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Inleiding
D66 heeft genoeg van het gesjoemel met de uitstoot van dieselauto’s. Na anderhalf jaar is er 
nauwelijks iets veranderd in de auto-industrie. D66 wil nú handelen voor een schonere toekomst. 
Wij willen dat mensen schone lucht kunnen inademen en dat het vertrouwen van consumenten 
wordt hersteld. Op dit moment onderhandelen Europese regeringen over nieuwe Europese 
regels voor toezicht op de autosector. D66 wil dat Nederland hierin het voortouw neemt en in 
actie komt. Daarom komt D66 met vijf voorstellen. 

In september 2015 bleek dat Volkswagen op grote schaal consumenten bedroog door speciale 
software te installeren. Hiermee werden emissietesten gemanipuleerd. De verschillen tussen 
de uitstootwaarden in de test en op de weg waren hierdoor enorm. Zo konden dieselauto’s aan 
de gestelde milieunormen voldoen, terwijl zij in praktijk veel meer vervuilende en schadelijke 
stoffen uitstootten dan toegestaan. Niet alleen Nederlandse consumenten werden hiervan de 
dupe. In heel Europa gaat het bij Volkswagen om maar liefst 8.5 miljoen auto’s. 

Inmiddels weten we dat meer autofabrikanten sjoemelstrategieën hanteerden om emissietesten 
te beïnvloeden. Zo schakelde Fiat na 22 minuten de emissietechnologie terug, omdat de officiële 
test in het laboratorium 20 minuten duurde. Renault schakelde emissietechnologie terug onder 
de 17 graden Celsius, omdat de officiële test in het laboratorium plaatsvond bij een temperatuur 
tussen de 20 en 30 graden Celsius. De Nederlandse autotoezichthouder, de RDW, stelde vast 
dat in 16 van de 30 dieselmodellen met een Nederlands milieucertificaat, mogelijk illegale 
sjoemelsoftware wordt gebruikt. De aanpak van dit sjoemelschandaal gaat, ook in Nederland, 
veel te langzaam. 

De dieselschandalen hebben grote gevolgen. De totale hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht is 
door de hogere uitstoot veel groter dan afgesproken. Dat is slecht voor de luchtkwaliteit. Met name 
Nederlanders die langs drukke wegen wonen, zijn hiervan de dupe. Daarbij zijn autobezitters in 
grote onzekerheid gebracht. Het vertrouwen in de auto-industrie is tot een dieptepunt gedaald. 
Miljoenen consumenten wachten op duidelijkheid over herstelacties en eventuele compensatie. 
Het schandaal heeft ook de grote tekortkomingen in het werk van nationale toezichthouders 
op de handhaving van Europese uitstootregels blootgelegd. Sinds 2015 is er nauwelijks iets 
veranderd in Nederland, en in andere EU-lidstaten. 

Wat D66 betreft gaan we nú stappen zetten. En dat kan ook! Europese regeringen onderhandelen 
over nieuwe EU-regels voor toezicht op de autosector. EU-voorzitter Malta wil op 29 mei in de 
Europese ministerraad tot een akkoord te komen. Nederland moet in actie komen. Daartoe doen 
wij vijf voorstellen. In het Europees Parlement zetten wij deze punten extra kracht bij.
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Dit vijfpuntenplan is een aanvulling op bestaande D66-voorstellen. Eerder 
deze maand presenteerde D66 het Actieplan Gezonde Lucht. In december 
lanceerde D66, samen met de PvdA, het Actieplan Elektrisch Rijden.

D66 krijgt het voor elkaar:

D66-Europarlementarier Gerben-Jan Gerbrandy speelde als rapporteur 
een sleutelrol in het blootleggen van de bestuurlijke wanorde die dieselgate 
mogelijk maakte. 

D66-Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven zorgde ervoor dat er eerlijke 
informatie over uitstoot van auto’s in showrooms terecht komt. Vanaf 2018 
wordt de uitstootlimiet opgenomen in het brandstofverbruiksboekje van alle 
auto´s in Nederland.

D66 verzekerde steun voor Europees toezicht op de autosector in het 
Europees Parlement. Het wachten is op een stevige positie van het 
Nederlandse kabinet en andere Europese regeringen. Het wetsvoorstel 
kan alleen aangenomen worden, als zowel het Europees Parlement als de 
meerderheid van de EU-lidstaten het steunt.

