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GM koopt voor miljard dollar start-up voor ontwikkeling van zelfrijdende auto 

Het Amerikaanse autoconcern General 

Motors (GM) schakelt de ontwikkeling van 

zelfrijdende auto's een versnelling hoger en 

koopt daarvoor een start-up uit San 

Francisco: Cruise Automation. Daarmee zou 

meer dan een miljard dollar gemoeid zijn, zo 

berichten technologieblog Recode en het 

magazine Fortune, die daarvoor bronnen 

dicht bij het dossier citeren. 

Cruise is het best bekend voor de 

technologie waarmee enkele automodellen, 

vooral de Audi A4 en S4, na productie tot 

zelfrijdende voertuigen kunnen omgevormd 

worden. GM lijkt vooral geïnteresseerd te zijn 

om die technologie toe te passen tijdens het 

productieproces. GM-manager Mark Reuss 

verklaarde, zonder details te lossen, dat de 

aankoop van Cruise het autoconcern "een uniek technologisch voordeel" biedt. Cruise Automation 

zal in San Francisco gevestigd blijven.  

      

GM-concurrent Ford bracht vandaag de ontwikkeling van nieuwe technologieën onder in een nieuwe 

dochteronderneming. Ford Smart Mobility behelst mobiliteitsoplossingen zoals autodelen, maar ook 

de ontwikkeling van zelfrijdende wagens. 

      

De autobouwers voeren concurrentie voor de ontwikkeling van dergelijke autonoom rijdende wagens. 

Volgens deskundigen kunnen ze in 2020, wettelijk, op straat komen. 
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Volkswagen vraagt uitstel voor deadline indienen herstelplan 

Autoconcern Volkswagen heeft gisteren, net voor de deadline, aan het 

Amerikaanse gerecht meer tijd gevraagd om een herstelplan in te 

dienen voor de wagens die werden ingericht met de zogenaamde 

sjoemelsoftware. De aanklagers, onder wie het Amerikaanse 

ministerie van Justitie, zijn akkoord met het uitstel. 

Volkswagen en de VS onderhandelen over zo'n 600.000 dieselwagens met sjoemelsoftware, die nu 

nog rondrijden in de Verenigde Staten. Volkswagen had in februari tot 24 maart om 16.00 uur de tijd 

gekregen om met een herstelplan voor de wagens te komen. In februari zei Volkswagen-CEO 

Matthias Müller al dat de kans groot was dat de deadline niet zou worden gehaald. 

 

Dat blijkt nu ook het geval te zijn. Daarom heeft Volkswagen aan rechter Charles Breyer om een 

uitstel van 14 dagen gevraagd om het plan in te dienen. 
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Marktaandeel Volkswagen daalt zesde maand op rij in Europa 

Het Duitse autoconcern Volkswagen, getroffen door 

een schandaal rond sjoemelsoftware, heeft in februari 

opnieuw marktaandeel verloren in Europa. Voor de 

zesde maand op rij lag het marktaandeel lager dan een 

jaar eerder. De totale Europese autoverkoop nam voor 

de 30ste opeenvolgende maand toe. Dat blijkt vandaag 

uit cijfers van de Europese sectorfederatie ACEA. 

In de Europese Unie werden in februari iets meer dan 

een miljoen nieuwe personenwagens ingeschreven, ruim 14 procent meer dan in februari 2015. De 

grote automarkten (zoals Italië, Frankrijk en Duitsland) tekenden dubbelcijferige groei op. Dat was 

ook het geval in België (+11,7 procent tot 49.707).  

Het Volkswagenconcern, dat in Europa 8,5 miljoen dieselwagens terugroept in het kader van het 

sjoemelsoftwareschandaal, zag zijn marktaandeel dalen tot 23,9 procent (tegen 25,3 procent in 

februari vorig jaar). De verkopen van het kernmerk Volkswagen, dat wel Europees marktleider blijft, 

lopen achter op het gemiddelde sinds het schandaal uitbrak. De merken Audi en Skoda deden het in 

februari wel goed, met groeicijfers van 15 procent en meer.  

 

De best verkopende automerken in de Europese Unie na Volkswagen waren in februari Renault, 

Opel en Peugeot. 
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