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Deze week werd de autowereld opgeschrikt door berichtgeving over Volkswagen, die zou hebben 

gesjoemeld met de uitlaatgasemissie van dieselauto’s. Speciale software herkent wanneer de auto 

wordt onderworpen aan een keuring. De emissie tijdens die keuring wordt kunstmatig verlaagd, 

waardoor de auto wel de wettelijke eisen haalt , maar in de praktijk veel meer schadelijke 

uitlaatgassen produceert. In de USA hangt Volkswagen een boete van 16 miljard euro boven het 

hoofd. Op de beurs verloor het aandeel van Volkswagen in twee dagen tijd een derde van zijn 

waarde. Politici buitelen over elkaar heen om hier schande van te spreken. 

Voor de mensen die wat meer thuis zijn in de typekeuring van voertuigen wekt dit echter geen 

verbazing. De keuring is gebaseerd op een wettelijk vastgelegde en strikt omschreven test-cyclus. 

Een goed resultaat tijdens deze test-cyclus geeft niet automatisch een goed resultaat in de praktijk. 

Net zo goed als een goed punt voor een proefwerk Frans niet automatisch betekent dat je een Franse 

krant kunt lezen. De discrepantie tussen testcyclus en praktijk is een groeiend probleem dat relevant 

is voor diverse testresultaten van auto’s, waaronder ook geluid. 

De belangrijkste oorzaak voor de discrepantie tussen test-cyclus en praktijk is het verschil tussen 

overheidseisen en klantenwensen. De voertuigfabrikant ontwikkelt zijn product primair voor een 

klant die daarvoor geld betaalt. Overheidseisen zijn daarbij slechts randvoorwaarden, die voor een 

deel tegenstrijdig zijn met de klantenwensen. Klanten van sportwagens willen bijvoorbeeld een 

sportief klinkende uitlaat, terwijl de overheid een maximum stelt aan de geluidemissie van 

voertuigen. De fabrikant zoekt dan naar oplossingen waarbij aan beide partijen tegemoet wordt 

gekomen. Dit kan bijvoorbeeld met een bypass klep in de uitlaat of met een acceleratiebegrenzing. 

Tijdens de test-cyclus worden de uitlaatgassen door een geluiddemper geleid, waardoor het voertuig 

stil is. Bij andere omstandigheden worden de uitlaatgassen langs de geluiddemper gevoerd, 

waardoor een sportievere klank ontstaat. Dit soort technieken zijn bekend geworden onder de naam 

“cycle-beating”. Je kunt het ook omschrijven als “het grijze gebied”, of de “marge binnen de 

wetgeving”. 



 

Figuur 1 voorbeeld van een uitlaatsysteem met een bypass-klep. De uitlaatgassen kunnen op 

commando dóór de geluiddemper worden geleid of er langs. 

 

Figuur 2 Voorbeeld van een voertuig dat de acceleratie vermindert tijdens de test, waardoor tijdens 

de test het geluid 6 dB(A) lager is dan in de praktijk. 

 

 



De maximaal toelaatbare geluidemissie van voertuigen wordt al sinds 1970 geregeld met Europese 

typekeuringseisen. De grenswaarden zijn sindsdien met meer dan 10 dB verlaagd, maar de 

geluidemissie in de praktijk is nauwelijks veranderd. M+P heeft, in opdracht van het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, mee mogen praten over de oorzaken en oplossingen voor dit 

teleurstellende resultaat. In 2014 is een nieuwe testcyclus afgesproken die een deel van de 

problemen zal oplossen en de overstemming tussen testcyclus en praktijk zal verbeteren. Nederland 

heeft zich onder andere hard gemaakt voor goede afspraken over de “off-cycle-emissions”: de 

geluidemissie buiten de vastgestelde test cyclus.  

Niet alle problemen zijn met deze nieuwe testcyclus verholpen. Zo mag er bijvoorbeeld nog steeds 

met versleten banden worden gemeten, terwijl banden een belangrijke geluidbron zijn en dus ook 

belangrijk voor het verschil tussen test-cyclus en praktijk. Dit is een voorbeeld van één van de vele 

moeizame politieke compromissen uit de Brusselse wetgeving. Een ander gevoelig punt is de 

onafhankelijkheid van de typekeuringsinstanties. Op dit moment hebben alle EU lidstaten een eigen 

typekeuringsinstantie. Die worden voor een keuring betaald door de voertuigindustrie. De industrie 

kan daardoor gaan “shoppen” voor een gunstiger test resultaat of een minder kritische houding. 

Alles binnen de wettelijke kaders uiteraard. Een Europese typekeuringsinstantie of financiële 

onafhankelijkheid zou de uniformiteit en objectiviteit van de testen verbeteren. In ieder geval zal de 

overheid flexibel moeten blijven reageren op technische veranderingen en de wetgeving hierop 

aanpassen. 

Overigens is het niet zo dat regelbare geluidemissie per definitie tot meer lawaai leidt. Regelstrategie 

kan ook worden gebruikt voor extra geluidreductie. Een voorbeeld hiervan is de silent mode bij 

distributie vrachtwagens, die wordt gebruikt om het voertuig bij lage snelheid tijdelijk extra stil te 

maken. Daarmee kunnen dit soort vrachtwagens voldoen aan het PIEK Quiet Truck certificaat. De 

manier van werken rondom PIEK-geluid is een goed voorbeeld waar voertuigindustrie, klanten en 

overheid goed samenwerken. De klant (bijvoorbeeld een supermarkt) wil de geluidoverlast voor 

omwonenden verminderen. De overheid maakt een (boven)wettelijk kader. De Voertuigfabrikant 

maakt een technische oplossing. 

Dit geeft kansen voor de toekomst. Laten we eens verder fantaseren. Met dit soort regel strategieën 

kunnen locale hotspot problemen worden opgelost, zowel voor geluid als voor uitlaatgassen. Op 

gevoelige locaties, zoals in binnensteden, waar de geluidemissie of uitlaatgasemissie tijdelijk extra 

moet worden gereduceerd grijpt de motor software in en brengt het voertuig in een “low-emission-

mode”. Dit gaat dan wel ten koste van andere voertuigeigenschappen, zoals het maximale vermogen 

of de koelcapaciteit, maar in de binnenstad zijn die meestal niet zo heel belangrijkt. Die zijn dan weer 

belangrijker als de vrachtwagen op een steile bergpas rijdt. Aan de hand van diverse input 

parameters en een kostenfunctie bepaalt het motormanagement voortdurend wat de optimale 

setting is. Wilde fantasie en verre toekomst? Ik denk van niet. Het zou morgen al kunnen , als er maar 

vraag naar is. Wie durft? 

 



 

Figuur 3. Voorbeeld van een regelbare “silent mode” bij een vrachtwagen. In standaard mode 

voldoet het voertuig aan de wettelijke typekeuringseisen (80 dB(A)). Met een druk op de knop gaat 

het voertuig in silent mode en voldoet het aan de 72 dB(A) eisen van het Quiet Truck certificaat. 

 

http://www.telegraaf.nl/dft/dossier-dft/Extra1/ 

https://www.mp.nl/actueel/volkswagen-dieselgate-ook-relevant-voor-geluidemissie-voertuigen  

http://www.piek-international.com/nederlands/keurmerk/?page=quiettruck 
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