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Gerard den Dekker was betrokken bij de oprichting in 1992 van de afdeling voertuigen bij 
de Geschillencommissie. Bij ATC Rotterdam geeft hij voorbeelden van klachten die hij heeft 
behandeld.

ATC INFORMATIE

Geschillencommissie-praktijk bij ATC Rotterdam

Leren van klachten
Een distributieriem verspringt, wie is aan-

sprakelijk? En wat als een nieuwe auto 

niet aan de wensen van de klant 

voldoet? Dit zijn slechts 

twee voorbeelden die de 

Geschillencommissie 

onlangs behandelde. 

Gerard den Dekker werkt 

voor de Geschillencom-

missie en geeft advies. Wat 

kunnen we leren van de klachten?

Vierwielaangedreven maar geen sperdif-
ferentieel. Een echtpaar schafte de auto 
aan om een paardentrailer in het terrein 
te trekken. De auto kwam vast te zitten. 
De Geschillencommissie oordeelde dat de 
dealer het voertuig terug moest nemen 
omdat de kopers verkeerd geïnformeerd 
waren door de verkoper.

De autokoper wilde echter ook het 
skiluik in de achterbank gebruiken. 
Volgens de verkoper was dat geen 
probleem en zou de tank in de 
lengterichting geplaatst worden. Bij 
aflevering bleek de tank inderdaad 
in de lengterichting gemonteerd te 
zijn. Echter was er geen ruimte voor 
een 60 liter tank, dus had het bedrijf 
een tank van 45 liter geplaatst. Het 
autobedrijf is de klant tegemoet ge-
komen door lichtmetalen velgen te 
leveren. Helaas bleek er een trilling 
in te zitten en kwam de klant weer 
terug. In de werkplaats ging het mis 

Wat doe je als een klant een klacht 
heeft? Probeer je er samen met 
de klant uit te komen? De meeste 
problemen worden onderling 
opgelost. Maar wat als dat niet lukt? 
Een klant kan de Geschillencommis-
sie inschakelen. “Als het zover komt, 
heb je altijd twee verliezers”, merkt 
een ATC-lid op. “Een klant heeft een 
slechte ervaring met het autobedrijf 
en je bent als bedrijf je klant kwijt.” 
Heeft de Geschillencommissie dan 
wel nut? “Ja, je laat klanten zien dat 
je kwaliteit belangrijk vindt en dat je 
klachten serieus neemt. Het levert 
ook duidelijkheid op: uitspraken 
zijn bindend en bij een geschil kan 
het voorkomen dat de klant geld in 
een depot stort. Afhankelijk van de 
uitspraak krijgt hij het wel of niet 
terug. Een incassoverzekering is dan 
niet meer nodig”, zegt Gerard den 
Dekker.
Jaarlijks komen er ongeveer vierhon-
derd klachten bij de Geschillencom-
missie terecht. “Het gemiddelde 
bedrag van de zaken die de Geschil-
lencommissie behandelt bedroeg in 
2012 3.590 euro”, zegt Den Dekker.
Wat is een reden om een auto terug 
te moeten nemen? Den Dekker 
legt uit: “Als een product niet aan 

de verwachting voldoet. Daar is 
een woord voor: non-conformiteit. 
Dat betekent: Wat kan en mag men 
redelijkerwijs verwachten van een 
product en/of een dienstverlening. 
Dat begint al bij de verkoop van een 
voertuig. Een echtpaar had bij het 
autobedrijf aangegeven dat het een 
vierwielaangedreven auto zocht om 
een paardentrailer te trekken, ook op 
onverharde wegen. De keuze viel op 
een hybride Lexus. Al bij het eerste 
gebruik kwam het echtpaar vast te 
zitten in het terrein. In de folder staat 
dat het een vierwielaangedreven 
voertuig is. Maar de auto beschikt 
niet over een sperdifferentieel. 
Uiteindelijk was de uitspraak van 
de Geschillencommissie dat het 
autobedrijf de Lexus terug moest 
nemen”. Het citaat uit de beoorde-
ling: “Uit het rapport van de door de 
commissie ingeschakelde deskun-
dige komt naar voren dat de auto 
niet geschikt is voor het specifieke 
gebruik. Gezien het vooraanstaande 
had het derhalve op de weg van 
de (verkoper van de) ondernemer 
gelegen de consument nadrukkelijk 
te waarschuwen dat de auto niet 
althans minder geschikt is voor dit 
bijzondere gebruik. Het verstrekken 

van folders en informatieboekjes is 
daartoe onvoldoende. De commissie 
is dan ook van oordeel dat de onder-
nemer als verkoper van de auto zijn 
mededelingsplicht heeft verzaakt”.

Leg afspraken vast
Den Dekker heeft nog een ander 
voorbeeld over een nieuwe auto: 
“Een klant bestelde een nieuwe auto 
op LPG. De tank van 60 liter zou 
dwars achterin komen. Daarmee zou 
de klant precies genoeg brandstof 
hebben om de hele week op en 
neer te rijden tussen huis en werk. 
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 Vereniging van Automobieltechnici ATC

Kijk voor nadere informatie op:

www.vereniging-atc.nl
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De hier behandelde geschillen staan op de website van de 
Geschillencommissie. Ga naar www.amt.nl/februari2014 of scan 
de QR-code voor de link.

