
1

1 Inleiding

Ik ben met het repareren van televisies begonnen in 1988. In die tijd was een vak-

diploma radio-tv-monteur nog verplicht, maar momenteel is dat niet meer het geval.

Het was ook de tijd dat er in vrijwel elk dorp en elke stad voldoende bedrijven ac-

tief waren die televisies konden repareren. Er was een gezonde concurrentie en vol-

doende aanbod en de kosten van een reparatie waren goed te vergelijken. Het was

gebruikelijk om eerst te kijken of een apparaat te herstellen was, voordat er tot een

aankoop van een nieuwe televisie werd overgegaan.

Alle grote merken hadden een eigen reparatiecentra zoals Sony in Badhoevedorp,

Philips in Eindhoven en Den Haag en JVC in Leiderdorp, maar er werd ook gebruik

gemaakt van de kleine bedrijven en winkels die over een eigen servicedienst beschik-

ten. Er waren dus veel plekken waar consumenten terecht konden met hun defecte

apparatuur. Repareren was normaal! De bedrijven die zich bezig hielden met repa-

raties zijn te onderscheiden in twee typen: witgoed (wasmachine’s koelkasten, kof-

fiezetters en stofzuigers) en bruingoed (tv’s, videorecorders en cameras, allerhande

audioapparatuur). Deze wat vreemde termen worden nog steeds gebruikt.

Rond 1990 waren er meer dan 2000 bedrijven actief op de reparatiemarkt. Op dit

moment zijn er nog ongeveer 350 bedrijven bij de Kamer van Koophandel ingeschre-

ven met als activiteit omschrijving ‚TV reparatie’. Deze inschrijvingen zijn echter niet

echt representatief meer want niet al deze bedrijven zijn actief bezig met audio video.

Een globaal onderzoek geeft aan dat deze inschrijvingen meestal betrekking hebben

op bedrijven die zich bezig houden met gsm toestellen of witgoed reparaties. Aan-

gezien zowel video als audio tegenwoordig ook samenvalt met computers, ligt het

voor de hand te veronderstellen dat een aantal van de bedrijven die zich met het re-

pareren van computers bezig houden ook wat doen aan audio en video. Maar, als je

zoekt op internet en een globale telling doet dan komt je niet snel boven de honderd

bedrijven die aangeven actief (zelf) televisies te repareren. Kortom, je kunt spreken

van een behoorlijke kaalslag en aangezien het aantal televisies niet is afgenomen, en

hun gebreken niet minder zijn, is het interessant hiervoor een verklaring te zoeken.

In het eerste hoofdstuk van dit boekje zullen we het vooral hebben over de zelfstan-

dige reparatiebedrijven met maximaal ongeveer vijf werknemers. We laten de grote

bedrijven, zoals CE repair en Zes, buiten beschouwing. In een volgend hoofdstuk ga

ik in op garanties, coulance regelingen en non-conformiteit en ook op de redenen

waarom televisies onnodig worden afgeschreven. Dat laatste is namelijk een van de

redenen van het teruggelopen aanbod van reparatie.

Albert Hagen

Lelystad NL
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Waar zijn de reparatiebedrijven gebleven?

Het moment van daling in het aantal bedrijven is begonnen in 2000 en dat was ook

in de tijd dat de, in tegenstelling tot de beeldbuis, platte plasma televisies werden

geïntroduceerd. Het vervangen van de buizen door vlakke platen kende zijn piek in

de jaren 1995 tot 2014. Vanaf het jaar 2000 is dus de daling van het aantal repara-

tiebedrijven ingezet en dat gebeurde door een aantal zaken.

• De nieuwe technieken verschillen sterk van de traditionele technieken: een platte

televisie ziet er van binnen anders uit en er is een ander soort electronica nodig.

• De onderdelen zijn duur en dalen niet mee met de aanschafprijs. Er zijn een aantal

wat grotere complexe printplaten en even een onderdeeltje daarop vervangen is

niet triviaal.

• Vanwege die complexiteit is het niet altijd eenvoudig snel te zien waar het pro-

bleem zit. Het is vaak alles of niets en geen beeld betekent dat in plaats van on-

derzoek een nieuw apparaat voor de hand ligt.

• Het nog platter zijn, een hogere resolutie hebben, meerdere ingebouwde ontvan-

gers bieden, en zogenaamd ‚smart’ zijn van nieuwe apparaten, alles is extra argu-

ment voor versnelde aanschaf.

• De constructie van de apparatuur leent zich minder voor een betaalbare repara-

ties. Een televisie is niet gemaakt om uit elkaar te halen.

