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#Dieselgate?





• Tests in V.S. tonen aan dat de VW-groep de NOx-
uitstoot manipuleert

• 21 september 2015: VW-groep bevestigt gesjoemel met 
software

• Tijdens test: NOx onder de wettelijke normen
Buiten test: NOx tot 40 keer hoger

• Wereldwijd 11 miljoen wagens betrokken

• In België bijna 400.000 

• VW, Audi, Seat, Skoda en Porsche



Was dit een verrassing ? 
Test Aankoop en Euroconsumers wezen al jaren op grote 
afwijkingen naar verbruik toe tussen het labo en echte rij-
omstandigheden



• Eerste publicaties dateren van 2008

• Tests in 2013 wijzen op verschillen  tot maar liefst 45% 
tussen de aangekondigde brandstofverbruik en het reële 
verbruik. 

• Reden ? NEDC – test en ... ? 



- Banden extra 
hard oppompen 

- Alternator 
loskoppelen

- Spiegels 
verwijderen

- Airco/Verwarming 
uit

- Auto lichter 
maken

- …



Fiat Panda: 18 % verschil
 extra kost voor de consument: 240 €/jaar

VW Golf:     50 % verschil
 extra kost voor de consument : 500 €/jaar



En NOx ?







Wat heeft TA sindsdien 
ondernomen?



1. Contacten
• Regionale en federale ministers (Mobiliteit, Leefmilieu, 

Consumenten, Financiën)
• D’Ieteren

• Economische Inspectie

• Federale volksvertegenwoordigers (o.a. 
Dieselgatecommissie op 21 januari 2016)

• Europarlementairen

• VW België (eerste meeting op 13 oktober)

• VW AG (via BEUC)

• Europese Commissie (via BEUC)



• Er waren ook anderen … 



2. Vragen en eisen

Wat is software-update?
Impact op de wagen?
Welke voertuigen geaffecteerd ? 
Garantie van kosteloos herstel en compensatie 
Vervangwagens tijdens herstel
…

• TA stelt modelbrief ter beschikking om rechten te 
vrijwaren (onmiddellijk na uitbreken op site TA)

• VW schrijft brieven naar klanten vanaf eind september 
2015 dat ze worden uitgenodigd voor een recall maar 
wat die concreet inhield was niet duidelijk. 



3. Nooit meer opnieuw?

• Dringend nood aan nieuwe Europese tests: NEDC laat te 
veel vrijheden en is voorbij gestreefd

• VW-schandaal creëert momentum

• Coalitie Dieselgate: TA, BBL, IEW, Kom op Tegen 
Kanker, Netwerk voor Duurzame Mobiliteit samen voor 
eerlijke en propere wagens

• 3 februari: stemming in E.P.: ontgoochelend resultaat:
Nieuwe test, MAAR toelating om NOx-normen 
verder te overschrijden: - vanaf 2017 met 110 %

- vanaf 2020 met 50 %

• Consument verdient moedig antwoord, geen halfbakken 
beslissing die dieselindustrie uit de wind zet.



4. Herstel? Recall?

 Timing?

• op de lange baan

• Aanvankelijk:
- Fase 1 (2,0 l) vanaf 1 maart 2016
- Fase 2 (1,2 l) vanaf 1 mei 2016
- Fase 3 (1,6 l) vanaf 1 oktober 2016 

• In de praktijk : veel vertraging (in 2017 nog 
verschillende recalls)



 Wat is software-update? En wat is impact op wagen? 

• Geen transparantie

• VW beweert dat na update wagen voldoet aan NOx-
normen, zonder effect op vermogen, verbruik, 
prestaties,…

• TA vraag documenten, testrapporten, etc. om dit te 
bewijzen

• VW geeft niet thuis

• TA raadde consumenten die wilden op recall dit te doen 
“onder voorbehoud van rechten”. 



 Verplicht of niet? 

• Maandenlang onduidelijkheid

• D’Ieteren beweert eerst van wel, maar juridische basis 
blijkt niet te kloppen

• Enkel overheid kan beslissen tot verplichting

• TA dringt aan op duidelijke beslissing bij vier ministers 
voor Mobiliteit, Consumenten, en premier.

