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V E R V O E R

Taxi’s zijn
gebrekenen
serviceTesla
zat en eisen
€1,3mln
Veel auto’smet gebreken,
kilometerstandendie niet kloppen en
een slechte service. Eén vande grootste
Nederlandse klanten vanTesla pikt het
nietmeer. De Bios-Groep gaat naar de
rechter en eist een schadevergoeding.

HellaHueck
Amsterdam

Ineengrote loodsopSchiphol-Rijkstaantien-
tallen zwarte Tesla-taxi’s aan hun laadpalen
geketend. Door de coronacrisis ligt het taxi-
vervoervoor luchtreizigerszogoedalsstil.Vol-
gend jaar, isdehoop,durvenreizigersweer te
vliegen.DanzoevendeTesla’sweerafenaan.

Er isnógeenredenwaaromzestilstaan.Met
zo’n twintig taxi’s is wel ietsmis, vertelt ves-
tigingsmanager TofikOhoudi. In zijn lange
carrière alsmanager vanwagenparken heeft
hij nog nooit zoveel problemen gezien als bij
Tesla.Bijdeeneisdestuurbekrachtigingstuk.
Bij de ander begaven de aandrijfassen het al
naeenpaarmaanden.Eenanderterugkerend
defect,zelfsbijgloednieuweauto’s:eenkapot-
tedraagarm,eenessentieelonderdeel vande
wielophanging. ‘Bizar.Dat komtnormaal ge-
sprokenpasna500.000kilometermisschien
eenkeer voor.’

GEROMMEL MET KILOMETERSTAND
Taxi Jappie uit Zwanenburg, die samenmet
Bios op Schiphol rijdt, heeftmet haar 10Tes-
la’s dezelfde ervaring. ‘Ik heb bij Mercedes
nooit een draagarmof aandrijfassen hoeven
tevervangen.Zelfsniet toenwerolstoelvervoer
dedenendebusjeszwaarbelastwerden’, zegt
directrice Jill Sweijen.

In juni 2019moest een vanhaar taxi’s naar
hetservicecenter inAmsterdam-Zuidoost.Pro-
blemenmetdenavigatie. Als de autobijvoor-
beeld vertrekt uit Haarlem, start het naviga-
tiesysteemde rit op de Pieter Calandlaan in
Amsterdam.SweijenvraagtTeslaooknaarde
kilometerteller te kijken. De rittenstaten uit
de boardcomputer, die taxichauffeurs wette-

lijk verplicht zijn bij te houden, klopt bij ze-
ker zeven vanhaar taxi’s nietmetde standop
het dashboard. Die verspringt zodra de auto
een ‘reset’ krijgt, of alsde internetverbinding
hapert. Soms verschilt het tientallen kilome-
tersmet de eigen administratie, in één geval
zelfsmeer dan 4700 km. Dat kán het taxibe-
drijf inaanvaringbrengenmetBelastingdienst
en toezichthouder ILT: als kilometerstanden
niet kloppen, kandat duidenop fraude.

DemonteursbijTeslahebbeneeneenvoudi-
geoplossing:zepassenzelfdekilometerstand
welevenaan,blijktuite-mailcorrespondentie
tussenhettaxibedrijfenTesla,die inhandenis
vanhetFD.Taxi Jappiezithetniet lekker.Aan-
passenvantellerstandenisstrafbaar.Daarom

vraagtSweijenofTeslaperautoschriftelijkwil
verklarenwaaromhetdekilometerstandheeft
aangepast.Dieverklaringheefthet taxibedrijf
nooit gekregen.

‘Biosheeftbijmijnwetennooiteenleveran-
ciervoorderechtergedaagd.Normaalgespro-
ken kom je er wel uitmet elkaar.’ vertelt ceo
René van der Veer op het hoofdkantoor van
Bios inRotterdam.Metdeauto’svandevorige
leverancierMercedes Benzwas ookwel eens
wat,maardankwamen‘demannenmetwitte
jassenuitDuitslandenwerdhetopgelost.’De
dagvaarding is afgelopen juni bezorgd.
Volgens Bios komt Tesla het contract uit

‘Een kapotte
draagarm is bizar. Dat
komt normaal pas na
500.000 kilometer
misschien eens voor’
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A R B E I D S M A R K T

Meerdan21.000ondernemers vragennieuwe steun
Van onze redacteur
Amsterdam

BijhetUWVzijn ineenweek
tijdmeerdan21.000aanvra-
genbinnengekomenvoorde
derdeperiode vandeTijdelijke
NoodmaatregelOverbrugging
Werkgelegenheid (NOW3).

