
Snel afschaffen de milieuzone 
 

Fabrikanten sjoemelen met Euroklasse 
 

Tijdens de zitting de 17e over de Utrechtse milieuzone heeft de SSLU aangevoerd dat 

Euroklasse een slecht criterium is om 'vieze' en 'schone' diesel personen- en bestelwagens te 

onderscheiden. Dat werd door zowel de gemeente als Milieudefensie tegengesproken. 

Euroklasse valt min of meer samen met bouwjaar ('datum eerste toelating'). 

De reden dat de Euroklasse een slecht criterium is, is dat autofabrikanten zelf hun auto's aan 

testprocedures mogen onderwerpen om te beoordelen of ze aan de eisen van een bepaalde 

Euroklasse voldoen. De voorschriften van de EU voor die testprocedures zijn zodanig dat 

auto's die bij praktijkmetingen ('real world' - metingen van instituten als TNO) vies blijken te 

zijn door de fabrikant als schoon kunnen worden beoordeeld. 

Inmiddels is gebleken dat een bedrijf als VW de milieunormen zelfs opzettelijk ontduikt door 

de auto te voorzien van software door middel waarvan de filters alleen maar functioneren als 

de auto aan een test onderworpen wordt en uitgeschakeld zijn tijdens het normale gebruik 

(voor betere motorprestatie). Als VW dat doet ligt het voor de hand dat andere 

autofabrikanten dat ook doen. Bekend is overigens ook dat er bedrijven zijn die er specialisme 

van hebben gemaakt om filters af fabriek te verwijderen (in opdracht van dealers en 

importeurs). Ook dat is door de SSLU aangevoerd. 
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Een en ander betekent dat een milieuzone gebaseerd op Euroklasse inderdaad, zoals de SSLU 

al vaak heeft aangevoerd, geen garantie vormt dat de lucht schoner wordt. De vraag moet ook 

gesteld worden wat al die onderzoeken, waar Milieudefensie en de gemeente zich op 

beroepen, waard zijn die zouden hebben aangetoond dat op Euroklasse gebaseerde 

milieuzones (bijv. in Duitsland) de lucht schoner hebben gemaakt. 

De SSLU is altijd voorstander geweest van een milieuzone gebaseerd op een de APK-keuring 

(met aangescherpte eisen mbt roet), een milieuzone die ook veel groter is. Auto's die niet aan 

de norm voldoen hoeven dan niet naar de sloop, maar kunnen aangepast worden (filters). Ook 

beloon je goed periodiek onderhoud van de auto (afstelling verstuivers, goed werken van de 

filter).  

Verrassend is dat Milieudefensie bij monde van Ivo Stumpe vandaag in het NOS-nieuws 

liet weten altijd al geweten te hebben dat er 'volop gefraudeerd' wordt door 

autofabrikanten. Dat werd tijdens de zitting niet door Milieudefensie (Ivo Stumpe) naar 

voren gebracht. Integendeel, Milieudefensie bleek ook tijdens de zitting een groot 

pleitbezorger van de milieuzone gebaseerd op de Euroklasse. 

 

 

Naar het oordeel van de SSLU zou de gemeenteraad er goed aan doen de milieuzone voor 

personen- en bestelwagens zo snel mogelijk weer af te schaffen, de automobilisten die 

bekeurd zijn (7500 bekeuringen) te compenseren en goed na te denken over maatregelen die 

wél effectief zijn om de lucht schoner te maken. Daar wil de SSLU graag over meedenken. 

 
 