Dankzij lokale D66-bestuurders, investeren steden als Utrecht, Den Haag, 
Amsterdam en Rotterdam in nieuwe schone stadsbussen, elektrische 
laadpalen en, waar nodig, het buiten de stad houden van de meest 
vervuilende diesels.
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1. Pak dieselfraude aan, pas bestaande sancties toe 
D66 wil dat alle automodellen waar vaststaat dat illegale sjoemelsoftware is gebruikt, 
worden teruggeroepen en hersteld. D66 wil dat autofabrikanten die de wet overtreden de 
wettelijk boete betalen, zoals iedereen die de wet overtreedt. Naast het toepassen van 
bestaande sancties, wil D66 de boetes voor toekomstige overtredingen verhogen.

De snelste manier om dieselfraude aan te pakken is door simpelweg bestaande wetten écht 
toe te passen. Nationale toezichthouders van EU-lidstaten, inclusief Nederland, zijn nooit actief 
op zoek gegaan naar sjoemelsoftware. Zij legden fabrikanten geen boetes op en trokken geen 
typegoedkeuringen in. Daar is nog geen verandering in gekomen, terwijl heel veel mogelijk 
is binnen de bestaande wetgeving. Daarbij zijn terugroepacties in Nederland en de rest van 
Europa nooit op een verplichte wettelijke basis ingesteld. 

In het geval van Volkswagen, worden ze vrijblijvend georganiseerd door Volkswagen en de 
importeurs zelf. De rechten van de gedupeerde auto-eigenaar en de prestatieverplichtingen 
van Volkswagen en andere fabrikanten blijven daarom vaag. D66 wil dat de RDW en andere 
nationale toezichthouders waar nodig verplichte terugroepacties starten, op basis van de 
typegoedkeuringswetgeving. De verordening moet duidelijke prestatieverplichtingen voor de 
autofabrikant bevatten, zodat de effecten voor het milieu duidelijk zijn en de auto-eigenaar weet 
waar hij aan toe is.
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2. Nederland jaagt een gezamenlijke Europese aanpak aan
D66 wil dat de RDW zo snel mogelijk onderzoekt of er sjoemelsoftware in auto’s met een 
Nederlands milieucertificaat is gebruikt. Aan de hand van de uitkomst van dit onderzoek 
kan de RDW ertoe overgaan verplichte terugroepacties in te stellen of de certificaten 
in te trekken. Sjoemeldiesels met een milieucertificaat uitgegeven door een Europese 
toezichthouder die structureel zijn taken niet uitvoert inzake het opsporen en aanpakken 
van sjoemelsoftware zouden moeten worden geweerd van de markt. Andere automodellen, 
zonder sjoemelsoftware, blijven gewoon beschikbaar in de showroom. 

 Jeep Cherokee
In januari dit jaar zette de Nederlandse toezichthouder, de RDW, een goede eerste stap om de 
Jeep Cherokee, een sjoemeldiesel van Fiat Chrysler, te onderzoeken. De RDW keurde de auto 
eerder goed voor de gehele Europese markt en gaf Fiat Chrysler een milieucertificaat. Nadat Fiat 
Chrysler in de VS werd aangepakt voor dieselfraude, ondernam de RDW alsnog stappen. Het 
Openbaar Ministerie is bij het onderzoek betrokken en kijkt naar de mogelijke stafrechtelijke kant 
van de zaak. Maar naast de Jeep Cherokee zijn meer in Nederland goedgekeurde automodellen 
verdacht, blijkt uit een eerste verkenning van de RDW. Bij 16 van de 30 geteste dieselauto's die 
in Nederland hun milieucertificaat hebben gehaald, waaronder de Suzuki Vitara en de Chevrolet 
Aveao, is mogelijk sjoemelsoftware gebruikt. Maar er zijn helaas geen concrete vervolgstappen 
genomen richting de betrokken autofabrikanten. D66 wil dat de RDW niet langer wacht, maar 
onmiddellijk verder diepgaand onderzoek start naar de vijftien andere verdachte dieselmodellen, 
gebruikmakend van de voorschreven methoden door de Europese Commissie.