Bijna tienduizend aanvragen zijn
algoedgekeurd.Hetaantalaanvra-
gen is in de eerste week iets hoger
danbijdeNOW2,toenvroegeninde
eersteweekzo’n17.000werkgevers
omeenvoorschot.Bijdeeersterege-
lingwarendater inweekéén79.000.

Deeerste946werkgevershebben
inmiddelsookaleenvoorschotont-
vangen, intotaaleenbedragvan€26
miljoen. Alle 9781 goedgekeurde
aanvragen vertegenwoordigen een
waarde van€236miljoen.

Werkgeversmetminimaal 20%
omzetverlies over een periode van
driemaanden, komen in aanmer-
king voor een tegemoetkoming in
de loonkosten voor de maanden
oktober tot enmet december. Zij
krijgen een tegemoetkoming van
maximaal 80% bij een omzetver-
lies van100%.

HetUWVpubliceerdedezeweek
ookeenoverzichtvanbedrijvendie
een beroep hebben gedaan op de

tweede ronde coronasteun via de
NOW.Grootverbruiker blijft lucht-
vaartmaatschappij KLM, die ruim
€285mln aan voorschotten heeft
ontvangen, plusnog ruim€14mln
voor verschillende dochterbedrij-
ven. Dat is net ietsminder dan bij
deeersterondetussenmaartenjuli,
die echter driemaanden besloeg.

DeNOW2duurde eenmaand lan-
ger. Luchthaven Schiphol ontving
een voorschot van ruim€30mln.

NaardeverschillendeNS-bedrij-
vengingbijna€7mln.Verder gaan
er opnieuwmiljoenen naar thea-
ters,musea en voetbalclubs, waar-
bij opvaltdatPSVmet€2,6mlnhet
dubbele ontvangt van rivalen Ajax
enFeyenoord.Erging€1,4mlnnaar
het Amsterdamse Concertgebouw
en naar het Rotterdamse Ahoy.
AndréRieukreegruim€1,6mln.Bij
de industriële bedrijven, die voor-
al indirecteklappenhebbengekre-
gen,maaktTataSteelaanspraakop
€43,4mln enVDLNedcar op bijna
€11mln.

Werkgevers met
minimaal 20%
omzetverlies over
drie maanden komen
in aanmerking

2014 niet na. Bios kocht 72Model S wagens
voor een bedrag van €5,7mln. Daarvanwerd
€720.000 gesubsidieerd door RVO en de ge-
meenteAmsterdamomelektrisch rijdenaan
te jagen.Eenbelangrijkonderdeelvandedeal
is de actieradius. Schiphol eist dat taxi’smet
een volle batterijminimaal 400 kmmoeten
kunnenafleggen.

‘Teslabeloofdedatdatgeenenkelprobleem
zouzijn’ legtVanderVeeruit. ‘Maaronzetaxi’s
haalden dat bij lange na niet.’ Tesla verweert
zich door te stellen dat het taxibedrijf de au-
to’s te intensiefgebruikt.Onzin,vindtVander
Veer. ‘We hadden juist in de onderhandelin-
genbenadruktdatditvooronsals taxibedrijf,
waarbij we veel kilometersmaken, een cruci-
aal puntwas.’

DURE VERVANGINGSDEAL
In2016komenTesla enBios tot eencompro-
mis: 64 Model S wagens worden ingeruild
voor het nieuwe, duurdere typeModel X. To-
tale kosten voor Bios: ruim €7,9mln. Ook nu
trekt Amsterdamde portemonnee en subsi-
dieert €320.000.

Alsdeauto’seindelijkvanafnovember2017
geleverdworden,blijktdeactieradius inorde.
Maar nu hebben ze zoveel gebreken, dat de
Model X vaker in de garage te vinden is dan
opdeweg. In2018moetBiosmeerdan75de-
fectenlatenherstellen. In2019nogeensbijna
60.Vaakzijnhetgrotereparaties,zoalskapot-
te draagarmenof problemenmet aandrijfas-
sen, die eenonveilige situatie opdewegkun-
nenopleveren.

Wathet taxibedrijfpasechtradeloosmaakt
isde service.AanvankelijkheeftBioseenvast
aanspreekpunt, wat gebruikelijk is voor be-
drijvenmet een groot wagenpark. Vanaf ok-

In2018repareertTesladegebrekennogkos-
teloos,maar vanaf 2019worden er voor tien-
duizenden euro’s rekeningen gestuurd. Vol-
gensTesla isdegarantie, tot80.000kilometer,
ondertussenverlopen.Er staat voor€150.000
aan facturenopen,wantBiosweigert te beta-
len. ‘Onderhoud ennormale reparaties beta-
lenwe gewoon’, zegt ceo Van der Veer. ‘Maar
waarom zoudenwij in vredesnaammoeten
betalen voor onderdelendie gebrekkig zijn?’