• De servicecentra zijn verdwenen en de service werd ge-outsourced (een manage-

ment tool van de begin deze eeuw). Hierdoor werd de serviceverlening losgekop-

peld van de verkoop en het repareren werd een aparte tak van sport. Je stuurt niet

even 65 inch televisie op.

• De fabrikanten stelden steeds minder of zelfs helemaal geen service informatie

beschikbaar. Een paar decenia geleden was het niet ongebruikelijk om bij/in een

apparaat ook een schema van de electronica te vinden.

• Reparateurs konden op de arbeidsmarkt eenvoudig een beter betaalde baan vin-

den omdat de vraag naar technisch personeel groot was.

Vooral de eerste plasma televisies waren lastig te herstellen omdat informatie, onder-

delen en kennis niet voldoende aanwezig waren. De technieken waren nieuw en voor-

al de wat oudere reparateurs konden de overgangmoeilijk maken. Dezemonteurs zijn

de oude beeldbuizen blijven repareren maar lieten de plasma en later ook de lcd te-

levisies links liggen. Tot rond 2010 is er nog aan de beeldbuis televisies gerepareerd
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maar daarna was het wel over omdat de slijtage van de beeldbuis en elektronica een

verstandige reparatie niet meer toe liet, een enkele uitzondering daargelaten.

Natuurlijk is dat niet alleen het geval voor televisies. De platenspeler werd vervan-

gen door de cd speler, de cassetterecorder verdween met het beschikbaar komen van

de mobiele telefoon. Videorecorders werden door dvd spelers (en recorders) vervan-

gen en video on demand (al dan niet via internet) maakt ook dat zelfzame apparaten.

Curieus genoeg komt de platenspeler weer terug, maar die gaat niet snel stuk. Een

uitzondering moet ik wel noemen en dat is dat er voor zeer professioneel audio appa-

ratuur wel een reparatie markt is blijven bestaan. Echter is het aantal bezitters wel

afgenomen omdat de gemiddelde consument kwaliteit lager waardeert dan kwanti-

teit. En studio apparatuur gaat gewoon niet snel stuk.

Een andere factor is dus dat de onderdelen van moderne televisies duur zijn en de

prijs ervan daalt niet mee met de aanschafprijs. Er zijn geen grote voorraden van

dezelfde componenten. Hoewel er veel verschillendemodellen autos zijn, is het aantal

verschillende soorten banden beperkt. Hoewel televisies zo op het eerste gezicht

hetzelfde er uit zien, zou je verwachten dat wat er in zit overeenkomt, maar dat is

niet het geval. Er is geen uniformiteit en standaardisatie van onderdelen.

Uit mijn contacten met andere monteurs komt duidelijk naar voren dat repareren

niet erg sexy is en dat repareren (in een werkplaats en al dan niet in combinatie

met verkoop) moeilijk is, niet omdat het repareren praktisch niet kan maar omdat de

kosten en beschikbaarheid van de onderdelen bepalen of een apparaat hersteld kan

worden.

Doordat televisies steeds meer alleen maar op module niveau hersteld kunnen wor-

den, en dan ook nog alleen met fabrikant en model specifieke modules, is het belang-

rijk dat de kosten van onderdelen in redelijke verhouding staan tot het bedrag van

de aankoop. Wat bedoelen we met modules? Een televisie bestaat uit de volgende

onderdelen:

• De voedingsmodule: een 240 volt netspanning wordt omgezet in de verschillende

spanningen die componenten nodig hebben.

• Het mainboard: hier wordt de regie gevoerd over ontvangst, beeld en geluid.

• De beeldmodule: deze stuurt het scherm aan dat het beeld toont. Soms is deze

module gecombineerd met het mainboard.

• Het scherm (ook wel display genoemd). Achter en/of rond zo’n scherm zitten strips

met leds en lenzen.

• De infrarood ontvanger van de afstandbediening, het bedienpaneel, de wifimodem

en een eventuele, camera,

• Het geluidsdeel: dit is vaak geintegreerd in de kast.
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Ik werk deze punten hierna wat verder uit, te beginnen met de opbouw. De beeldbuis

televisie zat vol kleine onderdelen die los vervangen konden worden. Echter, om dat

te kunnen doen was er wel meer inhoudelijke kennis nodig om te kunnen bepalen

welke onderdelen er defect waren gegaan. Onderdelen waren wel goed verkrijgbaar

en zeker niet erg duur dit in tegenstelling met de tijd van nu. Er was ook meer uni-

formiteit. De betere technici kunnen vaak nog wel op componenten niveau repareren

maar die zijn schaars en de consument moet deze monteurs dan wel kunnen vinden.

