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. De ID.3 is sinds zijn in-
troductie in Nederland
een verkoopsucces voor
Volkswagen.. De wagens hebben
last van kinderziektes
en er is een litanie aan
klachten, voor op inter-
netfora.. VW haalt alle verkoch-
te elektrische auto’s uit
de nieuwe ID-serie terug
naar de garage voor een
update van de geregeld
haperende software.

A U T O

Over VW’s
elektrische
paradepaar
regent het
klachten

E
en voordeel van€4000opeennieu-
we volledig elektrische auto vanbe-
trouwbareDuitsemakelij.Wie voor
31december 202023.59uur een
Volkswagen ID.3 kocht, kongebruik-
maken vande lagebijtelling.

Dat lieten veelNederlanders zich geen twee
keer zeggen.GerardRamaekers kocht voor
€50.000 een ID.3Max.Maarhet liepuit op ‘on-
gemak, ergernis enfinanciële schade’, aldus zijn
brief indecember aanPon, de importeur van
Volkswagen.Het is eenwaslijstmet klachten.

‘De auto is drie keerweggesleept omdat ie
nietsmeerdeed’, vertelt Ramaekers. ‘Na een
week indegaragebleef deoorzaakondui-
delijk.Hetnavigatiesysteem isniet vooruit
te brandenenhet infotainmentsysteem is
gebruikersonvriendelijk.’

BLAZOEN OPPOETSEN
Dekritiek ligt gevoelig inWolfsburg, de thuisba-
sis vanVW.Eendikke vijf jaar nadebeschamen-
dedieselaffairemoet de ID.3 eenprestigeobject
zijnwaarmeehet concern zijnblazoenkan
oppoetsen.

‘Het leekmeookeen leuke auto’, zegtRamae-
kers. ‘Ik rijd al jarenVolkswagen.Debijtelling
wasookbelangrijk.Maarhoeveel tijd ik er al
nietmeebezigben’, verzuchthij.

InNederlandwerdenbijna 11.000 ID.3’s ver-
kocht in 2020.Dat is gemiddeldmeerdanhon-
derdperdag, sindsde introductie in september.

Datnieuwswerdommeer redenengoedont-
vangenophetVW-hoofdkantoor.Het concern
moet zoveelmogelijk elektrischewagens leve-
renomaandeCO2-doelstellingenuit Brussel te
voldoen,maardaar dreigdedeklad in te komen.
De leveringhad maanden vertraging vanwege
hardnekkigeproblemenmetde elektronica.De

Haast nergens was de nieuwe elektrische
Volkswagen ID.3 vorig jaar zo’n verkoopsu
als in Nederland, mede door een fiscaal lok
Maar het gemopper over het bereik en de
software is niet van de lucht. De perfectie
‘Made in Germany’ lijkt nog ver weg.

In het kort

overtolligewagenswerden tijdelijk geparkeerd
opeenoud vliegveld. VolgensRamaekers stond
zijn automaandenbuitenopeenparkeerplaats.
‘Dat is niet bevorderlijk voor eenauto.Hij rook
niet nieuw.Anderzijdswasde softwareniet
klaar toenhij aanmijwerdgeleverd.’

OVEREENKOMST
Dezogehetenfirstmover-klantenhebben vol-
gens eenwoordvoerder vanVolkswageneen
aanvullendeovereenkomst ondertekendende
levering aanvaardmet eengereduceerde soft-
wareomvang. Toen zijn ze ookopdehoogte
gebracht vandekomendegroteupdate ‘inhet
eerste kwartaal’.

In september roldende treinenmetde eerste
honderden ID.3’s uitDuitsland feestelijk bin-
nen.Het is nueen vandebest verkopende e-au-
to’s inEuropa.Deopvolger ID.4 is er inmiddels
al enVWis inde fabriek inZwickaumetde ID.5
begonnen.Daarbouwtdewagenfabrikant vanaf
volgend jaar 330.000 e-auto’s per jaar.

