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Deel 2: klonen
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Auto’s zijn al sinds jaar en dag geliefde objecten voor criminelen. Diefstal, inbraak, kilometerstanden terugdraaien
en ga zo maar door. In deze nieuwe serie laat AutoWeek licht schijnen over de duistere kanten van de autowereld.
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SERIE

Zes jaar cel voor klonen
Een 47-jarige man uit Rotterdam is op
9 juni dit jaar veroordeeld tot een
gevangenisstraf van zes jaar voor het
klonen van auto’s. Samen met criminele
handlangers verkocht hij via Marktplaats
ruim dertig auto’s met valse identiteit.
Naast het uitzitten van zijn straf moet de
man ¤ 137.000 schadevergoeding betalen.

A

l weken zoek je op internet
naar een zwarte tweedehands
Golf van krap een jaar oud.
Op Markplaats vind je een prachtig
exemplaar. De prijs is aantrekkelijk en
het is je droomauto dus die kans wil je
snel pakken! Het is eigenaardig dat de
verkoper op een parkeerplaats bij de
McDonald’s wil afspreken, maar ach, als
de papieren maar kloppen. Toch?
Op deze manier zijn al honderden
particulieren opgelicht. Achteraf blijkt
de gekochte auto namelijk een kloon
die veelal bij controles door de politie
in beslag wordt genomen. De koper
blijft zitten met een fikse schadepost
en ziet zijn auto nooit meer terug.
Hoe kan dit gebeuren?
Bij het klonen van een auto wordt de
identiteit van een bestaande, legale auto
aan een gestolen of verduisterde auto
gegeven. Criminelen stelen een mooie
zwarte Golf met bouwjaar 2010 uit
Duitsland. Vervolgens zoeken ze bij een
occasiondealer naar een identieke Golf
van hetzelfde bouwjaar. De onwetende

Duistere dubbelgangers
Na een langdurige speurtocht heb je dan eindelijk je droomauto gevonden. Je spreekt
met de verkoper af op een parkeerplaats en sluit de deal. En wat blijkt later? Je hebt ’n
gestolen auto met valse papieren gekocht! We geven negen tips om dit te voorkomen.
a utoverkoper leent de auto uit voor een
proefritje. Een mooie kans voor de
criminelen om het chassisnummer van de
auto te noteren. Ligt er een onderhoudsboekje of handleiding in de auto, dan
nemen ze die mee, dat staat immers goed
als ze hun kloon willen verkopen. Als de
kentekenpapieren in de auto liggen,
worden die gekopieerd, zodat die gegevens
later op valse papieren kunnen worden
overgenomen. Na de proefrit leveren de
criminelen de Golf weer in.

Herken de malafide verkoper
Als het autobedrijf de auto heeft verkocht,
plaatsen de criminelen een advertentie op
Marktplaats met hun gestolen of gekloonde
auto. Als je een beetje oplet, kun je de
malafide verkoper er makkelijk tussenuit
pikken – hij heeft een prepaid mobiel
nummer en spreekt altijd af op neutraal
terrein, zodat hij naderhand niet meer
te traceren is. De RDW meldt dat meer
dan 250 mensen vorig jaar slachtoffer
zijn g eworden van autokloners. Elke week
komen daar vijf tot zeven gevallen bij. ■

Nuttige tips
Als je onderstaande negen tips van het
Landelijk Informatiecentrum
Voertuigcriminaliteit (LIV) en Marktplaats.nl
in acht neemt, is de kans klein dat je
slachtoffer wordt van deze praktijken.

1 Spreek af bij de verkoper thuis en
controleer zijn identiteit.

2 Controleer de technische gegevens van het
voertuig op de site www.rdw.nl en kijk of het
voertuig als gestolen staat geregistreerd.
3 Wees er zeker van dat de verkoper de

5 Gestolen auto’s worden meestal niet met de
originele sleutels en afstandbediening
geleverd. Controleer de werking hiervan.
6 Vraag de verkoper om het apk-keurings
rapport en het oorspronkelijke aankoopbewijs
en controleer het onderhoudsboekje met de
kilometerstand.
7 Vraag altijd om de Nationale Auto Pas.
8 Zet eerst het voertuig op naam, betaal
daarna pas.

e igenaar is van het v oertuig door rij- en
kentekenbewijs te controleren.

9 Twijfel je aan de identiteit en betrouwbaarheid van de verkoper, betaal dan niet contant.

4 Controleer of het chassisnummer en

Tot slot

identiteitsplaatje van de auto overeenkomen
met de gegevens op het kentekenbewijs.
Controleer op diefstalschade.

- Bij twijfel niet kopen
- Laat je nooit onder druk zetten
- Laat eventueel een aankoopkeuring doen
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