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Opel opnieuw onder vuur in Duitsland om uitstoot Zafira 

De Duitse constructeur Opel ligt in eigen land opnieuw onder vuur voor de uitstootwaarden van het 

model Zafira. Volgens een onderzoek van het weekblad Der Spiegel en de omroep ARD met behulp 

van de milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe (DUH) is er sprake van een 'sjoemelsoftware' die 

onder bepaalde omstandigheden de emissiecontrole beperkt. 

Opel ontkende reeds en zei 

dat er geen software 

gebruikt werd die 

detecteert of een wagen 

onderworpen wordt aan 

een emissietest. Maar over 

de verdere aantijgingen 

bleef Opel eerder op het 

vlakke. 

 

Volgens Der Spiegel en het 

ARD-magazine 'Monitor' is 

er bij de 1.6 liter 

dieselmotor van de Zafira sprake van software waardoor de reiniging van uitlaatgassen maar beperkt 

functioneert in een aantal gevallen: wanneer de motor op meer dan 2.400 toeren per minuut draait, 

de wagen aan een snelheid van meer dan 145 km/u rijdt of wanneer de luchtdruk minder dan 915 

millibar bedraagt - dat is in regel vanaf 850 meter boven de zeespiegel en hoger. 

 

Opel zei de resultaten niet te kunnen evalueren omdat de gebruikte methode niet bekend is. Op 

basis van eigen en onafhankelijke test gelooft Opel niet dat de geregistreerde waarden objectief en 

wetenschappelijk gefundeerd zijn. 

 

Ook elders in Europa lag de Zafira al onder vuur. 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 
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Opel opnieuw onder vuur: organisatie brengt gesjoemel met Astra aan het licht 

Autobouwer Opel ligt in Duitsland onder vuur. Nadat milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe (DUH) 

gisteren het bedrijf ervan beschuldigde de dieseluitstootwaarden van de Zafira te manipuleren, richt 

DUH nu zijn pijlen op de Astra. Ook het Duitse ministerie 

van Verkeer bemoeit zich nu met de zaak. 

Volgens de milieuorganisatie hebben metingen bij een 

Astra alarmerende waarden en manipulaties aan het licht 

gebracht. Gisteren kwam de milieuvereniging met 

gelijkaardige beschuldigingen over de Zafira voor de dag. 

De beschuldigingen aan het adres van Opel zijn 

vergelijkbaar met die bij Volkswagen. Maar voorlopig is 

Volkswagen de enige producent in Duitsland die de beschuldigingen over manipulatie heeft erkend. 

Opel ontkent dat er sprake is van software die detecteert of een wagen wordt onderworpen aan een 

emissietest. Het Duitse ministerie van Verkeer maakte bekend dat Opel volgende week al tekst en 

uitleg mag komen geven over de beschuldigingen. 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 
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Havenbedrijf: "Saoedisch recyclageproject kan optie krijgen op voormalige Opel-site" 

Het Saoedische plasticrecyclageproject ERS krijgt van het Havenbedrijf Antwerpen een optie voor de 

voormalige Opel-site. Zo meldt het Havenbedrijf Antwerpen woensdag na een recente bevraging. Er 

blijven na een audit evenwel vragen openstaan, onder meer over de financiering. Als het bedrijf de 

optie licht, krijgt het een jaar de tijd om alle openstaande issues in te vullen. Ook de resultaten voor 

de bevraging van het Delwaidedok werden besproken. 

In mei vorig jaar kondigde het bedrijf Energy 

Recovery Systems (ERS) van de Saoedische 

Al Issa-familie aan een waste-to-

chemicalsfabriek te willen bouwen in de 

Antwerpse haven. De investering zou 3,7 

miljard euro bedragen en 900 jobs opleveren. 

Oorspronkelijk was er het idee om de fabriek 

aan het Delwaidedok te bouwen, dat 

grotendeels leeg komt te staan door de 

verhuis van rederij MSC van de rechter- naar 

de linkeroever van de Schelde. 

De raad van bestuur van het Havenbedrijf besliste gisterenavond om het Saoedische afvalbedrijf een 

optie te geven om zich op de voormalige Opel-site te vestigen. Het Havenbedrijf had vorige maand 

een marktbevraging georganiseerd. 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 
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