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Deel 4: Voertuigidentificatie

Productie Sophie van Run

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 zijn licht schijnen over de duistere kanten van de autowereld.

Oud ijzer op wielen
Ieder jaar worden er tienduizenden auto’s geïmporteerd. Bij de importkeuring door
de RDW wordt gekeken of de identiteit van het voertuig klopt. Meestal rijdt de eigenaar
vrolijk weg. Soms loopt het anders en dan … heb je niets.

A

ls je een buitenlandse auto wilt
invoeren, moet je bij de RDW een
geldig kentekenbewijs kunnen
overleggen. Daarnaast is het belangrijk dat
het chassisnummer dat op de papieren
staat, hetzelfde is als op de auto. Een kind
kan de was doen, zou je zeggen. Toch zijn er
valkuilen. Er wordt namelijk heel wat af
geklooid met de identiteit van auto’s. Soms
met kwade bedoelingen en soms geheel
onschuldig. Als de RDW twijfels heeft over
de identiteit van een auto, wordt de
eigenaar opgeroepen voor een speciaal
onderzoek door een team van het LIV
(Landelijk Informatiecentrum
Voertuigcriminaliteit). Deze experts gaan
kijken of ze de ware identiteit van de auto
kunnen achterhalen. We nemen een kijkje
bij zo’n speciale keuring, waar normaal
gesproken geen publiek bij aanwezig mag

zijn. Vandaag wordt er een oude Renault
kampeerbus onder de loep genomen. Geen
dagelijkse kost, want meestal zijn het Land
Rovers, Volkswagens, Porsches, BMW’s en
Mercedessen die voorbijkomen. De eigenaar
kocht de bus in Engeland, maar vergat om
het chassisnummer te bekijken. Het blijkt
dat dit nummer geheel verdwenen is. Op de
plek waar het hoort te staan, zit nu een
blanco stukje ingelast staal. De vraag is
waarom. Is dit wel de bus die bij de papieren
hoort? Zijn er kwade bedoelingen in het
spel of zat er een rotte plek en heeft een
ijverige, argeloze Brit het chassisnummer
per ongeluk weggeslepen?

Geen kenteken
De onderzoekers kijken naar het type
plaatje, maar constateren dat de popnagels
waarmee het plaatje vastzit, al eens los

geweest zijn. Dit geeft dus geen zekerheid.
Wel staat er nog een bodynummer (dit is
anders dan het chassisnummer) op de
Renault. Helaas kan de fabrikant niet
vertellen welk chassisnummer hierbij hoort,
aangezien het al zo’n oude auto is. Voor de
eigenaar van het busje ziet het er niet
rooskleurig uit. Zijn auto is niet te
identificeren en zal geen Nederlands
kenteken krijgen. Feitelijk heeft de eigenaar
dus oud ijzer op wielen gekocht.
De RDW moet ongeveer de helft van de
voertuigeigenaren die voor dit extra
onderzoek uitgenodigd worden een
Nederlands kenteken weigeren.
Maar het kan nog erger. Als tijdens het
onderzoek blijkt dat een auto als gestolen
geregistreerd staat, komt de politie het
voertuig in beslag nemen en wordt de
eigenaar aangehouden. ■

Als de gegevens kloppen, kan de RDW
een chassisnummer opnieuw graveren.

Een auto importeren?
Gelukkig ontstaat maar bij één procent van
alle importauto’s problemen. Wil je meer
informatie over importeren, ga dan naar
www.rdw.nl.
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