Volkswagen schikt collectieve actie in Duitsland
Rotterdam – 28 februari 2020
Goed nieuws voor gedupeerde automobilisten in Duitsland. De Duitse consumentenorganisatie (vzbv) en
Volkswagen hebben vandaag een schikking van EUR 830 miljoen bereikt. Naar verluid komen ongeveer
260.000 gedupeerden Duitse automobilisten via de schikking voor compensatie in aanmerking. Afhankelijk
van het model en de leeftijd van de getroffen voertuigen kunnen gedupeerde automobilisten een vergoeding
tussen EUR 1.350 en 6.257 ontvangen. Gemiddeld zou ongeveer 15 procent van de oorspronkelijke
aankoopprijs moeten worden uitbetaald.
Het compensatieaanbod heeft betrekking op ongeveer 10% van het totaalaantal Duitse gedupeerde
automobilisten (2.4 miljoen). De schikking ziet niet op gedupeerde automobilisten in andere Europese
landen.
Guido van Woerkom, bestuurder van Stichting Volkswagen Car Claim: “Wij verwelkomen de stap van
Volkswagen richting compensatie in Europa. Volkswagen lijkt in te zien dat ook in Europa gedupeerde
automobilisten gecompenseerd moeten worden. De schikking die Volkswagen heeft getroffen in Duitsland
is tot dusver helaas niet bedoeld als totaaloplossing voor alle categorieën benadeelde automobilisten in
Europa. Gedupeerde automobilisten uit andere Europese landen – waaronder ook in Nederland – wenst
Volkswagen vooralsnog niet tegemoet te komen. Deze mensen staan dus nog altijd in de kou.
De schikking van vandaag onderstreept te meer dat collectief procederen loont. De procedure die wij voeren
voor de Nederlandse rechter is in het belang van alle Nederlandse gedupeerde automobilisten.
Gedupeerden die zich nog niet hebben gemeld bij de Stichting, roepen wij op om zich kosteloos bij ons te
registreren.”
Op 25, 26 en 28 mei a.s. zal in de procedure voor de Rechtbank Amsterdam een zitting plaatsvinden. Meer
informatie over de procedure kan worden verkregen op de website www.derclaim.nl.
Transparantie en kostenvergoeding
Onafhankelijke auditors zullen de afwikkeling van de schikking controleren. Ook wordt een ombudsman
ingesteld om mogelijke geschillen te behandelen. Volkswagen draagt de kosten van de afwikkeling van de
schikking. Aan gedupeerde automobilisten die van de schikking gebruik wensen te maken wordt daarnaast
een vergoeding van EUR 190 voor juridisch advies uitgekeerd.
Van Woerkom: “Het feit dat de schikking diverse afspraken kent die een transparante afwikkeling van het
compensatieproces waarborgen, is een belangrijk gegeven. Het gebrek aan transparantie gold als een
belangrijke tekortkoming bij het eerdere compensatieaanbod van Volkswagen.”
Procesverloop
Op 1 november 2018 werd in Duitsland een collectieve actie gestart. De eerste hoorzitting in deze collectieve
actie vond plaats op 30 oktober 2019. Aan het einde van de tweede hoorzitting (18 november 2019) werden
de eerste schikkingsonderhandelingen aangekondigd. Die gingen in januari 2020 van start. Op 14 februari
2020 brak Volkswagen de onderhandelingen af, maar hervatte deze vervolgens op aandringen van het
Duitse gerechtshof op 20 februari 2020. Met de schikking vandaag zijn de onderhandelingen in Duitsland
tot een afronding gekomen.
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