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Beste deelnemers, 

 

Zoals verwacht duren de procedures lang, maar ik ben blij u te kunnen melden dat 

alles tot nog toe naar verwachting verloopt. Uw claims tegen VW in Frankrijk en België 

vorderen gestaag. 

 

De Stichting breidt ook haar inspanningen uit door samen te werken met vloot 

eigenaren, en als u contacten heeft die hierbij kunnen helpen, laat het ons dan weten. 

 

Zoals inmiddels breed gepubliceerd in de pers: in mei trof Volkswagen Groep een 

schikking van 193 miljoen pond (omgerekend zo’n 227 miljoen euro) met de Engelse 

en Welshe VW NOx Emissions Group Litigation. Die organisatie startte haar actie met 

betrekking tot de sjoemelsoftware die in Volkswagens met EA189-dieselmotoren was 

geïnstalleerd, dat in september 2015 een openbaar schandaal werd. 

 

De voorwaarden van de schikking zijn vertrouwelijk. 

 

Geen van de gedaagden heeft als onderdeel van de schikking aansprakelijkheid, 

oorzakelijk verband of verlies erkend. Volgens Volkswagen waren de juridische kosten 

van een zes maanden durend proces in Engeland, en vervolgens eventuele verdere 

beroepen door een van beide partijen, zodanig dat een schikking commercieel gezien 

de beste handelswijze was. 

 

De schikking regelt daarmee de circa 91.000 claims die werden ingediend tegen 

verschillende Volkswagen Groep- en dealerentiteiten in de Engelse en Welshe-

groepsactie die namens consumenten waren ingediend. 

 

Als gevolg van de schikking doet Volkswagen Group een betaling van 193 miljoen 

pond aan de eisers. Daarnaast draagt Volkswagen Groep bij aan de proceskosten en 

andere kosten van de eisers. 
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Als onderdeel van de schikking bood de Volkswagen Groep aan haar klanten oprechte 

excuses aan voor de sjoemelsoftware die in de EA189-voertuigen was geïnstalleerd. 

 

Philip Haarmann, Chief Legal Officer van Volkswagen AG zei volgend op de 

schikking: 

“De Volkswagen Groep is verheugd dat we deze langlopende rechtszaak in Engeland 

en Wales hebben kunnen afronden. De schikking is een belangrijke mijlpaal, terwijl de 

Volkswagen Groep de zeer betreurenswaardige gebeurtenissen in de aanloop naar 

september 2015 achter zich wil laten.” 

 

DEJF ziet in de Engelse schikking een bevestiging voor onze vastberadenheid om te 

zorgen voor gerechtigdheid voor u als deelnemende eiser. 

Het doet mij daarom genoegen om u hierbij te informeren waar we staan in de 

verschillende zaken die we voor verschillende gerechten aanhangig hebben: 

 

Volkswagen – De zaken in Frankrijk en België vorderen gestaag. In Frankrijk is de 

volgende zitting gepland op 10 november. 

 

Mercedes – 26 oktober 2022 was de deadline voor Mercedes om haar verweerschrift 

over de ontvankelijkheid in te dienen bij de rechtbank Amsterdam. We wachten nu op 

een mondelinge behandeling. 

 

Renault - De volgende belangrijke datum is 8 december 2022, wanneer er een zitting 

in Amsterdam is over verschillende elementen van de zaak. We wachten daarna op de 

uitspraak van de rechtbank Amsterdam daarover en bepalen vervolgens of we onze 

strategie daaraan moeten aanpassen. 

 

Stellantis – 1 november 2022 was de deadline voor het verweerschrift van Stellantis 

cs in het hoger beroep tegen FCA. Voor Opel/PSA hebben gedaagden tot 9 november 

2022 de tijd om een memorie van antwoord in te dienen. De mondelinge zittingen voor 

beide zaken zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvinden. 

 

De volgende uitspraken zijn voor u relevant, met het oog op onze werkzaamheden 

namens u: 

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) heeft drie relevante arresten 

gewezen in de volgende zaken: C-128/20 | GSMB Invest, C-134/20 | Volkswagen en 

C-145/20 | Porsche Inter Auto en Volkswagen. 
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Volgens het HvJ is “sjoemelsoftware” een “defeat device” dat verboden is door 

Verordening 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en 

emissies van personenauto's. Het voertuig voldoet dus niet aan de technische 

voorschriften. 

