastingdienst

Green Lane voor deze 2 methodes:
• Gebruik van de koerslijst
• Gebruik van de tabel (afschrijvingstabel 

/ leeftijdstabel / forfaitaire tabel)
-> Slechts een validatie op het RDW-
kantoor en niet meer terugkomen op 
bpm-aangifte. Kentekenplaat binnen 14 
dagen
• Gebruik van een taxatierapport
-> Er vindt een taxatiecheck plaats door 
een taxateur. Kan tot 5 jaar worden 
teruggekomen op de bpm-aangifte



DE RELATIE BOVAG EN RDW : RECALLS

BOVAG

RDW

Ministerie
Een lange lijst van openstaande recalls was 
aanleiding voor het Ministerie om maatregelen te 
treffen. Plan en de opdracht om de apk te koppelen 
aan de recall lag al klaar. BOVAG heeft voorkomen
dat dit september 2018 realiteit werd.

Aangekaarte issues door BOVAG
- Data niet op orde (RDW en systemen)
- Het woord ‘recall’ is juridisch niet beschermd
- Onlogische koppeling met apk



… Actueel :  AP K  in  het buitenland.  Houd de nieuw sbrief  in  de 
gaten!

Presentator
Presentatienotities
Kans om wél grip te hebben: Je kunt ook zélf contact opnemen. U zult denken: tsja, dat gaat mij veel te veel tijd kosten en klanten zitten daar toch niet op te wachten. Toch wil ik u vertellen hoe Autobedrijf Jansen dat slim doet en hopelijk kan dit autobedrijf u inspireren. 
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