 Nederland voortrekkersrol 
Buiten Nederland, laten helaas ook andere toezichthouders het afweten om op te treden 
tegen dieselfraude. EU-industriecommissaris Bieńkowska stelde onlangs vast dat er weinig 
in de houding van autofabrikanten en nationale toezichthouders is veranderd. De Italiaanse 
toezichthouder onderneemt geen stappen om dieselauto´s van Fiat met sjoemelsoftware aan te 
pakken, zelf niet na klachten van de Duitse toezichthouder. Maar ook Duitsland zit fout. Terwijl 
Volkswagen in de Verenigde Staten miljarden moest betalen, heeft Duitsland geen boete opgelegd 
aan diezelfde dieselmodellen op de Europese markt. Nederland moet, waar mogelijk samen 
met andere bezorgde EU-lidstaten, deze dynamiek doorbreken. Bij voorkeur met een Europese 
oplossing. Als laatste redmiddel zouden lidstaten gebruik moeten maken van Artikel 29 van de 
Europese typegoedkeuringswet, dat het toestaat om gericht zeer vervuilende sjoemeldiesels van 
de markt te weren als blijkt dat de milieuschade en gezondheidsschade zeer groot is. Zo zou ook 
Nederland vervuilende sjoemeldiesels van de markt kunnen weren. Met emissieoverschrijdingen 
van soms wel twintig keer de wettelijk norm, is dit juridisch gezien geen probleem. Dit betekent dat 
alleen de meest vervuilende dieselmodellen van bepaalde automerken tijdelijk niet in de showroom 
verkrijgbaar zijn. Dit heeft een beperkte impact op het totale consumentenaanbod. Dieselmodellen 
zonder illegale sjoemelsoftware blijven gewoon verkrijgbaar.
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3. Onafhankelijk Europees toezicht
D66 wil dat het technische onderzoekscentrum van de Europese Commissie de 
bevoegdheid krijgt om auto´s opnieuw te testen. Op die manier wordt onafhankelijk 
gecontroleerd of de nationale toezichthouders van EU-lidstaten hun werk goed doen. 
Mocht dat niet het geval zijn, dan moet de Commissie zelf ook boetes en andere maatregelen 
kunnen instellen. D66 wil dat zowel de overkoepelende wetgeving als de specifieke 
emissie-eisen voor auto´s en andere bronnen van luchtvervuiling ondergebracht worden 
bij de EU-commissaris van Milieu en het departement van Milieu. De Commissie moet 
harder en directer optreden tegen EU-lidstaten die de autowetgeving niet goed uitvoeren. 
In de afgelopen maanden zijn zogenaamde ingebrekestellingsprocedures gestart tegen 
lidstaten, maar verdere procedures zijn nodig.

Veel nationale toezichthouders houden autofabrikanten uit eigen land de hand boven het hoofd of 
willen makkelijk verdienen met het afgeven van milieucertificaten voor automodellen, zonder al te 
moeilijk te doen over technische details. Alleen een onafhankelijke Europese vorm van toezicht, 
zonder inmenging van nationale industriebelangen, kan dit doorbreken. Het onderzoekscentrum 
van de Europese Commissie beschikt al over eigen autotestfaciliteiten in Ispra, Italië. Bovendien 
zijn er goede ervaringen met Europees toezicht op voedselveiligheid. Europese inspecties en 
boetes werden ingesteld na de BSE-crisis in de jaren negentig. 

Helaas steunde het kabinet Rutte II de voorstellen voor direct Europees toezicht niet (geen 
steun voor het opnieuw testen van automodellen door het onderzoekscentrum van de Europese 
Commissie, Artikel 9 van het wetsvoorstel). Tegelijkertijd moet ook de Europese Commissie 
intern reorganiseren. Terwijl de EU-commissaris van Milieu verantwoordelijk is voor de 
overkoepelende luchtwaliteitspaarfonds, is de EU-commissaris van Industrie verantwoordelijk 
voor de emissienormen van auto’s. Ondanks aandringen van de EU-commissaris van Milieu, 
weigerde de EU-commissaris van Industrie jarenlang om tijdig in te grijpen.
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4. Nu investeren in elektrisch rijden
D66 wil dat er vanaf 2025 in Nederland en de EU alleen nog emissieloze voertuigen 
bijkomen (op basis van batterij, waterstof of andere technologie). Nederland moet 
vooroplopen in schone en intelligente mobiliteit en de innovaties die hierdoor mogelijk 
worden. D66 wil dat de laadinfrastructuur in Nederland wordt uitgebreid en witte vlekken 
zo snel mogelijk worden opgevuld. In Europees verband wil D66 een uniformering van de 
standaarden voor laadinfrastructuur.  D66 wil de onzekerheid bij consumenten over de 
betrouwbaarheid van batterijen wegnemen, door een batterijgarantie in te stellen, samen 
met grote verzekeraars en fabrikanten.