Het is niet zo dat alle modules te duur zijn maar wel het grootste deel en er is geen peil

op te trekken. Hierdoor kan er niet echt een beeld ontstaan van de werkelijke prijs.

Wat is de echte prijs? Wat mag er worden gerekend voor het op voorraad houden,

vooral over een langere termijn? Elk model van elk merk heeft zo zijn specifieke

prijzen. Ik geef enkele voorbeelden van toestellen die in 2016 zijn verkocht:

• Sony Model KD-55X8505C, kostprijs 1500 euro: hiervan zijn geen modules lever-

baar en het toestel is daarom niet te repareren. Dit model heeft een mainboard

dat snel stuk gaat.

• Samsung Model Ue55ks7000, kostprijs 1500 euro: het scherm kost 650 euro, en

dat terwijl het model veel scherm problemen heeft.

• Philips Model: 65PUS8700, kostprijs 2500 euro: het scherm (lees: de scherm ver-

lichting) is niet leverbaar terwijl bij dit model de lenzen binnenin het scherm los-

komen wat leidt tot lichtvlekken in het beeld.

Het repareren van deze bepaald niet goedkope televisies, met alom bekende proble-

men, is moeilijk: als er al aan onderdelen te komen is dat is het een duur grapje. Het

op een gewonemanier runnen van een onafhankelijk reparatiebedrijf wordt zo vrijwel

onmogelijk gemaakt en er wordt veel creativiteit van deze ondernemers gevraagd en

dat terwijl juist bij een duur apparaat reparatie zou moeten lonen. Als de banden van

een auto versleten zijn dat kopen we ook geen nieuwe auto. Een garage kan nog ban-

den op voorraad houden, maar voor een tv reparateur is een voorraad aanleggen niet

echt een optie. En dat terwijl voor een paar honderd euro de genoemde apparaten

prima te herstellen zouden moeten zijn.

Het veranderen en een uitbreiding van technische mogelijkheden speelt ook een rol.

Nieuwe apparaten worden meestal gezien als beter en het is daarom een drijfveer

om defecte apparaten te vervangen voor een nieuw exemplaar. Dit zien we vooral bij

de jonge consument en daar is de ontwikkeling en marketing dan ook op gericht.

Het geven van verkeerd advies is de dagelijkse praktijk van tv verkopers en dat kun

je ze wel degelijk kwalijk nemen. Van een verkoper mag je verwachten dat deze je

correct adviseert. Hoe is het dan mogelijk dat verkopers zonder kennis en nader on-

derzoek de consument vertellen dat repareren niet kan? Zonder schroom adviseren
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verkopers de consument dat een nieuwe televisie kopen veel voordeliger is. Weet een

verkoper eigenlijk wel hoe zo’n apparaat er van binnen uitziet en hoe het allemaal

echt werkt? De reden die ze geven is: uw televisie is te oud (Wat is de norm?), de

onderdelen zijn duur (Weten ze echt de prijzen?), repareren kan tegenwoordig niet

meer (Hebben ze het over zichzelf?). Dagelijks repareer ik toestellen waar de verko-

per het advies heeft gegeven dat repareren niet meer kan, maar die ik eenvoudig en

niet te duur herstel.

Wat hier ook zichtbaar wordt is het manipuleren van de detailhandel en de klanten.

Het grote geld en omzet zijn de drijfveer is geworden, niet het feit dat de klant te-

vreden is, iets dat bij een lokale winkelier wel belangrijk was! Er worden per jaar

ongeveer 2 miljoen televisies verkocht en dat aantal bereik je alleen door veel ap-

paraten vroegtijdig af te schrijven. Mijn inschatting is dat er jaarlijks honderddui-

zenden televisies worden afgeschreven die gewoon gerepareerd kunnen worden. De

toenemende verkoop getallen zijn onder meer veroorzaakt door de (werkelijke en

voorgestelde) gebruiksduur van het apparaat te verlagen:

• De prijzen van onderdelen worden bewust duur gemaakt en de voorraden zijn

minimaal. Een apparaat dat misschien honderd euro kost om te maken (als het

niet minder is) en voor een veelvoud daarvan weggaat, heeft losse onderdelen

met een prijs die daarvan ook een veelvoud zijn.

• Er worden zogenaamde coulance regelingen aangeboden in plaats van reparatie

advies. Dit proces laat men over meerdere schijven lopen. Bijvoorbeeld de verko-

per moet korting op een reparatie afdwingen bij de reparateur van de fabrikant.

