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Dubbel veilig: vijf sterren van Euro NCAP voor de ID. Buzz en 

voor de nieuwe Amarok 

→ Twee modellen van Volkswagen Commercial Vehicles behalen de 

hoogste score bij tests rond rijveiligheid 

→ Stabiele autostructuur en hoog aantal standaard rijhulpsystemen 

zorgen bij twee verschillende voertuigconcepten voor zeer goede 

beoordelingen 

 

De Europese keuringsorganisatie Euro NCAP heeft de nieuwste testresultaten 

omtrent rijveiligheid vrijgegeven. Hieruit blijkt dat twee technisch compleet 

verschillende modellen van Volkswagen Commercial Vehicles - de ID. Buzz1 en 

de nieuwe Amarok2 - het er ‘zeer goed’ van hebben afgebracht en bijgevolg 

allebei de maximale score van vijf sterren krijgen. 

 

De nieuwe ID. Buzz sleepte als nieuwe Bulli-generatie vlak na zijn 

marktintroductie al vele prijzen en onderscheidingen in de wacht. Daar komt 

nu nog een onderscheiding bij: de vijfsterrenbeoordeling voor rijveiligheid, 

toegekend door Euro NCAP. 

 

Deze beoordeling staat gelijk aan een uitstekende totaalscore voor 

bescherming bij aanrijdingen en een goede uitrusting met uitgebreide, op de 

praktijk gerichte technologie voor ongevallenpreventie. 

 

De cockpit van de ID. Buzz is standaard uitgerust met een airbag voor de 

bestuurder, een airbag voor de voorste passagier en een centrale en zijdelingse 

airbag. Daarnaast zijn er ook standaard gordijnairbags aanwezig. Dankzij de 

combinatie van de airbags enerzijds en een adequaat ontworpen 

koetswerkstructuur anderzijds behaalt het elektrische busje uit Hannover een 

zeer goede score van 92%. 

 

Met hetzelfde percentage als de ID. Buzz is ook de nieuwe Amarok met glans 

geslaagd voor de crashtests. Deze nieuwe pick-up van Volkswagen Commercial 

Vehicles, die in het voorjaar 2023 pas op de Duitse markt komt, werd namelijk 

eveneens met vijf sterren onderscheiden door de keuringsorganisatie Euro 

NCAP. 

 

Net als bij de ID. Buzz heeft ook hier de combinatie van een stabiele 

koetswerkstructuur met een groot aantal moderne rijhulp- en 

noordremsystemen gezorgd voor deze uitstekende score. Als extra beschikt de 
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pick-up zelfs over knieairbags. De fantastische beoordeling van de nieuwe 

Amarok in de frontale en zijdelingse crashtests was voor een deel ook te 

danken aan de karakteristieke VW-kinderzitjes. 

 

Euro NCAP wijst ook de ongevallenvermijding een hoge waarde toe. Aangezien 

er zowel in de ID. Buzz als in de nieuwe Amarok tal van standaard en optionele 

rijhulp- en noodremsystemen ter beschikking worden gesteld, die de jury 

tijdens de tests eveneens wisten te overtuigen, kregen de ID. Buzz en de 

Amarok bij de Safety Assist-beoordeling respectievelijk 90% en 84% van de 

punten toegewezen. 

 

Details over de resultaten zijn beschikbaar op https://www.euroncap.com/nl. 

 

 

 
1) ID. Buzz Pro: gecombineerd stroomverbruik in kWh/100 km: 21,7 - -20,6; 

gecombineerde CO2-uitstoot in g/km: 0. Voor het voertuig zijn voorlopig 
alleen de verbruiks- en emissiewaarden volgens WLTP beschikbaar en niet de 
NEDC-waarden. 

 
2) Amarok: Het voertuig wordt momenteel nog niet te koop aangeboden. 
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