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Betreft: aanbieding brief BOVAG voor zorgeloze en duurzame mobiliteit 
 
 
Geachte mevrouw Hamer, 
 
Het formatieproces is in volle gang en het onderwerp mobiliteit is één van de belangrijkste 
onderwerpen die uw onderhandelingstafel passeert. BOVAG staat voor zorgeloze en duurzame 
mobiliteit op maat, die mensen vrijheid geeft. En BOVAG staat voor een markt waar ondernemers de 
vrijheid hebben om te ondernemen, investeren en groeien.  
 
BOVAG vraagt aandacht voor een negental punten die onmisbaar zijn voor de toekomst van de 
mobiliteit in Nederland voor consument en ondernemer. 
 
(AUTO)FISCALITEIT 
 

1. Maak de autofiscaliteit voorspelbaar en robuust. BOVAG heeft samen met een 
maatschappelijke coalitie van ANWB, VNA, RAI en Natuur & Milieu het ‘Autobelastingplan 
2022 – 2030, Haalbaar en betaalbaar naar autoverkeer zonder uitstoot’ opgesteld om rust te 
brengen in de autofiscaliteit voor de korte en middellange termijn door autorijden 
betaalbaar te houden, de overheidsinkomsten op peil te houden en de benodigde bijdrage te 
leveren aan het behalen van de lucht- en klimaatdoelstellingen. Volgens ons maatschappelijk 
breed gesteunde plan kunnen wij als mobiliteitssector 5 à 6 megaton minder CO2 uitstoten 
in 2030 tegen een kwart minder van de kosten van de ambtelijke Studiegroep Klimaatopgave 
Green Deal (studiegroep-van Geest). Essentieel is dat het volgend kabinet met voorrang aan 
de slag gaat met de omzetting van de huidige autobelastingen naar een systeem van Betalen 
naar Gebruik. Ondernemers en consumenten kunnen hierdoor rekenen op een betrouwbare 
overheid en uitvoerbaar beleid, voldoende ruimte voor ondernemerschap en bijdragen aan 
de klimaattransitie op een voor hun technologisch en sociaaleconomisch haalbare en 
betaalbare manier. Ons maatschappelijk breed gesteunde plan voor de autofiscaliteit hebben 
wij als bijlage bijgevoegd. 
 

2. Vereenvoudig de teruggave van de rest-BPM bij export. BOVAG stelt voor om de regeling 
sterk te vereenvoudigen door de teruggave van rest-BPM bij export mogelijk te maken aan 
de hand van uitschrijving dan wel de-registratie, ongeacht land van bestemming. Momenteel 
kan bij export van een gebruikt voertuig binnen de EU/EER de eigenaar – onder voorwaarden 
– binnen dertien weken een verzoek om teruggave van rest-BPM indienen, waarbij het 
voertuig zich moet bevinden in het land van de nieuwe registratie. Voor de Nederlandse 
exporteur is vaak geen zicht op waar de auto na dertien weken is en in handen van wie 
omdat het voertuig doorgaans wordt verkocht aan een autohandelaar. Daarbij kost het 
verkrijgen van een duurzaam kenteken in het buitenland vaak langer dan dertien weken door 
allerlei bureaucratische processen. Het gevolg hiervan is dat de teruggave van de rest-BPM 
voor veel voertuigeigenaars moeilijk of zelfs onmogelijk is. 

 



 
 

3. Introduceer een forfait voor het zakelijk gebruik van de fiets voor het woon/werkverkeer. 
Hiermee stimuleer je werkgevers en werknemers om naast het gebruik van de auto of het OV 
ook gebruik te maken van een zakelijke fiets dan wel leasefiets. Introduceer een forfait van 
twee dagen voor werknemers die deels op een andere manier naar het werk komen, náást 
de ter beschikking gestelde zakelijke/leasefiets. Dit forfait van twee dagen is gebaseerd op 
het aantal dagen dat de werknemer wordt verondersteld om met de zakelijke/leasefiets naar 
het werk te komen. Voor de overige dagen zou de werkgever onbelast de gebruikelijke 
reiskostenvergoeding van negentien cent mogen geven – ongeacht hoe de werknemer zijn 
woon-werkverkeer die dagen feitelijk invult. Het voordeel voor werkgever en werknemer is 
dat er niet – zoals nu – een uitgebreide, soms zelfs prohibitieve administratie hoeft te 
worden bijgehouden. 

 
SLIMME MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID 
 
4. Geef de consument de regie over voertuigdata. Autofabrikanten schermen momenteel de 

data af voor de automotive-retail en vertonen daarmee het gedrag van automonopolisten. 
BOVAG zet in op een eerlijk speelveld voor onderhoud en reparatie zodat de consument 
altijd naar de garage van zijn of haar keuze kan gaan. In het belang van de consument moet 
duidelijkheid komen welke data in het voertuig en door het voertuig gegenereerd wordt, 
waar deze data naartoe gaat, en door wie deze gegevens worden gebruikt. Waarbij gebruik 
gemaakt wordt van een duidelijke scheiding van verantwoordlijkheden. De consument moet 
de regie krijgen. Er moeten afspraken komen over de mogelijkheden voor opt-in en opt-out 
voor de consument. Eén systeem zal, in het voertuig, verantwoordelijk moeten zijn voor alle 
data die het voertuig verlaat, hierdoor zal de veiligheid het best gewaarborgd blijven. 