 

Er is dus een gebrek aan conformiteit van het verkochte voertuig, omdat het niet de 

"kwaliteit" heeft die de consument zou mogen verwachten (art. 2.2.d Richtlijn 

1999/44/EG). En om verschillende redenen is dit gebrek volgens het HvJ niet "van 

ondergeschikt belang" in de zin van art. 3.6 van voornoemde Richtlijn. 

 

Daarom, als de aan de consument aangeboden genoegdoening niet voldoende is, 

staat het de consument vrij om de overeenkomst te ontbinden aangezien het gebrek 

niet van ondergeschikt belang is. 

 

Deze oordelen bevestigen (definitief): In dieselvoertuigen ingebouwde software 

waardoor de doelmatigheid van het emissiecontrolesysteem tijdens het grootste 

deel van het jaar bij gebruikelijke temperaturen wordt verminderd, vormt een 

verboden manipulatie-instrument. 

 

U kunt het persbericht hier lezen (in het Engels hieronder) en de links naar de 

specifieke arresten hier vinden: 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=lst&pageIndex=0&do

cid=262935&part=1&doclang=EN&text=&dir=&occ=first&cid=63373 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262933&pageIndex=

0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=62166 

 

https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-134/20 

 

Bovendien is de conclusie van Advocaat-Generaal Kokott (Zaak C 312/21 tegen 

Daimler AG) met betrekking tot kartelschade ook positief: 

 

"57. Een andere structurele en teleologische overeenkomst tussen de werkingssfeer 

van richtlijn 93/13 en die van de schadevergoeding wegens kartelschade in deze 

context is dat verzoekers door de uitoefening van hun eigen rechten op beide 

gebieden bijdragen tot de verwezenlijking van doelstellingen van de Unie, zoals de 

werking van de interne markt of de bescherming van de eerlijke mededinging. Anders 

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=lst&pageIndex=0&docid=262935&part=1&doclang=EN&text=&dir=&occ=first&cid=63373
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=lst&pageIndex=0&docid=262935&part=1&doclang=EN&text=&dir=&occ=first&cid=63373
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262933&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=62166
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262933&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=62166
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-134/20
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dan Spanje stelt, heeft richtlijn 93/13 namelijk niet alleen de schadeloosstelling van de 

betrokken consument tot doel, maar moet deze tevens een einde maken aan het 

gebruik van oneerlijke bedingen in het algemeen. Naast de schadeloosstelling moet 

het recht op schadevergoeding wegens kartelschade ook als afschrikking dienen en 

daardoor tot de effectieve handhaving van het mededingingsrecht leiden. (23) Een 

dergelijke functie als „verdediger” of „handhaver” van de belangen van de Unie heeft 

de verzoeker bijvoorbeeld ook bij vorderingen van concurrenten op het gebied van het 

recht inzake staatssteun of overheidsopdrachten, of bij vorderingen van verenigingen 

op het gebied van het milieurecht.” 

 

Als u wilt, kunt u het volledige arrest hier lezen: CURIA - Documenten (europa.eu)  

 

We hebben er begrip voor dat het misschien lijkt dat de procedures onvoldoende 

vordering maken, maar wij hebben altijd verwacht dat het hele proces enkele jaren zou 

duren. Hoewel we altijd hopen dat de fabrikanten bereid zijn om te schikken, zijn we 

bereid om alle claims, waar nodig, voor de rechter te vervolgen. Wij zullen u zoals altijd 

op de hoogte houden. 

 

Vriendelijke groeten, 
  

 

 

Andrew Goodman 

Voorzitter van het bestuur 

Stichting Diesel Emissions Justice 

  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266123&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4883478#Footnote23
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266123&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4883478
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https://emissionsjustice.us6.list-manage.com/track/click?u=93e5b4bfb5c3aa0b2622531ef&id=0bf80802a3&e=29a9d447b5

