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26 januari 2021

Volkswagen moet Spaanse gedupeerden
dieselschandaal vergoeden
Volkswagen moet aan gedupeerde Spaanse automobilisten in het dieselschandaal vergoedingen van
drieduizend euro per persoon betalen.
Dit heeft een rechter in Madrid bepaald. Volgens consumentenorganisaties gaat het om een belangrijke juridische
overwinning op het autoconcern, maar Volkswagen heeft al aangegeven in beroep te gaan.
Het betreft een van de vele claimzaken die zijn aangespannen tegen het Duitse bedrijf. Voor Volkswagen zouden de
Spaanse vergoedingen optellen tot meer dan 16 miljoen euro. Ook moeten de betrokken auto's een gratis softwareupdate krijgen.
Het dieselschandaal kwam in september 2015 aan het licht. Het bedrijf gaf toen toe op grote schaal emissietesten om
de tuin te hebben geleid met sjoemelsoftware, waardoor dieselwagens schoner leken dan ze in werkelijkheid waren. De
kwestie heeft Volkswagen al vele miljarden gekost aan boetes en reparatiekosten. In landen als de Verenigde Staten en
Australië zijn ook al vergoedingen uitgekeerd.
In Nederland vinden eveneens procedures plaats om compensatie te krijgen van Volkswagen. Hier is onder meer de
Consumentenbond bij betrokken. In Nederland zouden zo'n 180 duizend mensen destijds een VW-diesel met
sjoemelsoftware hebben gekocht of geleaset.
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30 april 2021

Financieel toezichthouder onderzoekt 1 aprilgrap
Volkswagen
De 1 aprilgrap van Volkswagen krijgt mogelijk een vervelend vervolg. Het
Duitse concern kondigde eind maart aan dat het zich in de VS wil omdopen tot
Voltswagen,... 

NIEUWS

26 april 2021

Meer VW-managers aangeklaagd om dieselschandaal
De Duitse justitie heeft nog eens vijftien bestuurders van Volkswagen en een
toeleverancier aangeklaagd vanwege het dieselschandaal dat jaren geleden
speelde bij... 
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15 januari 2021

Duitse justitie ziet ten dele af van vervolging
Volkswagen-topman
Martin Winterkorn, de voormalig topman van Volkswagen die door de
sjoemeldiesels het veld moest ruimen, wordt niet langer vervolgd voor het
vermeend manipuleren... 
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24 september 2020

Duits OM klaagt nog eens acht VW-medewerkers aan
om dieselaffaire
Openbaar aanklagers in Duitsland hebben nog eens acht medewerkers van
Volkswagen aangeklaagd op verdenking van betrokkenheid bij het
dieselschandaal van het autoconcern.... 
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09 september 2020

Weg vrij voor proces tegen oud-topman VW om
dieselschandaal
De voormalige topman van Volkswagen, Martin Winterkorn, moet voor de
rechter verschijnen wegens het dieselschandaal bij de automaker dat bijna
vijf jaar geleden... 

