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VNO-NCW en MKB Nederland 
T.a.v. de heren Hans de Boer, Jacco Vonhof, 
Cees Oudshoorn en Leendert-Jan Visser  
  

Bunnik, 17 maart 2020 Onze referentie:  
   
 
Beste Hans, Jacco, Cees en Leendert-Jan, 
 
Een eerste rondgang onder onze leden laat zien dat de mobiliteitsretail en -dienstverlening hard 
worden getroffen door de maatregelen om de Corona-pandemie aan te pakken. Onder BOVAG-leden 
is er veel begrip voor de maatregelen, maar tegelijkertijd heel veel vrees dat hun onderneming het 
niet gaat redden. 
 
Verzoek om compensatie – inzichten per sector 
We vragen om brede compensatie voor omzetderving. Hieronder geven wij kort weer hoe het per 
aangesloten sector ervoor staat. Later deze week zullen wij dat met nadere cijfers onderbouwen. 
 

1. Truckdealers (296 vestigingen lid van BOVAG, goed voor 100% marktaandeel) 
Verkopen van nieuwe en gebruikte trekkers en bakwagens staat stil, reparatie en onderhoud lopen 
momenteel nog gewoon door.  
 

2. Truck- en trailerbedrijven (60 vestingen – 50% marktaandeel) 
Verkopen van gebruikte trekkers en bakwagens staat stil, reparatie en onderhoud lopen momenteel 
nog gewoon door. 
 

3. Autodealers (1896 vestingen – 100% marktaandeel) 
De korte termijnprognose van de verkoop van nieuwe auto’s is slecht doordat fleetowners zoals 
verhuur- en leasebedrijven in grote mate hun orders intrekken, sommige al tot het eind van het jaar. 
Ook hebben de meeste Europese fabrikanten sluitingen van hun fabriek aangekondigd waardoor het 
aanbod snel zal opdrogen. Verkoop van bestelwagens staat al nagenoeg stil en bij gebruikte auto’s 
lijkt met de nieuwe maatregelen nu een snelle daling in te zetten, wat versterkt zal worden door de 
aangekondigde stop op keuringen van importauto’s.  Reparatie en onderhoud volgen we nauwgezet. 
In de werkplaats loopt het vooralsnog nog redelijk door. 
Verwachte omzetdaling tussen 30-50% en helaas ook veel faillisementsdreigingen vanwege het zeer 
beperkte gemiddelde rendement van 0,35% in deze sector. 
 

4. Universele Autobedrijven (3186 vestigingen – 40% marktaandeel) 
Verkoop van gebruikte personenauto’s en bestelbussen staat nagenoeg stil. Reparatie en onderhoud 
loopt momenteel nog redelijk door. 
 

5. Schadeherstelbedrijven (403 vestigingen – 50% marktaandeel) 
Schadereparaties lopen nog gewoon door, maar portefeuille is leeg, verwachting is dat werkvoorraad 
snel op is, omdat er minder verkeer en dus minder ongevallen zijn. 
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6. Verhuur- en Deelautobedrijven (387 vestigingen – 56% marktaandeel) 
Dramatische omzetval. Verhuurbedrijven zien de resultaten momenteel teruglopen. Bedrijven 
melden ons een terugloop van de omzet van zo’n 70 tot 80%. Dit is vergelijkbaar met andere landen, 
zoals internationale autoverhuurbedrijven daar al hebben ervaren.   
 

7. Tankstations (354 vestigingen – 35% marktaandeel) 
1e indicatie is omzetdaling van brandstoffen en shopverkopen. Horeca-faciliteiten in de pompshop 
zijn verplicht gesloten. 
 

8. Autowas- en poetsbedrijven (167 vestigingen – 11% marktaandeel) 
Omzetdaling zichtbaar, percentage nog niet bekend. Autowasbedrijven hebben problemen met 
deeltijd WW aanvraag, omdat ze veel met flexwerkers werken. We zouden daar graag specifiek over 
willen spreken. 
 