G
er

b
en

va
n
d
er

M
ar
el

is
co

rr
es

p
o
nd

en
t
D
ui
ts
la
nd

va
n

H
et

Fi
na

nc
ie
el
e
D
ag

b
la
d

De ID.3 rijdt volgens gebruikers goed,maar
het is de geïnstalleerde elektronicadie tot sto-
ringen vandemeest uiteenlopende functies
leidt. Vooral deklagerswetenhunweg te vinden
naar fora op internet. ‘De software is niet tehar-
den, iederedagproblemen’, aldus eenopmer-
kingdiedeproblemen van veel bezitters goed
samenvat.Deboordcomputer geeft foutmeldin-
gen, deurenen ramengaannietmeer open, de
verlichtingblijft brandenenhet alarmgaat af.

IDbetekent intelligent design.Maardepro-
blemenmet software zijnna leveringniet op-
gelost. Eenautojournalist inNRCHandelsblad
noemdehet eenTesla-trauma.DeDuitsers
willen avant-gardistisch zijn,maar kunnendat
niet.

SOFTWAREBAAS OP ZIJSPOOR
‘Het gaat niet omTesla, een egoof eenandere
fabrikant’, zegt Volkswagen-bestuurderKlaus
Zellmer. ‘Het draait omdewens vandeklant.
We zullenonzedealers helpenklantennogbe-
ter te ondersteunen. Ik zegniet dat zehet niet
kunnen.Maar ook voormij duurt het evenbij
nieuweauto’s, voordat ikdedigitale systemen
onderdeknieheb.’

Volkswagenheeft als autofabrikant de zo
belangrijke software zelf inhandengehouden
maar aanhet slagendaarvanmoetnog verder
wordengesleuteld. Een softwarebaas vanVolks-
wagenwerd vorige zomer al op een zijspoor ge-
zet vanwegede storingen.

‘Wemoetenonsdeze complexiteit eigenma-
ken’, zegt Zellmer. ‘Software endigitalisering
vormendekern vande fundamentele omwente-
ling inonze industrie. Indesign, innovatie, digi-
talisering, ligt onze lat hoog.’

Henri Bontenbal heeft zijn ID.3driemaan-
den. ‘Hij rijdt fantastisch.Maar ikhebeenfirst

“
‘Hij isdriekeerweggesleept
omdat ieniksmeerdeed.Na
eenweek indegaragebleef
deoorzaakonduidelijk’
Gerard Ramaekers
eigenaar VW ID.3 Max
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edition endanneem jedegok vankinderziektes.
Storingenaanhet aandrijfsysteemhebbenwe.
Dankrijg je hemniet in zijn achteruit, datwas
lastig in eendoodlopend straatje.’

Het kandidaat-Kamerlid voorhetCDA liet in
de garagenieuwe software installeren,maarde
problemenbleven. ‘Ik gadezer dagenmaarweer
eens langs.Geenenkele technologie ismeteen
perfect’, zegt hijmild.

TESLA VERSUS VW
Duitse fabrikantenperfectionerenhunau-
to’s liefst tot de laatste schroef.Maarde tijden
veranderen, zegt Zellmer. ‘Als het opdigitali-
sering aankomt, is het perfecte “Made inGer-
many”-productniet altijdmogelijk.De tijd is
voorbij dat je eenautokocht die gewoonouder
werd.’Digitale systemen verbeteren. ‘Dat is een
paradigmaverschuiving voordemeerdanhon-
derd jaar oude autoproductie.’

Bontenbal vindthet ‘een spannend jongens-
boek’. ‘Vandedieselaffairenaar depogingom
Tesla te evenarennaar circulariteit. Ik spon-
sorVW liever dandeAmerikanen.Ook voor
deNederlandse toeleveranciers. Teslaheeft
de gadgets veel beter oporde,maarheeft ook
kinderziektes.’

DeANWBenBovag zeggenoverigens geen
klachten tehebbenover de ID.3 en ID.4.
Maardat is niet verrassendomdatdewa-
gensnog fabrieksgarantie hebben, zegt een
Bovag-woordvoerder.

