ONDERNEMEN

APK: waakhond of melkkoe?
#Onderhoud
Wat kwam er voorbij op Twitter
over dit onderwerp?
Geretweet door Midtronics
Michael@wegenwacht9212 12 mei
Weer iemand heel tevreden met
zijn nieuwe @ANWB accu gemonteerd door de @Wegenwacht en
getest met @Midtronics pic.twitter.
com/kctybd4YeJ
Goed werk Wegenwachter
Michael! Maar eh, is dit zo’n
automobilist die van APK naar
APK rijdt of heeft zijn autobedrijf
een steekje laten vallen?
Gebruikersacties volg je nu
@ANWB
Is de APK niet genoeg voor goed
onderhoud? #dtv Die vlieger gaat
niet op. Bij APK gaat het alleen om
veiligheid en milieu-eisen.
Kijk, daar is het ANWB-antwoord
al, als je maar Durft Te Vragen.
HELLA NL@HELLA_NL 12 mei
HELLA geeft €50 korting op
deelname aan AMT Diagnose
Bootcamp 2014. Klik hier: https://
fd5.formdesk.com/reedbusiness1/SF_AMB2?def_SFa0e_
Field_5=hella&def_SFa0N__
ProductOption01=AMB23
pic.twitter.com/dpDacXn1FC

Kortgeleden werd ons gevraagd een second
opinion te geven over een afgekeurde auto.
Volgens de garage had de auto zo goed als geen
remmen en was de bodem ter plekke van het
kinderstoeltje doorgerot. Toen de keurmeester
aanbood de geschrokken eigenaresse te ‘matsen’
door haar auto in te ruilen, werd ze wantrouwig.
Ze bedankte voor de ‘mooie deal’ en kwam met de
auto naar ons. De remmen bleken perfect en de
‘rotte bodem’ niet meer dan wat oppervlakteroest
op de kriksteun. Na vervanging van een ruitenwisserblad kon de auto goedgekeurd worden, en
de garage kon een trouwe klant uit zijn bestand
schrappen.
Dit voorbeeld laat zien hoe kwetsbaar de APK
is. Door leegloop in de garage wordt de APK
aangegrepen om klanten binnen te krijgen. We
leven namelijk in een land waar de wetgever
de verplichte periodieke autokeuring door het
bedrijfsleven uit laat voeren. Een privilege waar
garages in omliggende landen jaloers op zijn...
Misstanden zoals in het voorbeeld worden door
de media opgepakt. Zo stond in de consumentengids een artikel waarin hetzelfde voertuig bij
drie keuringsstations drie compleet verschillende
afkeurrapporten kreeg. Ook diverse columnschrijvers zetten vraagtekens bij de zoveelste
‘afkeuring’ van hun auto.
Als we niet oppassen wordt de APK niet meer

gezien als waakhond van de verkeersveiligheid,
maar als melkkoe voor garages. Als het eenmaal
zover is, kunnen lastige kamervragen er uiteindelijk toe leiden dat de uitvoer van de APK in
handen valt van de overheid.
Als we de kip met de gouden eieren niet willen
slachten, moeten we er dus alles aan doen om het
vertrouwen van consument, media en overheid in
de APK te behouden. Allereerst moeten we beseffen dat de huidige prijzenoorlog een APK-tarief
creëert dat uit de pas loopt met het werkplaatstarief. Daardoor ontstaat een situatie waarin de
keurmeester uit een APK reparatiewerk móét
halen. Anders moet er geld bij. Vroeger of later
heeft de klant dit door. Een kostendekkend tarief
helpt de keurmeester objectief te zijn. Daarnaast
adviseer ik de keurmeester bij het belletje naar de
klant een scheiding aan te brengen tussen APKafkeurpunten en aanbevolen onderhoud. Onderstreep dit door de afkeurpunten af te melden en
zo steekproefsgewijs te laten controleren door
de RDW. Zo neem je als keurmeester niet alleen
wantrouwen bij de consument weg, maar zorg je
er ook voor dat realistische statistieken het nut
van de APK in politiek Den Haag duidelijk maken.
We doen de APK met z’n allen en we hebben er
baat bij met z’n allen. Laten we dan ook met z’n
allen een betrouwbare keuring leveren.

Column
MARK VAN ABEELEN
Van Abeelen APK is een APK-station voor lichte en zware
voertuigen met vestigingen in Hilvarenbeek, Breda, Den
Bosch en Sprang-Capelle. Van Abeelen keurt alleen en repareert niet. Mark van Abeelen is de zoon van de oprichter
en vormt samen met zijn broer de huidige directie.
Meer weten?
Kijk op www.abeelen-apk.nl

Maar voor wie heel zeker wil zijn
dat zijn klanten niet stranden,
heeft Hella een goede tip.
Profiteer ervan!
Altijd op de hoogte zijn?
Volg @AMTnl op Twitter!
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