Bladeren door archief

 TEKST: PAUL JANSSEN / BEELD: GERARD DEN DEKKER, AMT 

“Onderhoudsvrij betekent niet dat iets niet kapot kan gaan”, zegt Gerard den Dekker van de 
Geschillencommissie. Veel klachten die de commissie ontvangt, gaan over gebroken distribu-
tiekettingen en –riemen.

De distributieriem van een 
Peugeot 2.2 HDI is acht 
tanden versprongen. Den 
Dekker werd als deskun-
dige ingeschakeld om de 
oorzaak te achterhalen. 
Door ijs op het krukastand-
wiel glijdt de riem over de 
tanden. De zaak is nog in 
behandeling bij de Geschil-
lencommissie.

tijdens het balanceren, een mede-
werker beschadigde de velgen. Het 
autobedrijf heeft zijn best gedaan, 
maar de klant is naar de Geschillen-
commissie gestapt. De auto voldeed 
niet aan de verwachting. Achteraf 
kun je makkelijk praten maar over 
het algemeen geldt: schrijf op wat 
je afspreekt met de klant. Dan komt 
niemand voor verrassingen te staan”. 
 “Als je contact hebt met een klant, 
luister dan goed naar die klant. Als 
hij of zij zegt dat de auto trilt en de 
service-adviseur schrijft op ‘wielen 
balanceren’ dan bestaat de kans dat 
de trillingsklacht van de klant niet 
verholpen is”, zegt Den Dekker. 

 Distributieproblemen 
 De Geschillencommissie ontvangt 
niet alleen klachten over nieuw afge-
leverde auto’s. Ook over motorscha-
des en gebroken distributiesystemen 
komen veel klachten bij de commis-
sie terecht. Wie betaalt de schade bij 
een gebroken distributieriem terwijl 
het interval nog niet verstreken 
is? En wat als de distributieketting 
breekt? De website van de Geschil-
lencommissie bevat een archief 
waarin eerdere geschillen inclusief 
beslissing vermeld staan. De link 
staat in het AMT-maanddossier. 
 Een voorbeeld dat Den Dekker 
noemt, gaat over een Peugeot 807 
met een 2.2 HDI-motor. Het vervan-
gingsinterval van de distributieriem 
is 120.000 km. Op 243.000 km is de 
riem voor het laatst vervangen. Bij 
295.000 km is de riem acht tanden 
versprongen, waardoor motorscha-
de is ontstaan. Voordat Den Dekker 
ingeschakeld werd, trok een expert 
de conclusie dat de distributieriem-
spanning te laag was en dat er geen 
nieuwe bouten zijn gebruikt bij het 
vervangen van de distributieset. Den 
Dekker controleerde de riem: “De 
riem bevatte geen sporen van een 
veel te lage riemspanning, waardoor 
die zou kunnen verspringen. En in de 
werkplaatsinstructies staat dat bou-
ten hergebruikt mogen worden mits 
ze de juiste afmeting hebben en heel 
zijn. Dat is in dit geval ook gebeurd. 
Er moet dus een andere oorzaak zijn 
voor het verspringen van de riem. 
Toen ik de consument naar de om-
standigheden vroeg, bleek dat het 
de dagen ervoor gesneeuwd had. 
Op de dag dat de schade ontstond, 
was de temperatuur ook onder het 
vriespunt. Het smeltwater van de 

sneeuw kan bij deze motor in het 
distributiesysteem terechtkomen. 
De groeven van het krukastand-
wiel worden daardoor vochtig. Bij 
mintemperaturen bevriest het water. 
Zodra de motor gestart wordt glijdt 
de riem over de tanden. Bij Peugeot 
is hiervan een infofl ash bekend en er 
is een modifi catie voor beschikbaar. 
Het dossier is nog in behandeling en 
er is nog geen uitspraak gedaan”. 

 De procedure 
 Wanneer komt een klacht bij de 
Geschillencommissie terecht? In 
eerste instantie moet een con-
sument de klacht melden bij het 
autobedrijf. Als beide partijen er niet 
uit komen dan kan de consument 
naar de rechter stappen. Een andere 
optie is de zogenoemde alternatieve 
geschillenbeslechting. Zowel een 

consument als een ondernemer 
kunnen aankloppen bij het Bovag-
bemiddelingsbureau. Dat adviseert 
vaak de klacht bij de Geschillencom-
missie in te dienen. Dat kan alleen 
als het autobedrijf Bovag-lid is. De 
consument meldt de klacht schrifte-
lijk bij de Geschillencommissie. De 
commissie vraagt het autobedrijf 
naar hun mening. Als het nodig is, 
schakelt de Geschillencommissie een 
deskundige in. Die onderzoekt de 
klacht en stelt een rapport op. Als de 
Geschillencommissie over alle beno-
digde informatie beschikt, houdt zij 
een zitting. Daarin beoordeelt een 
onpartijdige commissie de klacht. 
Daarna doet de commissie schrif-
telijk een uitspraak. De uitspraak is 
bindend voor beide partijen en moet 
altijd worden nagekomen. In hoger 
beroep gaan is niet mogelijk. 
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