• Aanvankelijk blijft het stil

• Uiteindelijk brengt minister Bellot klaarheid: in 
Belgische wetgeving geen verplichting voorzien



• Test Aankoop laat teruggeroepen Audi Q5 testen 
volgens de toepasselijke Euro 5 – norm voor die wagen.

• Resultaat ? NOx norm met 13,2 % overschreden na 
software-update



• Test Aankoop laat teruggeroepen VW Golf testen 
volgens de toepasselijke Euro 5 – norm voor die wagen.

• Resultaat ? NOx norm met 23,2 % overschreden na 
software-update





5. Compensatie?

• Tegenover jarenlang bedrog VW moet 
schadevergoeding staan voor gedupeerde consumenten.

• Meermaals bepleit bij VW België en hoofdzetel Duitsland

• Antwoord: VW-groep zal wagens controleren en 
‘aanpassen’

• Geen compensatie

• Terwijl consumenten in V.S. wel schadevergoeding 
krijgen van VW

• “In de VS heeft men echt gekozen voor 
milieuvriendelijke wagens”



6. Commissie Dieselgate
• Speciale Commissie van het EP opgericht (mission 

Measurements in the Automotive Sector (EMIS))

• Druk Euroconsumers en BEUC

• Mét Resultaat, MEPs voorstander van : 

• Een sterkere rol voor de Europese Commissie op het vlak van 
het testen van voertuigen en naar meer toezicht op de Europese 
automobielmarkt

• Het testen van minimaal 20% van nieuwe modellen eens op 
de Europese wegen

• Een grotere transparantie aangaande de testresultaten
• Het verantwoordelijk kunnen stellen van lidstaten en 

testlaboratoria
• Het doorknippen van de financiële banden tussen de 

constructeurs en de private testcentra



Maar … afgezwakt in de triloog met de 
Raad en de EC …

Geen compensatie voor consumenten, behoud van de 
financiële banden tussen labo’s en fabrikant, laboshopping 
blijft, …



Volgende stap?



TA stapt naar de rechter



Waarom?

• VW: geen schadevergoeding voor Europese 
consumenten 

• Herstel is geen antwoord op jarenlang bedrog

• Recall op de lange baan en geen transparantie over 
impact updates

• Gedupeerden in V.S. krijgen wél schadevergoeding (tot 
5000 dollar)

 Onaanvaardbaar!
 VW dwingt TA ertoe stap naar gerecht te zetten



Hoe?

• Class action enkel mogelijk na 1/9/2014

• Maar TA wil oplossing voor alle gedupeerde 
consumenten

• Dubbele aanpak:

- Wagens gekocht (nieuw of tweedehands) op of na 
1/9/2014: class action

- Wagens gekocht (nieuw of tweedehands) voor 
1/9/2014: individuele verdediging



Woordje over de class action 
… 

• Wet van 2014 (in werking : 1/9/2014)

• Moeilijke toegang tot justitie voor 
‘kleine’ claims

• “The cake is not worth the candle”



• Toen, alleen B2C, nu ook KMO

• Inbreuk op 31 wetten of verordeningen 

• Alleen consumentenorganisaties of 

erkende non profit – organisaties die het 

verdedigen van consumentenrechten in 

hun statuten hebben



Procedure
Fase 1 : Ontvankelijkheid

3 criteria

- Is de class action meer geschikt dan een klassieke

juridische procedure ? Is de groepsvertegenwoordiger

wel bevoegd ? Betreft het een inbreuk die opgelijst is in  

1 van de 31 wetten en verorendeningen ?

 Na een periode van 2 maanden zal de rechter oordelen

over de ontvankelijkheid van de zaak en beslissen over opt 

in of opt – out (in theorie)



Procedure
Fase 2 : Akkoord of geen akkoord
Een akkoord kan altijd : voor de procedure, tijdens de verplichte 

onderhandelingen of wanneer er ten gronde wordt geoordeeld. 

