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Percentage gestolen personenvoertuigen 0-3 jaar en 4-6 jaar

Personenvoertuigen 0-3 jaar Personenvoertuigen 4-6 jaar

ATC INFORMATIE

Autodiefstal: word geen slachtoffer, werk niet mee!

Stop! Politie bij ATC Limburg
Autodiefstal, diefstal van airbags of navigatiesystemen of fraude met kentekenbewijzen. 

We kennen het uit de statistiek en uit het nieuws. Dat wordt anders als je er als autobedrijf zelf 

mee te maken krijgt. Hoe je dat voorkomt? Opsporingsspecialist Wim IJsinga van het LIV hielp 

de leden van ATC Limburg op weg.

“Koop je een auto in of geef je een auto mee voor een proefrit, controleer kentekenbewijs en 
rijbewijs!”, adviseert politieman Wim Ijsinga de Limburgse ATC-leden met klem.

Autodieven worden professioneler. Ze stelen steeds meer jonge auto’s. Jonge Volkswagens 
zijn het populairst. In 2012 werd 0,6% van alle in Nederland geregistreerde Volkswagens 
gestolen. Honda’s, BMW’s, Mercedessen, Audi’s en Seats worden ook veel gestolen.

ook weg’. Dus ik zeg: ‘Klopt, we zijn 
op bezoek geweest’”. 
 Misschien onbewust werken verze-
keraars er ook aan mee: “Dankzij de 
groene polis mogen jonge auto’s 
gerepareerd worden met gebruikte 
onderdelen. Meestal zit een jonge 
VW Golf aan de voorkant in elkaar. 
Toch vind je op internet of bij een 
sloper zomaar een complete neus: 
voorspatborden, motorkap, koplam-
pen, grille, voorbumper. Waar zou 
dat nou vandaan komen?” 

 Wat is het waard? 
 En dat zo’n jonge auto in onderde-
len een stuk minder opbrengt dan 
hij voor de diefstal waard was, is 
voor de dieven niet interessant: “We 
hebben een diefstal meegemaakt 
van een 6-assige kraan. Nog geen 
600 draaiuren gemaakt, nieuw-
waarde 1,5 miljoen euro. Een dag na 
de diefstal vonden we hem terug: in 
stukken gezaagd in een container. 
De dieven zien de waarde van zo’n 
kraan heel anders: ‘20 ton x 20 cent 
per kg is € 4.000,- aan oud ijzer’”. 
 IJsinga toont een foto van het wrak 
van een jonge Audi TT, volledig uit-
gebrand: “Wat is zo’n auto waard?”, 
vraagt hij aan de Limburgse ATC-
leden. Voor wie het niet zo nauw 
neemt met de regels nog heel wat. 
Tenminste als de papieren erbij zijn: 
“Daarmee vraag je in Duitsland een 
Tageszulassung aan. Daarmee heb 
je hem geëxporteerd en vraag je bij 
de belastingdienst de BPM terug. 
Dat is al de eerste winst. Dan laat je 
er in Duitsland een zelfde auto bij 
stelen, geef je die de identiteit van 
het wrak en verkoop je die nog wat 
verder naar het oosten, Wit Rusland 
bijvoorbeeld. Daar is nauwelijks 
registratie”. 

 Even voorstellen. LIV staat voor Lan-
delijk Informatiecentrum Voertuig-
criminaliteit. “Het is een samenwer-
kingsverband tussen RDW, politie, 
verzekeraars en belastingdienst”, 
vertelt IJsinga. Hij legt uit wat het 
belang is van de vier partijen: “De 
RDW wil zijn kentekenbestand 
‘schoon’ houden, de politie wil graag 
boeven vangen, de verzekeraars 
houden niet van uitkeren en de 
belastingdienst probeert de centjes 
van ons allemaal binnen te krijgen 
of te houden”. 
 Al krijg je uit het nieuws misschien 
een heel andere indruk, toch is het 
LIV best succesvol. Uit de statis-
tiek die IJsinga toont, blijkt dat het 
aantal jaarlijks gestolen personen-
auto’s tussen 1995 en 2012 met 
meer dan de helft daalde. Toch ziet 
IJsinga geen reden om tevreden 
achterover te leunen: “Het gaat nog 
altijd om ruim 11.000 auto’s per jaar”. 
Diefstallen van auto’s die steeds 
beter beveiligd zijn: “Autodieven 
worden professioneler. Er zijn min-
der gelegenheidsdieven. Dus stijgt 
het aandeel jonge gestolen auto’s 
en worden er ook minder gestolen 
auto’s teruggevonden”. De recent 
verschenen cijfers van de eerste 
helft van 2013 laten overigens 
weer een stijging van het aantal 
gestolen auto’s zien. Met de VW 
Golf als koploper. “Toch blijven dat 
maar statistieken”, zegt IJsinga. “Het 
wordt pas echt vervelend als het om 
jouw auto gaat, de auto waar jij je 
spaargeld of het geld van je bedrijf 
in hebt zitten.” En bovendien: “Er is 
vrijwel geen criminaliteit zonder 
gestolen auto’s. Mensenhandel, 
drugs, gestolen schilderijen voor 
Roemenië, ramkraken, het gaat al-
lemaal met gestolen auto’s”. 