ZAAK GEËSCALEERD
DezaakisnuzógeëscaleerddatTeslaweigert
nog iets aan de auto’s te doen. TofikOhoudi
melddezichafgelopenjunibijdebalie inZuid-
oostmet een probleem-taxi,maar konweer
rechtsomkeertmaken. Bios kan niet bij een
anderedealer terechtomdeauto te latenma-
ken.AlleserviceverlooptviaTeslazelf.Vander
Veer: ‘Teslawil zijnklantenheel erg afhanke-
lijkmaken.Alswenuvol inbedrijfzoudenzijn,
zoudenwedikkeproblemenhebben.’
Ondanks alle ellende is Van der Veer wel

overtuigdgeraakt vanelektrisch rijden.Maar
of Tesla leverancier blijft, is zeer de vraag.
Bios Groep heeft ondertussen 5 Audi E-trons
aangeschaft. ‘Daar nemen zewel de telefoon
op.’

Tesla wil inhoudelijk niet reageren op vra-
genvanhetFDoverdeklachtenvandetaxibe-
drijven ende schadeclaimsdie ze indienen.

200meldingen

Zo’n200personenhebben
zich sindsdeoprichting in
oktober gemeldbij Stichting
TeslaClaim.De stichtingover-
weegt een collectieve rechts-
zaak te startenomdatde au-
to’s regelmatigmankementen
vertonen. ‘Het gaat omterug-
kerende, kostbare reparaties’
vertelt voorzitterWouter van
Waning. ‘Klantenbijwiede
garantie is verlopen, gaande
bietenbrugop.’ Ledenklagen
ondermeer over de autopilot
dieniet functioneert, hand-
grependie stukgaanenpie-
pendegeluidenbij het rijden.
Ook zijn ermeldingendat de
kilometerstand is aangepast
als de autona een reparatie
wordt opgehaald. VanWaning
merkt dat ledenbang zijn om
teprocederen: ‘Teslaheeft de
macht omgeen servicemeer
te verlenenof opafstandde
auto teblokkeren. Bovendien
is al dezenegatievepubliciteit
slecht voorde inruilwaarde
vande auto’s.’ In januari, als
alle aanmeldingen zijnbestu-
deerd, beslist StichtingTesla
Claimover een rechtszaak.

Tesla-taxi’s aan hun laadpalen geketend
in een loods op Schiphol. Door de coro-
nacrisis ligt het taxivervoer voor lucht-
reizigers zo goed als stil.Maarmet zo’n
twintig taxi’s is ook ietsmis.
FOTO: BASCZERWINSKI VOORHETFD

tober2018moetdecommunicatie ineensvia
een anonieme ‘frontoffice’, waar de telefoon
nauwelijkswordtopgenomen.Sindsjuni2019
mag Bios zelfs nietmeer bellen. ‘Problemen
moesten ingevuld worden via een onlinefor-
mulier en danmaar hopen dat er iemand re-
ageert’, vertelt VanderVeer ontdaan.

OokbijTaxi Jappieslaatdewanhooptoe. ‘Je
moet zo zes tot acht wekenwachten voordat
een auto gerepareerd kanworden.’ Een ver-
vangende auto biedt voor taxibedrijven geen
soelaas.Zijmoetenrijdenmeteenblauwken-
tekeneneenboardcomputer.
In 2019 voert Tesla ook nog eens de regel

in dat Biosmaar twee voertuigen tegelijk ter
reparatie aanmag bieden. Zijn ermeer pro-

bleemtaxi’s,danstaanzewekenlangstil.Maar
dechauffeurs,die invastedienstzijn,worden
doorbetaald.DaaromsteltBiosdeautoprodu-
centaansprakelijkvoor €1,3mlnomzetverlies.

Endanisernogdetaxidieinonderhoudwas
bij Tesla toener in september 2018branduit-
brakinhetservicecenter.DeautovanBiosstond
naast debrandendeauto. Er zougeen schade
aande taxi zijn,maarde autowasmaar liefst
vijfmaandenzoek.Teslahuldezich instilzwij-
gen,dusteneinderaadbeldeBiosdepolitie.Pas
toendieeenbelletjedeedenTeslawelopnam,
dookdeauto ineensweer op. Indeze zaakeist
Biosnogeenszo’n€60.000schadevergoeding.

Tesla verweert zich,
ondanks het contract,
door te stellen dat het
taxibedrijf de auto’s
te intensief gebruikt
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