De snel afnemende kosten van batterijtechnologie maakt elektrisch rijden steeds goedkoper. 
De verkoop van dieselauto´s daalt, terwijl de verkoop van elektrische auto´s snel stijgt. De 
batterij van elektrische auto’s wordt krachtiger, waardoor nieuwe modellen 400 kilometer 
kunnen rijden op een acculading. De markt moet betaalbare emissieloze auto’s ontwikkelen, 
maar de overheid moet ervoor zorgen dat de randvoorwaarden voor snelle groei van 
elektrisch en ander schoon verkeer aanwezig zijn, bijvoorbeeld door het snel uitbreiden van 
laadpalen en snellaadpunten. In Nederland rijden nu al 100.000 elektrische auto’s rond, maar 
dat zijn voor 94% zakelijke auto’s. De komende vier jaar komen 75.000 van deze auto’s op 
de tweedehandsmarkt, en de vrees is dat zonder extra maatregelen deze auto’s niet aan 
particulieren verkocht worden maar naar het buitenland verdwijnen. Te veel automobilisten 
zijn nog onbekend met elektrisch rijden. Een batterijgarantie zal helpen om het vertrouwen in 
elektrisch rijden te vergroten, ook op de tweedehandsmarkt.
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5. Passende compensatie voor de automobilist
D66 is blij met het onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt en wil dat het kabinet 
actief consumentenorganisaties informeert over de juridische mogelijkheden voor 
compensatie van gedupeerde automobilisten. In het geval dat een auto-eigenaar te maken 
krijgt met bewezen negatieve gevolgen van een software-update in een sjoemeldiesel, 
vindt D66 dat de eigenaar recht heeft op een passende vorm van compensatie. 

Als je iets koopt, mag je verwachten dat de fabrikant levert wat er wordt beloofd. Helaas zijn 
dieselauto’s tot soms wel twintig keer meer vervuilend dan toegestaan onder de wettelijke 
uitstootnormen. Ook het reële brandstofverbruik van auto´s kan soms hoger uitvallen dan 
beloofd, met als gevolg vaker tanken en meer brandstofkosten voor de automobilist. Daarnaast 
zouden de prestaties van dieselauto´s met sjoemelsoftware in een aantal gevallen kunnen 
veranderen na de uitvoering van een software-update door de autofabrikant.

Amerikaanse sjoemelrijders krijgen, afhankelijk van hun auto, een schadevergoeding van tot 
5.000 tot 10.000 dollar, maar in Europa weigert Volkswagen enige vorm van compensatie te 
betalen. Voor andere sjoemeldiesels van andere automerken geldt hetzelfde.

In onder andere Nederland, Oostenrijk en Groot-Brittannië zijn consumenteninitiatieven gestart 
om een vorm van vergoeding van Volkswagen af te dwingen, door middel van een schikking 
of desnoods een juridische procedure. Een collectieve consumentenzaak in Nederland, via de 
Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM), kan verdere doorwerking hebben op andere 
collectieve compensatiemaatregelen in de rest van Europa.

D66 is blij met het onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) naar het dieselschandaal 
bij Volkswagen. De ACM onderzoekt of Volkswagen specifieke consumentenregels heeft 
overtreden. De uitkomsten kunnen bijdragen aan een snelle en constructieve oplossing en 
uiteindelijk herstel van vertrouwen in de autosector.

D66 wil dat het kabinet zorgt voor goede consumenteninformatie, inclusief de juridische 
mogelijkheden om waar nodig passende compensatie te krijgen als gedupeerde sjoemelrijder.
D66-Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven zorgde er al voor dat er eerlijke informatie 
over uitstoot in de showrooms terecht komt. Het kabinet heeft toegezegd, na een motie van 
D66, dat vanaf 2018 de uitstootlimiet wordt opgenomen in het brandstofverbruiksboekje van 
alle auto´s in Nederland.