 Werk niet mee! 
 Kortom, er gaat veel leed schuil ach-
ter autodiefstallen. Toch werken we 
er vaak onbewust aan mee: “Vroeger 
was het: ‘Vandaag gestolen, morgen 

voorbij Polen’, tegenwoordig is het 
eerder: ‘Vandaag gestolen, morgen 
op internet’. Laatst nog, zegt mijn 
eigen garagehouder: ‘Goh, mijn 
onderdelenadresje op internet is 
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Gewoon te koop via internet. Schakelt via de EOBD de startonderbreker uit en maakt daar-
mee de transponder op de contactsleutel overbodig. “Het enige dat helpt is een mechanisch 
versnellingsbakslot”, zegt politieman IJsinga.

 TEKST: ERWIN DEN HOED / BEELD: AMT, LIV   

Discussie onder ATC-leden over documenten: “Controleer de echtheidskenmerken”, en nummerplaten: “Verwijder de ophoogcode niet”.

 Duizend duplo-auto’s 
 Dat brengt IJsinga op het fenomeen 
van de ‘duplo-auto’s’: “Dat is echt 
een plaag. ‘Valt wel mee’, zegt de 
RDW, ‘Het zijn er maar 1.000 op een 
voertuigbestand van 9,5 miljoen’. 
Dat is allemaal waar, totdat mijn 
spaargeld erin zit”. 
 Goed, hoe ontstaat zo’n duplo-
auto? “Het begint met een origineel 
kentekenbewijs. Hoe criminelen dat 
bemachtigen? Dat kan op tal van 
manieren: “Autodemontagebedrij-
ven moeten de kentekenbewijzen 
van gesloopte auto’s in hun admi-
nistratie bewaren. Maar wat nou 
als er bij inname van de auto geen 
kentekenbewijs bijzat. Dan moet de 
autosloper daarvoor een papiertje 
schrijven. Doet hij dat voor een auto 
waar wél een kenteken bijzat, dan 
heeft hij er dus één beschikbaar. Het 
is mogelijk om de originele gege-
vens daarop te vervangen”. 

 Eerst de papieren… 
 En dat hoeft heus niet perfect uitge-
voerd te worden, zo blijkt: “Contro-
leert u wat er op het kentekenbewijs 
staat?”, vraagt IJsinga aan de ATC-
leden? Hij toont een kentekenbewijs 
van een BMW op het scherm. “Ziet u 
hier iets vreemds aan?” Na een tijdje 
turen valt het één van de Limburgse 
ATC-leden op dat de BMW een 
bedrijfsautokenteken heeft. Er blijkt 
veel meer niet in de haak: “Normaal 
staan alle gegevens netjes uitgelijnd 
onder elkaar, de kleur zilver schrij-
ven wij niet als silver en achter BMW 
520 moet d staan en niet D”. 
 Niet alleen Limburgse ATC-leden 
zien zulke details over het hoofd, 
bijna iedereen doet dat: “Op het 
kentekenbewijs van een omgekatte 
Peugeot Partner stond Citroën Ber-
lingo. Hij werd gewoon APK-goed-
gekeurd”. Maar aan de andere kant: 
“Op merk en type hoeft niet gecon-

troleerd te worden en een afwijking 
is geen reden tot afkeuring”. 

 … dan de auto 
 Terug naar de duplo-auto: “Met 
een blanco kentekenbewijs in de 
hand, steelt de crimineel een auto. 
Op internet zoekt hij vervolgens 
een soortgelijke auto. Hij belt de 
verkoper en vraagt: ‘Kunt u vast 
een kopietje van het kentekenbe-
wijs sturen?’ Doe dat nooit! Op het 
overschrijvingsbewijs staat een 
controleletter. Daarmee kun je hem 
overschrijven”. 
 Goed, geen kopietje, dus komt de 
crimineel naar de showroom: “Hij 
noteert het chassisnummer en zo 
nodig neemt hij het serviceboekje 
mee. Dat ligt immers toch onbe-
waakt in het dashboardkastje. De 
overige gegevens voor op het 
blanco kentekenbewijs komen van 
www.RDW.nl”. 
 Daarmee heeft de gestolen auto de 
identiteit van de showroomauto ge-
kregen. Nu blijven alleen de sloten 
nog over: “Probeert u bij inruil alle 
sloten? Met beide sleutels? Of kijkt 
u alleen of de afstandsbediening 
werkt?” Het is duidelijk, IJsinga be-
veelt het eerste aan. En nog een tip: 
“Probeer ook het dashboardkastje. 
Dat vergeten omkatters nogal eens”. 

