NIEUWS

31 juli 2019

Aanklacht ex-topman Audi in sjoemeldieselzaak
Aanklagers in München hebben de voormalig topman van autobouwer Audi, Rupert Stadler, o

cieel in

staat van beschuldiging gesteld vanwege zijn rol in het dieselgateschandaal.
De aanklacht is onderdeel van een breder onderzoek naar Volkswagen, het moederbedrijf van Audi. Stadler zou zich
onder meer schuldig gemaakt hebben aan vervalsing en misleiding.
Stadler was volgens het Openbaar Ministerie op de hoogte van de fraude binnen het bedrijf en hield dat moedwillig
onder de pet. Drie andere verdachten zouden motoren voor Audi, Volkswagen en Porsche hebben ontwikkeld met
illegale software die de waardes van uitlaatgassen beïnvloedde. Stadler heeft al enkele maanden vastgezeten, mede
omdat werd gevreesd dat hij een getuige zou hebben gemanipuleerd.
Het dieselschandaal kostte Volkswagen inmiddels 30 miljard euro. Volkswagen manipuleerde de motoren van zo'n 11
miljoen dieselvoertuigen om de uitstoot van onder meer CO2 minder te doen lijken dan het daadwerkelijk was.
Bron: ANP

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
NIEUWS

17 januari 2022

Ook massaclaim dieselschandaal tegen Peugeot,
Citroën en Opel
Stichting Car Claim dient een grote massaclaim in tegen de autofabrikanten
van de merken Peugeot, Citroen, DS en Opel vanwege het dieselschandaal.
Met de claimprocedure... 
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28 september 2021

Brussel ontevreden over uitblijven
sjoemelvergoeding Volkswagen
Volkswagen is alle Europese klanten die het een zogenoemde sjoemeldiesel
heeft verkocht een vergoeding schuldig, manen de Europese Commissie en
Europese consumentenorganisaties. 
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24 september 2021

'Stiltecultuur' bij Volkswagen rond dieselfraude
De interne bedrijfscultuur van Volkswagen heeft gezorgd voor stilte over de
omvangrijke dieselfraude bij het autoconcern. Dat stelt een voormalige
manager van de... 
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16 september 2021

Proces over dieselschandaal Volkswagen begint
Het proces over het omvangrijke dieselschandaal bij het Duitse autoconcern
Volkswagen begint donderdag bij de rechtbank in de stad Braunschweig. Vier
aangeklaagden... 
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28 juli 2021

Aandeelhouders moederbedrijf Volkswagen eisen
schadevergoeding
Een groep aandeelhouders van het moederbedrijf van Volkswagen, Porsche
SE, eist een schadevergoeding van 8 miljoen euro. De claimzaak is woensdag
begonnen in het... 

