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Betreft: Verzoekschrift 1028/2008, ingediend door Rita Pocsai (Nederlandse 
nationaliteit), over roetfilters en brandstofverbruik van auto’s 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is van mening dat de wijze waarop autofabrikanten het brandstofverbruik van hun 
auto's meten niet correct is. Auto's worden onder ideale omstandigheden (op een testbaan, 
zonder andere weggebruikers, files of stoplichten) getest, hetgeen een gunstig verbruikscijfer 
oplevert dat in het normale verkeer niet haalbaar is. Indienster is voorts van opvatting dat 
roetfilters de roetuitstoot niet verminderen. De filters filteren roet (niet volledig verbrande 
deeltjes) uit het uitlaatgas. Hierna wordt het verzamelde roet in het filter nogmaals en nu 
geheel verbrand. Hiervoor is echter extra brandstof nodig. Indienster stelt dat de roetuitstoot 
vanwege de benodigde extra brandstof echter per saldo gelijk blijft. Ook betreurt zij het dat 
auto's met een roetfilter geen biodiesel kunnen gebruiken, omdat biodiesel te vet is en het 
roetfilter verstopt. Indienster verzoekt om een onderzoek, omdat de huidige situatie 
verwarrend, niet milieuvriendelijk en duur is.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 december 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009

Indienster, een Nederlands staatsburger, vraagt informatie over de volgende drie kwesties:

- De geschiktheid van de methode om het brandstofverbruik van auto’s te meten. Indienster 
stelt dat auto’s onder ideale omstandigheden worden getest (op een testbaan, zonder andere 
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weggebruikers, stoplichten of files) hetgeen een laag brandstofverbruikscijfer oplevert dat in 
het normale verkeer niet haalbaar is.

- Het doeltreffend functioneren van roetfilters die op auto’s zijn geïnstalleerd. Indienster stelt 
dat roetfilters roet (deeltjes die niet volledig verbrand zijn) uit het uitlaatgas filteren en het 
roet vervolgens in het filter verzamelen waarna het geheel verbrand moet worden. Hiervoor is 
echter extra brandstof nodig en indienster stelt dat de roetuitstoot door de benodigde extra 
brandstof per saldo gelijk blijft.

- Indienster stelt dat auto’s die zijn uitgerust met een roetfilter geen biodiesel kunnen 
gebruiken omdat er te veel vet in biodiesel zit waardoor het roetfilter verstopt raakt.

Inzake het eerste punt kan de Commissie informeren dat de gegevens over het 
brandstofverbruik (en de CO2-uitstoot) die vermeld staan op het conformiteitscertificaat van 
voertuigen die op de Europese markt zijn gebracht, worden vastgesteld door op het moment 
dat de typegoedkeuring van het voertuig plaatsvindt, een representatief voertuig op een 
testbank te laten rijden volgens een bepaald rijpatroon (bekend als de nieuwe Europese 
rijcyclus (New European Driving Cycle of NEDC)). De testomstandigheden zijn neergelegd 
in lid 5 van bijlage I bij Richtlijn 80/1268 van de Raad.1

Het is algemeen bekend dat er bij deze rijcyclus niet met alle omgevingsfactoren rekening kan 
worden gehouden (bijvoorbeeld lage temperatuur, vochtigheid, wind) die onder normale 
rijomstandigheden optreden en dat de dynamiek niet volledig representatief en nauwkeurig is 
voor de rijgewoonten van tegenwoordig. De Commissie gaat binnenkort de rijcyclus herzien 
die verplicht is voor de typegoedkeuring en zal enkele tekortkomingen aanpakken. Het moet 
echter duidelijk zijn dat alle rijpatronen voor het vaststellen van wettelijk erkende cijfers over 
bijvoorbeeld het brandstofverbruik, altijd gestandaardiseerd moeten worden en er geen 
rekening kan worden gehouden met het individuele rijgedrag en de verschillende 
omstandigheden die er kunnen zijn. Dergelijke gestandaardiseerde rijpatronen zijn niet 
bedoeld om exacte waarden te verschaffen over het brandstofverbruik in individuele gevallen
(hetgeen onmogelijk zou zijn) maar om een maatstaf te ontwikkelen waarmee het 
brandstofverbruik van verschillende voertuigen onder gestandaardiseerde omstandigheden 
kan worden vergeleken, waarbij van de aanname wordt uitgegaan dat een dergelijke 
“gestandaardiseerde rangorde” de relatieve prestaties van de voertuigen onder echte 
rijomstandigheden weergeeft.

Inzake het tweede punt kan de Commissie bevestigen dat de nieuwste “wall flow”-roetfilters 
de roetdeeltjes doeltreffend uit de uitlaatstroom van dieselvoertuigen halen. “Wall flow”-
roetfilters moeten regelmatig worden geregenereerd, dat wil zeggen dat het verzamelde roet 
verwijderd moet worden. De meest gebruikelijke strategie is om extra brandstof te gebruiken 
om de roetfilter te verhitten tot temperaturen waarop het verzamelde roet wordt verbrand. 
Hoewel het waar is dat er bij dit proces een hele kleine extra hoeveelheid brandstof wordt 
verbruikt, wordt er niet nog meer roet gegenereerd maar wordt dat juist vernietigd.

Inzake het derde punt is er in principe geen reden waarom voertuigen die met een roetfilter 
                                               
1 Richtlijn van de Raad van 16 december 1980 betreffende de emissie van kooldioxide en het 
brandstofverbruik van motorvoertuigen (PB L 375 van 31.12.1980, blz. 36), zoals gewijzigd.
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zijn uitgerust niet op biodiesel zouden kunnen rijden. Vanwege de andere roetstructuur en 
temperatuur van de uitlaatstroom kan het nodig zijn om andere regeneratiestrategieën toe te 
passen in het geval van biodiesel- (of gemengde) brandstof. Of en tot welke concentratie een 
bepaald voertuig geschikt is voor het gebruik van biodiesel, moet daarom bij de fabrikant 
worden nagevraagd, ongeacht of het voertuig nu wel of niet met een roetfilter is uitgerust (dat 
wil zeggen dat er mogelijk ook andere delen van het aandrijfsysteem zijn die niet op biodiesel
werken).

De Commissie is van mening dat indienster door bovenstaande informatie een beter begrip zal 
krijgen van de kwesties die in haar verzoekschrift aan de orde zijn gesteld.


