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> Heijman: ‘De waarheid ligt altijd in het midden.’
inschatting gemaakt. Niemand had verwacht dat er in vier maanden tijd
bijna 1.400 van verkocht zouden worden. En de cataloguswaarde lag met
95 duizend euro onder meer door fiscale maatregelen toch hoger dan de
65 duizend euro die eerder was ingeschat. Als hier geen rekening mee is
gehouden, dekt de premie het risico niet.” Heijman bestrijdt dat de sterke
greep van Tesla op het reparatiekanaal de schadelast opschroeft. “Aftersales is geen verdienmodel, zeggen ze zelf. En dat geloof ik ook, als je 24 uur
per dag bereikbaar bent voor je klanten. De waarheid ligt altijd in het midden. Een aluminium auto is altijd duurder dan een stalen auto. Als je naar
de cijfers en de feiten kijkt, dan valt het mee met de schadelast.”

Richtlijnen
Ook op basis van de daadwerkelijke schadebedragen is niet op voorhand
te zeggen of de herstelkosten voor Tesla’s nu echt zo buitensporig zijn.
Neem het voorbeeld van een Tesla-rijder die twee reparatiefacturen wilde
opsturen: een van 4.345 euro voor het repareren van een bumper en een
van 2.034 euro voor het spuiten van een deur. “Je moet weten of het een
deelreparatie is”, zegt een medewerker van Care Autoschade in Oosterhout. “Een complete bumper spuiten kan tegen de 600 euro kosten. En
dan is het de vraag welke onderdelen zijn vervangen: als er een nieuwe
lamp in is gezet, gaan de kosten al vrij hard omhoog. Er kunnen vanuit de
fabrikant richtlijnen zijn voor wat je mag herstellen en wat je altijd moet
vervangen. Zo heeft Volvo de richtlijn dat bij bepaalde modellen sensoren
in de bumper altijd vervangen moeten worden bij schade; dat mag je niet
herstellen. Het kan best zijn dat Tesla ook zulke instructies heeft. Het gaat
om geavanceerde techniek. Wij hebben eenmaal een Tesla gerepareerd;
het was al een heel gedoe om hem te mógen repareren. Maar de instructie
was toen dat we bij het uitdeuken van een plaatdeel bepaalde methodieken niet mochten gebruiken. Je komt er pas echt achter of de nota hoger is
dan noodzakelijk als je het schaderapport ernaast kunt leggen.”
Marco Kooij van ABS Autoherstel vindt vergelijken eveneens lastig. “De
Tesla zit wezenlijk anders in elkaar dan andere auto’s. Er zitten aanzienlijk
minder onderdelen in dan in niet-elektrische auto’s, maar als er dan
onderdelen kapot gaan, kost reparatie ook meer geld. Bij een doorgedrukte
vooras moet bijvoorbeeld de veerpoot worden losgemaakt, maar in het
geval van de Tesla moet dan ook het complete accupakket onder de auto
vandaan. Dat kost meer tijd en dat maakt de schadelast hoger.” //

De ijskappen op Groenland en Antarctica smelten sneller dan
ooit, het niveau van zeespiegel stijgt onheilspellend snel. De
luchtkwaliteit in Peking staat te boek als uitzonderlijk slecht.
Wij, de bewoners van deze planeet, toonden lange tijd te weinig respect voor het milieu. Omdat we ons nageslacht ook een
gezonde en gelukkige toekomst op deze aarde wensen, komt
daar nu verandering in. Helaas ging het mis toen de overheid
vond met harde hand iets aan de problematiek te moeten doen.
Zonder enige kennis van zaken en zonder serieus overleg met
branchedeskundigen, verzon een aantal ambtenaren op het
ministerie van Financiën een CO2 afhankelijke bpm en fiscale
bijtellingcategorieën. Wetten vol mazen, met als gevolg een
massale gelegaliseerde belastingontduiking. Het toppunt is de
Mitsubishi Outlander phev met lpg-installatie. Optimaal genieten van de bijtellingvoordelen voor plug-ins, maar de inbouw
van een gastank verraadt dat er weinig elektrisch zal worden
gereden. Dat fabrikanten
kleine modificaties hebben toegepast om volgens
fabrieksopgaaf in een gunstige bijtellingcategorie te
komen, behoeft geen uitleg Weder
om dankzij de
Outlander is het gemiddelde verschil tussen werkelijk verbruik en fabrieksopgaaf verder toegenomen. Kortom:
met de fiscale regelgeving heeft de overheid de branche meer
kapot gemaakt dan dat zij aan milieuverbetering heeft bijgedragen. De verkoopresultaten worden tegenwoordig bepaald door
elektrische, hybride of plug-in modellen. Imago, productkwaliteit, garantievoorwaarden, styling en service van de dealerorganisatie zijn irrelevant. Met de toekomstige belastinghervorming
heeft Eric Wiebes de kans om de marktverstorende fiscale regelgeving de nek om te draaien en de markt weer zijn werk te laten
doen. Doen we dan helemaal niets meer aan het ontlasten van
het milieu? Natuurlijk wel. Maar dan in Europees verband.
Ten eerste ontwikkelt geen enkele producent auto’s speciaal
voor ons kikkerlandje. Ten tweede moet de autobelasting, in
welke vorm dan ook, binnen de EU geharmoniseerd worden. Dan
kunnen die idioten die uit naam van de overheid de automarkt
hebben verpest, op non-actief stellen, besparen wij flink in de
personele kosten op het ministerie van Financiën en worden we
eindelijk verlost van de graaipraktijken van onze nationale Belastingdienst. Dat zou pas een hervorming zijn.
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Stel die idioten
op non-actief.
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