 
5. Zet een landelijk afsprakenkader op voor Mobility as a Service (MaaS). BOVAG zet in op een 

landelijk afsprakenkader voor Mobility as a Service (MaaS), waarbij uiteenlopende vormen 
van mobiliteit voor de reiziger geïntegreerd worden aangeboden. Doel is het creëren van de 
juiste randvoorwaarden voor MaaS-diensten, die aansluiten op het maatschappelijke belang 
en de wensen van de reiziger. En die haalbaar zijn voor ondernemers. Hiermee wordt de 
doorstroming naar en in de binnensteden verbeterd en maken we slimmer gebruik van de 
beschikbare ruimte. 

 
6. Investeer in mobiliteit om onze voorsprong op mobiliteit te behouden. BOVAG heeft samen 

met een coalitie van 25 partijen in de Mobiliteitsalliantie een zevenpuntenplan opgesteld om 
Nederland klaar te maken voor de mobiliteit van morgen. De Mobiliteitsalliantie vraagt een 
investering van drie miljard euro per jaar extra in mobiliteit tot 2040. Hiermee krijgt de 
Nederlander meer bewegingsvrijheid en keuzemogelijkheden om zich te verplaatsen. Om dat 
voor elkaar te krijgen, gaan we vervoerstromen spreiden en beter koppelen. Ook breiden we 
de capaciteit van de infrastructuur uit. Slim gebruik van bestaande infrastructuur en aanleg 
van nieuwe infrastructuur gaan zo hand in hand. Het structurele budgettekort voor 
onderhoud en renovatie wordt daarbij met prioriteit aangepakt.  

 
 
 
 
 
 
 



ONDERNEMERSKLIMAAT 
 

7. Verdeel de ODE-last eerlijker tussen het MKB en de energie-intensieve industrie. Het is van 
belang juist nu een goede balans te vinden tussen enerzijds de uitvoering van het 
klimaatakkoord en anderzijds de investeringscapaciteit van het mkb en een eerlijkere 
kostenverdeling van de energietransitie. Het mkb draagt momenteel disproportioneel hoge 
kosten. De verdeling van de Opslag Duurzame Energie (ODE)-last is per 2020 verschoven, 
waardoor bedrijven twee derde van de last dragen, en huishoudens een derde. Echter, 
aangezien de energie-intensieve industrie helemaal of grotendeels is vrijgesteld van ODE, 
komt de gestegen ODE-last momenteel hoofdzakelijk voor rekening van het MKB. Een 
evenwichtiger verdeling van de ODE zorgt voor meer investeringsruimte om te 
verduurzamen.  

 
8. Meer regie en focus op de ‘Buitenstad’ met mogelijkheden voor maatwerk. 

Een aantrekkelijke Buitenstad (alle verkooppunten aan consumenten buiten de reguliere 
(binnenstedelijke) winkelgebieden) leidt tot een optimale combinatie van wonen, werken en 
winkelen. Hierdoor worden winkelgebieden in de periferie verbeterd en creëren we kansen 
voor sectoren anders dan de retail die juist ruimte zoeken. Lokale overheden blijken nu vaak 
nog star in het wijzigen van bestemmingen voor specifieke locaties, waardoor 
maatschappelijke en marktwensen moeilijk te vervullen zijn. De rijksoverheid zou hier een 
regiefunctie in moeten vervullen. 
 

9. Geef de RVU-regeling een langdurend karakter. 
Juist in tijden van krimp is het belangrijk om als werkgever fitte werknemers te behouden en 
oudere medewerkers met een zwaar werkverleden perspectief te bieden. De RVU-regeling kun 
je niet als iets tijdelijks beschouwen; mogelijk kunnen de eerste tien tot vijftien jaar de vijftigers 
in de automotive sector niet fit de eindstreep halen, omdat er vroeger nog geen goede 
programma’s voor duurzame inzetbaarheid waren. Dit vraagt om een RVU-regeling met een 
langduriger karakter.  
Daarnaast kan arbeid goedkoper worden gemaakt door een investeringskorting te verrekenen 
met de loonheffing. Zo kunnen investeringen worden aangejaagd en werkgelegenheid 
gestimuleerd. Het aannemen van (extra werknemers) is voor het mkb een grote stap. Zeker in 
economische moeilijke tijden is het van belang dat het aannemen van personeel en banengroei 
fiscaal gestimuleerd wordt.  
 
 

Wij hopen dat u onze aandachtspunten meeneemt in de gesprekken in de aanloop naar een nieuw 
Kabinet en regeerakkoord. BOVAG is uiteraard bereid om onze standpunten nader toe te lichten. 
 
BOVAG wenst u veel wijsheid bij deze cruciale onderhandelingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
 
Peter Niesink      Han ten Broeke 
Algemeen Directeur BOVAG    Algemeen Voorzitter BOVAG 
 
 
 
Bijlage 1: ‘Autobelastingplan 2022 – 2030, Haalbaar en betaalbaar naar autoverkeer zonder uitstoot’ 
Bijlage 2: Doorrekening Revnext autobelastingplan 
Bijlage 3. Achtergrondstudie KPMG autobelastingplan 