Maar, vijfhonderd euro bijbetalen is nog altijd ongunstiger dan tweehonderd euro

reparatie. En die nieuwe tv kan ook weer defect raken.

• De fabrikanten verleggen de verlening van service naar de verkopers van appara-

tuur en de wetgever helpt de fabrikanten hierbij. Maar is die (tegenwoordig vaan

op afstand en anonieme) verkoper over een paar jaar nog te vinden? En dan heb-

ben we het nog niet eens over de parallel import waarbij garanties nog lastiger

liggen.

• Als er al wordt overgegaan tot reparatie door de fabrikant, dan gelden lange

wachttijden. Het wordt de klant lastig gemaakt door het toestel te laten opstu-

ren. Wie heeft na jaren nog de dozen? Hoe pak je zo’n ding in? We vervoert het

zonder beschadigen?

Het is dus al aantrekkelijker en zeker eenvoudiger om een nieuwe televisie te kopen.

Het (organiseren van) reparatie kost relatief veel inspanning en eist veel geduld van

de consument.
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De prijzen van de televisies zijn gemiddeld lager geworden als je naar de aanschaf-

prijs in relatie tot de mogelijkheden kijkt. Als je echter de gebruiksduur en het aan-

koopbedrag op elkaar deelt is de uitslag anders. Waar vroeger een televisie altijd

eerst op een defect onderzocht werd is dat nu niet meer het geval. Nu proberen fa-

brikanten in het verlengde daarvan de verkoper de gebruiksduur zo kort mogelijk te

houden. Nergens zie je een reclame die een lange levensduur aanprijst.

De aanschafprijs is in de afgelopen 20 jaar gedaald, echter de gemiddelde prijs van

onderdelen niet. Sony, Philips, Samsung of LG, ze hebben allemaal regelmatig tekort

aan onderdelen of kunnen ze niet leveren. Als ze wel kunnen leveren dan zijn de on-

derdelen vaak duur. Omdat er geen merk is dat wel betaalbare onderdelen levert zal

dit ook niet veranderen, men kijkt immers naar elkaar. De fabrikanten maken zich er

niet zo druk om. Consumenten waar de Philips televisie wordt afgeschreven omdat de

onderdelen te duur zijn en die naar Samsung overlopen worden gecompenseerd door

de teleurgestelde Samsung consumenten die naar Philips overstappen. Merkentrouw

speelt geen rol bij televisies.

Voor fabrikanten is het geen voordeel om betaalbare onderdelen te regelen omdat

repareren de verkoop in de weg staat en waarom zouden ze, als er genoeg andere

middelen (lees: door reclame verleiden tot nieuwe aankopen) zijn om de minimale

meest logische service te verlenen. Er is simpelweg geen wetgeving die hen daartoe

verplicht en zelfs milieu schijnt hen niet te inspireren. En voor de zelfstandige repa-

ratiebedrijven is het lastig om steeds weer de boodschapper te moeten zijn als een

reparatie niet kan omdat er geen onderdelen leverbaar zijn. Een goedwillende klant

(eentje die repareren en hergebruik boven vervangen stelt) is lastig te bedienen. Na-

tuurlijk treft de consument ook enige blaam: door alles via internet te kopen, daar

waar het het goedkoopst is, was er nauwelijks nog bestaansrecht voor een lokale

leverancier. Daarmee viel ook een aanspreekpunt weg.

Een ander element is de genoemde mechanische constructie van de apparatuur. Die

leent zich immers steeds minder voor betaalbare reparaties. Even de kap er af en

kijken wat er aan de hand is wordt moeilijk gemaakt. Ook zijn er blijkbaar genoeg

grondstoffen om de verkwistende productie te kunnen realiseren (milieu speelt abso-

luut geen rol in dit segment van de economie). Bij het ontwerpen van nieuwemodellen

wordt niet echt gekeken naar gebruik en hergebruik van grondstoffen en duurzaam-

heid. En de klant wordt, door de te verwaarlozen milieu bijdrage op het verkeerde

spoor gezet: de suggestie wordt gewekt dat het allemaal wel goed zit.

De televisie van vandaag bestaat enkel uit de al genoemde modules. De voeding, het

mainboard, de beeldmodule en het scherm repareren is eigenlijk eenvoudiger dan

het fixen van apparatuur van vroeger omdat daar veel meer verwisselbare onderde-

len in zaten. Een component doet het of doet het niet. Soms is vinden wat er defect is
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gemakkelijker is dan vroeger omdat er diagnostische informatie is. Je zou dus kunnen

zeggen dat herstellen ook eenvoudiger moet zijn. Maar, zoals al gezegd: je hebt dat

onderdeel wel nodig. Kort door de bocht: er kunnen vijf dingen stuk, dus zijn er vijf

dingen nodig, maar vaak is er geen een verkrijgbaar. Bovendien houden fabrikanten

er steeds minder rekening mee dat apparaten goed gedemonteerd kunnen worden

dus bestaat de kans dat je een en ander beschadigt bij het openmaken. Repareer-

baarheid zou via (bij voorkeur Europese) wetgeving kunnen worden afgedwongen.