Ontvankelijk ? Een verplichte periode van 3 tot 6 maanden 

breekt aan gedurende dewelke onderhandelingen moeten plaats 

vinden om een akkoord te bereiken

Geen akkoord bereikt ?  De Rechtbank beslist over de grond 

van de zaak.

Wel een akkoord ? Dat akkoord wordt aan de rechter 

voorgelegd ter ratificatie  

Een akkoord betekent geen “erkenning van schuld”



Fase 3 : Schade-afwikkeling
Settlement bereikt of zaak ten gronde beoordeeld ? Een schade-

afwikkelaar wordt aangesteld. 

Opt-out ? Wie niet expliciet de opt – out heeft gebruikt, moet 

zich melden

Opt-in ?   Wie al van het opt – in – recht gebruik heeft gemaakt, 

is gekend bij de griffie. 

Op basis van die info  zal de schade-afwikkelaar een lijst 

opstellen van mensen die schadevergoeding moeten krijgen. 

Elke drie maanden rapporteert de schade-afwikkelaar aan de 

rechter.  De rechter sluit de zaak af op basis van het rapport van 

de schade-afwikkelaar

Procedure



Samenvatting



Hoe?

• Tegen VW België (D’Ieteren) en VW AG, niet tegen 
concessiehouders

• Juridische basis: o.m. verbod op misleiding (Wet 
Marktpraktijken)

• Wet laat toe dat gedupeerde consumenten aankoopprijs 
terug krijgen en wagen mogen behouden.



• Art. VI.38. [1 Wanneer een overeenkomst met een 
consument werd gesloten ingevolge een oneerlijke 
handelspraktijk bedoeld in artikel VI.100, 12°, 16° en 
17°, en artikel VI.103, 1°, 2° en 8°, kan de consument 
de terugbetaling van de betaalde bedragen eisen 
binnen een redelijke termijn vanaf het ogenblik waarop 
hij kennis had of hoorde te hebben van het bestaan 
ervan, zonder teruggave van het reeds geleverde 
product.
Wanneer een overeenkomst met een consument werd 

gesloten ingevolge een oneerlijke handelspraktijk 
bedoeld in de artikelen VI.93 tot VI.95, VI.100, 1° tot 
11°, 13° tot 15°, 18° tot 23°, en artikel VI.103, 3° tot 
7°, kan de rechter, onverminderd de gemeenrechtelijke 
sancties, de terugbetaling aan de consument van de 
door hem betaalde bedragen bevelen, zonder teruggave 
van het reeds geleverde product.
In geval van niet-gevraagde levering aan de 

consument in de zin van artikel VI.103, 6°, is de 
consument in elk geval vrijgesteld van betaling van de 
prijs en van elke andere tegenprestatie. Het feit dat hij 
niet reageert op de levering betekent niet dat hij ermee 
instemt.]1



Groepsvordering

• Inschrijven kan en kon op www.test-
aankoop.be/dieselgate (11 000 consumenten ging hier 
op in)

• Eerste class action in België van die omvang: schade, 
aantal gedupeerden, de schaal van het bedrog, 
betrokkenheid van internationale spelers,…

• Consumenten samen sterker dan alleen



Verloop ?

• Ingediend op 30/06/2016
• Eerste hoorzitting september 2016
• 25/10/2016 : Rechtbank plant pleitzitting over de 

ontvankelijkheid van de zaak op 31 januari 2017
• Op 31/01/2017 probeert VW uitstel te bekomen door een 

lijst van namen te vragen van mensen die zich bij TA 
hebben gemeld. 

• 27/2/2017 : rechter verwerpt dit verzoek
• 31/10/2017 : nieuwe pleitzitting over de ontvankelijkheid
• 19/12/2017 : rechter beslist tot opt-out, TA mag alle 

gedupeerde VW-bestuurders in België in rechte 
vertegenwoordigen !

• 19/12/2017 – september 2019 : onderhandelingen
• En nu ? 



Dank voor uw aandacht 
vragen ?


