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Betreft: Verzoekschrift 0796/2012, ingediend door Philipp Schmagold (Duitse 
nationaliteit), over de invoering van apparaten voor een efficiënter gebruik 
van brandstof in plaats van snelheidsregelaars in personen- en vrachtauto's 
te installeren

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt om een wijziging van de Europese verordeningen met het oog op  
realistischer gegevens over de kooldioxide-emissies bij personen- en vrachtauto's en hij 
verlangt dat snelheidsregelaars in auto's en vrachtwagens vervangen worden door een 
apparaat dat het brandstofverbruik controleert. Een snelheidsregelaar (cruise control) is 
bedoeld om ervoor te zorgen dat een voertuig een constante snelheid aanhoudt, om op deze 
manier een efficiënter brandstofgebruik te realiseren bij het afleggen van een grote afstand 
over vlakke trajecten. Bij hellingen zal de regelaar echter trachten de ingestelde snelheid aan 
te houden, waardoor er meer brandstof verbruikt wordt. Hij verzoekt derhalve om het 
installeren van apparaten die erop gebouwd zijn om het verbruik te controleren; zo moeten ze 
bijvoorbeeld bij hellingen voorrang geven aan een zuiniger brandstofverbruik ten opzichte 
van het aanhouden van een constante snelheid. Naar zijn mening zou dit technisch gezien te 
realiseren moeten zijn en zou een dergelijk apparaat in alle nieuwe voertuigen geïnstalleerd 
moeten worden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013
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In bovengenoemd verzoekschrift aan de Europese Commissie wordt het voorstel gedaan een 
"verbruikomaat", d.w.z. een technische installatie die onder alle rijomstandigheden zorgt voor 
een gelijkmatig brandstofverbruik van een voertuig, in de Europese wetgeving voor te 
schrijven. Op basis van de gedetailleerde beschrijving en de duidelijke natuurkundige 
gegevens moet het hier om een soort cruise control gaan, waarbij men zowel een maximum-
en een minimumstreefsnelheid als een gewenst brandstofverbruik in kan voeren, zodat de 
feitelijke snelheid van het voertuig dan binnen de aangegeven grenzen aangepast kan worden 
met het oog op een optimale benadering van het beoogde brandstofverbruik. Idealiter zou 
deze "verbruikomaat" uitgebreid worden met adaptive cruise control die de afstand ten 
opzichte van voorop rijdende voertuigen te regelt en al voor veel voertuigen op de markt is 
(zie bijvoorbeeld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Adaptive_cruise_control).

Conclusie

Afhankelijk van het persoonlijke rijprofiel zou het voorstel beslist interessant zijn voor een 
aantal autobezitters. Behalve dit nut moeten echter ook de kosten van het systeem in 
overweging genomen worden, die (ook zonder de afstandsaanpassing) hoger zijn dan die voor 
een traditionele cruise control. Met name voor de kleinere voertuigen die vooral in de stad 
gebruikt worden zou een wettelijk verplichte installatie van een "verbruikomaat" niet 
gerechtvaardigd zijn. Bovendien zou het onder de huidige zware economische 
omstandigheden politiek gezien moeilijk tot stand te brengen zijn. Derhalve kan het voorstel 
momenteel niet met een wetsinitiatief ondersteund worden. Wellicht zouden de 
autofabrikanten ertoe aangespoord kunnen worden het apparaat bijvoorbeeld als extra 
accessoire of voorlopig alleen voor middenklasse- en luxemodellen aan te bieden.
Indien het gebruik van een "verbruikomaat" op vrijwillige basis een zekere omvang bereikt , 
kan er bij positieve ervaringen van gebruikers op een later tijdstip over een wettelijke regeling 
nagedacht worden. In verband hiermee moet er ook op worden gewezen, dat de Europese 
wetgever vanaf 2014 voorschrijft dat alle nieuwe personenwagens met een schakelindicator 
uitgerust moeten zijn. Bovendien wordt momenteel de verplichte invoering van een indicator 
voor het actuele brandstofverbruik onderzocht. Beide maatregelen zijn, net als de 
"verbruikomaat", bedoeld om een brandstof besparende rijstijl, het zogenaamde "nieuwe 
rijden", te ondersteunen.