9. Rijscholen (314 vestigingen – 45% marktaandeel) 
Rijscholensector ernstig verdeeld over CBR-maatregel: ‘Als examinatoren niet in de auto mogen 
examineren, waarom dan niet een vergelijkbare maatregel voor instructeurs, is veel gehoorde 
klacht’. Sector verzoekt om een specifiek overheidsbesluit, waarbij er dan wel een 
compensatiemaatregel beschikbaar moet zijn. Ook hierover gaan wij graag specifiek in overleg. 
 

10. Gemotoriseerde tweewielerbedrijven (225 vestigingen – 80% marktaandeel) 
Omzetdaling door stilvallen verkoop nieuwe en gebuikte motoren en scooters. 
 

11. Fietsbedrijven (693 bedrijven – 50% marktaandeel) 
Omzetdaling door stilvallen verkoop. Reparatie en onderhoud lopen nog redelijk door. 
 

12. Caravan- en Camperbedrijven (292 vestigingen – 90% marktaandeel) 
Omzetdaling zichtbaar, percentage nog niet bekend. Caravan- en Camperbedrijven hebben 
problemen met deeltijd WW aanvraag, omdat ze veel met flexwerkers werken. We zouden daar 
graag specifiek over willen spreken. 
 

13. Aanhangwagenbedrijven (117 bedrijven – 69% marktaandeel) 
De verkoop is stilgevallen, zakelijke klanten proberen orders voor nieuwe aanhangwagens te 
annuleren. In reparatie en onderhoud is er een wisselend beeld, sommige afspraken worden afgezet, 
maar er komen ook nieuwe onderhoudsfspraken van klanten die in deze rustige periode voor uit 
kijken. 
 

14. Revisiebedrijven (55 vestigingen – 72% marktaandeel) 
Er is gebrek aan onderdelen uit buitenland, weinig werkaanbod uit garagebedrijven en ook de 
industrie is er nauwelijks vraag naar onderhoud. Daarnaast signalen dat werkplaatspersoneel met 
symptomen naar huis gaan. Dus ook capaciteit in de werkplaats staat onder druk. 
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BMKB 
Van leden begrijpen we dat ze zich hebben gewend tot hun bankrelatie met verzoek om aanvullende 
kredieten met gebruikmaking van borgstelling MKB-kredieten (BMKB). ING en ABN Amro geven 
echter aan de voorbereidingen nog niet gereed te hebben en pas later deze week nadere informatie 
hierover te kunnen verstrekken. Dat is rijkelijk laat. Een aantal leden geeft aan zorg te hebben over 
de betaling van de salarissen in de derde week van maart. Kan de overheid de druk opvoeren bij deze 
banken? 
Daarnaast komen een aantal bedrijven niet in aanmerking, omdat ze groter zijn, dan het gehanteerde 
criterium van 250 medewerkers en 50 miljoen omzet. In de kern zijn ook de grotere dealer- en 
truckdealers MKB-bedrijven en hebben een dergelijke borgstelling hard nodig. Graag daarvoor jullie 
aandacht! 
 
Deeltijd-WW 
Ten aanzien van de aanvraag voor deeltijd-WW begrijpen we dat vele bedrijven al bezig zijn met de 
aanvraag, maar ondernemers hebben veel vragen over de beschikbare informatie en toelichting. 
BOVAG helpt ze hier zo veel mogelijk mee. Wel is duidelijk dat dit geen oplossing biedt voor 
flexwerkers en mensen die nog geen WW-rechten hebben opgebouwd. 
Ook hierover zouden we graag verder spreken. 
 
De bovenstaande inzichten per deelsector zullen wij deze week verrijken met cijfers uit de 
inventarisatie die we momenteel onder leden uitvoeren. 
 
Uiteraard zijn wij graag bereid deze brief toe te lichten. 
 
Vriendelijke groeten 
 
 

 
 
Peter Niesink 
Algemeen Directeur 
0653863102 
 
 
 
 
 
 