VoorRamaekers is sprake vanmeerdanon-
schuldige kinderziektes.Overhet bereik vande
autowordt ookflinkgeklaagd.De theoretische
maximale actieradius is volgensdeWLTP test-
systematiek 424kilometer.Het is bekenddat
dezebeloftemet eenkorrel zout genomenmoet
worden.MaarRamaekers zegt dat de actieradi-

De lijst aanmanke-
menten van de ID.3
die op internetfora
rondgaan is lang, zoals
foutmeldingen van de
boordcomputer, deuren
en ramen die niet meer
opengaan, verlichting
die blijft branden en het
alarm dat afgaat.
BEELD: VW/STUDIOFD

us van zijn auto slechts 250kilometer ismet een
rustige rijstijl. ‘Het grenst aanmisleiding.’

Als de autodegelijk rijdt, zou jehet ookmug-
genzifterij kunnennoemen.TimLorsheijd leg-
de al 5000kilometermet zijn ID.3 af.Ookhij is,
ondanksdeproblemen,niet ontevreden. ‘Ikheb
alle storingengehaddie langskomenop fora op
internet.Het servicecenter reageerdeniet hap-
pig enwildewachtenopdekomendeupdate.
Maar ik vondhetwel zo veilig omhemnaarde
werkplaats te brengen.’

Snel gingde tussentijdseupdateniet. ‘Het
duurde acht dagen. Pasna advies uitDuitsland
konden zehet oplossen.Maarhetwerkt nuwel
enAppleCarPlay is toegevoegd.Welmoet ikbin-
nenkort terug voor de grote software-update.’

Die groteupdatewasbeloofd voor januari,
zegtBontenbal.Datwerdhet eerste kwartaal.
Nu ishemgezegddathet ookhet tweedekwar-
taal kanworden.

Volkswagen zegt dat ze voorhet eind vandit
kwartaal de softwareuitleveren. ‘Met deupdate
verbeterenwedeprestaties vande comfortfunc-
ties endedisplaysystemenenbrengenweook

nieuwe, extra functiesnaarde auto’, zo is de
belofte.

Voordeupdatemoetende auto’s dusouder-
wetsnaar de garage. Volkswagenhaalt de ver-
kochte elektrische auto’s uit denieuwe ID-serie
terug voor eenupdate. Pasnadeze groteupdate
kunnende volgende softwarevernieuwingen
‘over theairoftewel onlinewordengeïnstal-
leerd.De eerste komt ‘nogdit jaar’, zegt een
woordvoerder.

Ramaekers vraagt zich af of deupdates alle
problemenwel oplossen. ‘Mijndealer voert
dagelijks gesprekkenmetmensendie ernstige
klachtenhebbenover de ID.3.De verkopers en
demonteurs balen vande ID.3, enookde ID.4
blijkt kuren tehebben. Veel gedoe, bozeklan-
ten. Volkswagendoetniets.De enige reactie:
wacht opdeupdate.’

NAAR DE TWEEDEHANDSMARKT
Er zijn kopers die geengeduldmeerhebben. In
Nederlandwordenermeerdan1400gebruikte
ID.3’s aangebodenopAutotrack.Niet zo gek,
zegt Zellmer.Debijtellingheeft de interesse in
2020 extra aangewakkerd. ‘Auto’s vindenhun
wegnaarde tweedehandsmarkt.’

De schwung inde verkoop vandenieuwe
ID.3’s lijkt eruit. In januariwerden slechts 58
nieuwe ID.3’s en73 ID.4’s geregistreerd, aldus
cijfers vandeBovag.Degrote ID.4 zal pas ko-
mende tijdmassalerwordenuitgeleverd.

Dekopers van vorig jaar hadden zichniet
hoeven te latenopjagen, blijkt nu.Debijtelling
isweliswaar verhoogd.Maarde ID.3’s uit de
bestaande voorraadmet kinderziektesworden
inmiddelsmet eenkorting verkocht dieVolks-
wageneen ‘duurzaamheidspremie’ noemt.Het
kortingsbedrag is €4000.Dat is precieshetzelfde
voordeel als uit debijtelling van2020.

“
‘Ik sponsor lieverVolkswa-
gendandeAmerikanen.
Ook voordeNederlandse
toeleveranciers’
Henri Bontebal
eigenaar ID.3 en kandidaat-Kamerlid CDA
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