Vooral na de opkomst van het merk Samsung is rond 2000 de weg ingeslagen dat

fabrikanten hun service gingen afstoten (outsourcen). Contracten met kleine onder-

nemers werden opgezegd, service informatie werd niet meer gedeeld en de helpdesk

werd ontmanteld. Andere fabrikanten volgden dit voorbeeld en legden de service

neer bij enkel grootte bedrijven zoals E-Care en de Selectro service group. De bran-

che vereniging UNETO-VNI (tegenwoordig Techniek Nederland) bleef opvallend on-

zichtbaar en heeft geen enkele poging ondernomen om hier wat aan te doen. Kleine

ondernemers staakten dus gewoon met repareren en niemand vroeg zich af waarom.

Bovendien gaf het autoriseren door de fabrikanten van alleen enkele grote reparatie

bedrijven die bedrijven veel macht en invloed door eisen te stellen in de contracten.

Dat daarbij de consument de dupe is geworden wordt later in dit stuk uitgelegd.

De concentratie van reparatie bij enkele bedrijven heeft er ook voor gezorgd dat

er nauwelijks nog technische informatie beschikbaar was. Fabrikanten moeten deze

informatie beschikbaar hebben en delen zodat repareren mogelijk wordt, maar dat

gebeurt niet, of is moeilijk. Monteurs moeten dus steeds meer moeite doen die infor-

matie te verkrijgen. Apparaten zijn steeds meer afhankelijk van software, modules

moeten worden ingelezen en zonder de juiste informatie kan dit soms voor proble-

men zorgen. Zelf alles uitzoeken is lastig, al weet je er nog zo veel van. Als het gaat om

informatie op componenten niveau is het helemaal triest omdat zelfs de geautoriseer-

de reparatie bedrijven niet of nauwelijks op onderdelen niveau apparaten herstellen.

Je kunt van veel kleine onderdelen op een print in een module niet zien wat het is.

Tot slot nog wat opmerkingen over de steeds weer nieuwe opties. Een hogere resolu-

tie, al dan niet pseudo 3D, ingebouwde browsers en apps, nieuwe technieken met nog

mooiere kleuren, nog beter geluid: allemaal redenen om nieuw te prefereren boven

reparatie. En wat moet je met een tweede (gerepareerde) televisie als je al een tablet

of smartphone hebt? De eerste 20 jaar van deze eeuw kenmerkt zich bij een grote

groep consumenten door het willen bezitten van de laatste trends op het gebied van

de techniek. Opties zoals smart tv was een reden om eerder te kiezen voor een ande-

re toestel dan voor een reparatie als de huidige defect was, zelfs als dat slimme deel

al na een jaar niet meer zo slim was omdat het niet werd bijgehouden. Fabrikanten

produceerden steeds meer verschillende modellen per jaar waardoor de doorloop-

tijd van een model korter werd. Voor je het weet had je al een verouderd model in
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huis staan. Kijk maar eens hoe de inmiddels enorme lijst met modelnummers elk jaar

groeit.

Veel van deze opties worden uitgebuit door de marketing rondom apparaten, echter

als je met een kritisch oog de veranderingen goed analyseert moet je concluderen

dat de voordelen maar beperkt zijn en vaak helemaal niet tot hun recht komen in de

gewone huiskamer. En dan hebben we het nog niet over het aangeboden signaal: op

hoeveel plaatsen wordt in 2020 4K of 8Kmet surround geluid aangeboden? Een ander

voorbeeld hiervan is de zogenaamde ‚curve tv’: er is jaren over gedaan om schermen

dun te maken en dan komt er plots een krom scherm op demarkt. Die ‚curve’ is echter

na enkele jaren al weer op zijn retour. Slimme televisies worden softwarematig vaak

erg slecht ondersteunt, en het is dus veel slimmer om een apart kastje (zoals een

chromebox) te gebruiken. Tot slot worden schermen ook steeds groter, een apparaat

van 75 inch in een kamer van 3 bij 4 meter wordt tegenwoordig als normaal ervaren.

De apparaten moeten nu ineens weer als een schilderij aan de muur hangen met een

vette lijst om het scherm heen.