 Inbrekersgereedschap op internet 
 Bij het stelen en starten van auto’s 
krijgen criminelen hulp van talloze 
aanbieders: “Het internet staat er vol
mee”, zegt IJsinga. Hij toont voor- 
beelden op het scherm: “De VAG-
Polensleutel is van gehard staal. Je
ramt hem in het slot en vernielt daar-
mee alle messing onderdeeltjes. >
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Hoe steel je zo’n auto? Nou, zo bijvoorbeeld. 
De laadklep en de heftruck houden de Merce-
des horizontaal, zodat het alarm niet afgaat.

Daarna passen alle VAG-sleutels”. 
Iets subtieler is het instrumentje om 
een slot mee op te meten: “Dat geeft 
de sleutelcode die je nodig hebt. 
Daarna bestellen en klaar”. 
 Ok, dan is de crimineel in de auto, 
maar dan rijdt hij nog niet. Je hebt 
een sleutel met de juiste transpon-
der nodig om de startblokkering uit 
te schakelen, toch? “Nou nee, ook 
daar schiet het internet te hulp. De 
startblokkering uitschakelen kan ook 
via de EOBD. Defi nitief als het moet. 
Daarna start de auto met iedere sleu-
tel die op het contactslot past.” 
 Maar gelukkig weten we dankzij 
het track-and-trace systeem precies 
waar de auto is. Helaas. Daar hebben 
de internetaanbieders de ‘jammer’ 
voor. Die stoort de frequentie van 
het systeem: “Een Nederlandse auto 
werd gestolen en in Essen verkocht 
aan een Pool. Na de verkoop nam 
de dief de jammer mee, dus kwam 
het track-and-trace signaal weer aan. 
Daarna hield de politie de auto aan 
en trof de Pool die vertelde dat hij de 
auto gekocht had in Essen. Van de 
dief geen spoor meer”. 

 Oog voor autodiefstal 
 Het is duidelijk, kopers van gebruikte 
auto’s moeten niet alleen oog heb-
ben voor de technische staat, maar 
ook voor de herkomst van de auto. 

Voor bedrijfsmatige kopers is dat 
nog belangrijker dan voor consu-
menten: “Die hebben consumenten-
bescherming. De garagehouder is 
verantwoordelijk. U draait op voor 
de schade. Wees dus alert op de 
signalen die wijzen op diefstal. En 
werk er zelf niet aan mee. Denkt u bij 
een APK: ‘Hé, daar klopt iets niet, die 
auto zou best eens gestolen kunnen 
zijn’. Bel de politie. Misschien kost 
het je een klant, maar je bent dan in 
ieder geval niet met louche handel 
bezig. Denk ook na voor je plaatwerk, 
airbags of andere onderdelen van 
vage aanbieders koopt. Voor je het 
weet werk je mee aan autodiefstal. 
Want: zonder heler geen steler”. 

 Is het echt zo erg? 
 Politieman Wim IJsinga heeft me aan 
het denken gezet. Terug uit Limburg 

zet ik direct de laptop aan. Zou ik 
op internet onderdelen kunnen 
vinden die overduidelijk uit diefstal 
afkomstig zijn? Zeker weten! Binnen 
vijf minuten stuit ik op een particu-
liere aanbieder uit Papendrecht. Op 
Marktplaats biedt hij een compleet 
front, inclusief radiateur, condensor, 
ventilatorhuis en stalen bumper-
balk van een VW Golf VI uit 2011. 
Van dezelfde auto heeft hij ook 
de achterklep, het uitlaatsysteem 
met katalysator en lambdasondes, 
het subframe met stuurhuis, de 
veerpoten met draagarmen achter, 
het ruitensproeierreservoir met 
sensor, de remklauwen, delen van 
het dashboard, de handremhandel 
en nog veel meer in de aanbieding. 
Alles in afzonderlijke advertenties. 
Op soortgelijke manier biedt hij 
ook een groot deel van een jonge 

Polo aan. Ik probeer te bedenken 
hoe deze spullen niet van diefstal 
afkomstig zouden kunnen zijn. Het 
lukt me niet. 
 Enige tijd later vind ik de Papen-
drechter met al ‘zijn’ VW-spulletjes 
niet meer terug. Van het ene op 
het andere moment heeft hij al zijn 
activiteiten op Marktplaats gestaakt. 
Zou hij ook de aandacht van het LIV 
getrokken hebben? 

Gewoon op klaarlichte dag, met een air 
van: “Personeel!” Voorbijgangers groeten 
vriendelijk.

Wel jammer voor dit ‘personeel’ dat dit een 
lokauto is en dat een politiecamera alles 
opneemt.

Of gestolen auto’s gaan uit elkaar en 
worden in onderdelen verkocht. Er is een 
geval bekend van een bedrijf dat in serie-
productie honderden gezonde Volkswagen 
Transporters verwerkte tot onderdelen. En 
schroot. Deze particulier biedt zo ongeveer 
het complete plaatwerk van een VW Sci-
rocco aan. Wie daar niet heel wantrouwig 
van wordt, koopt gestolen waar.

Gestolen auto’s krijgen een nieuwe identi-
teit en gaan naar landen waar het minder 
nauw komt met de registratie.
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