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REPORTAGE 
Oplichting met kilometerstanden

Ernst Uildriks, tijdelijk secretaris van NAP,
schetst de problematiek: “De kilometerteller is
juridisch een onbekend verschijnsel. En wat de
juristen niet kennen, daar kunnen ze ook geen
eisen aan stellen.” De kilometerteller hoeft dus
van de wetgever niet de juiste stand aan te
geven. Sterker, een auto hoeft helemaal geen
kilometerteller aan boord te hebben. Is die er
wel, dan staat het een ieder vrij er naar harte-
lust aan te knoeien. Er geldt slechts één beper-
king: een koopovereenkomst kan ongedaan
worden gemaakt als er met de teller is gesjoe-
meld zonder dat de koper daarover is ingelicht.
Uildriks: “Dat is mooi, maar de auto leeft door
en er komt altijd weer een dom schaap dat niet
goed oplet. Dat is waarom we de bekendheid
van de Nationale Auto Pas willen vergroten.”
Dat is geen overbodige luxe want ‘domme scha-

pen’ lijden veel schade. Een studie van de
NHTSA, de Amerikaanse 3VO, wijst uit dat er
met de tellers van 3,5% van de auto’s daar is
geknoeid en dat de schade voor de koper van
zo’n auto gemiddeld ruim $ 2.300,-  bedraagt.

Miljoenen registraties
Een juridische oplossing van het probleem lijkt
op dit moment ver weg. Dus rest niets anders
dan het binnen de branche te regelen. En daar
werkt NAP hard aan. In het databestand van
NAP staan inmiddels kilometerstanden van 9
miljoen auto’s geregistreerd. De eerste kilome-
terstand van een auto komt binnen via de VKR,
de Versnelde Kentekenaanvraag Regeling.
Vervolgens komen kilometerstanden langs
allerlei wegen het bestand in. Zo vinden
registraties bij leaseauto’s via het ALDI-systeem

plaats bij reparatie, onderhoud en garantie-
kwesties. Maar omdat er ook niet geleaste auto-
’s zijn, zijn de DMS-systemen van zeven dealer-
organisaties, evenals zes andere softwarepak-
ketten, gekoppeld aan NAP. Iedere keer als de
gebruiker een kenteken invoert vragen die
systemen om een kilometerstand. Zonder dat
de gebruiker daar last van heeft komen die in
het NAP-databestand. Is de auto drie jaar oud,
dan komt de APK in beeld. Die levert jaarlijks
5,9 miljoen kilometerstanden op voor het NAP-
bestand. Verder leveren alle RDW-keuringen,
het Auto Taxatie Systeem met meer dan 2000
gebruikers, Audatex en alle ANWB-keuringsta-
tions kilometerstanden aan. De Online
Registratie van de Bedrijfsvoorraad (ORB) staat
nog op  het verlanglijstje van NAP. Via een but-
ton in ORB zou dan een Nationale Auto Pas
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Chrysler-apparatuur en specialistische kennis.”
Voor ‘terugdraaier’ Hofman is dat allemaal
geen nieuws: “Klopt, bij Mercedes wordt de tel-
lerstand ook bijgehouden in het contactslot,
andere merken hebben vergelijkbare systemen.
Bij BMW lopen er tellertjes mee in de sleutel
en in de lichtmodule. Uiteraard corrigeren wij
die ook.” BMW-woordvoerder Jan-Evert van
Seggelen reageert verbaast: “Ik wist niet dat
het boevengilde al zo ver was.” Hofman: “Wij
zijn geen boeven, onze advocaten houden de
wetgeving nauwlettend in de gaten. Zodra het
niet meer mag gaan we iets anders doen waar
we ook veel geld mee kunnen verdienen.” ●

aangevraagd kunnen worden. Iets vergelijk-
baars gebeurt nu al bij het BOVAG-garantiebe-
wijs. Op de achterkant daarvan staat de
Nationale Auto Pas. Zit er een trendbreuk in de
kilometerhistorie, dus een kilometerstand van
een latere datum die lager is dan een kilome-
terstand van een eerdere datum, dan kan geen
BOVAG-garantiebewijs worden afgegeven.

‘Een kansloze missie’
Met al deze bronnen streeft NAP ernaar alle
auto’s in het systeem te krijgen en het terug-
draaien te ontmoedigen. “Een kansloze mis-
sie”, vindt Peter Hofman van Car Software
Tuning. Zijn bedrijf heeft zich gespecialiseerd
in het ‘terugdraaien’ van tellers. “Kijk, als er
vaak geregistreerd wordt, moet je gewoon vaak
terugdraaien. En dat is heel aantrekkelijk want
vanaf € 90,- krijgt je teller hier iedere kilome-
terstand die je maar wenst.”
Als resultaat van de activiteiten van Hofman
en zijn collega’s vertoont 4,4% van de auto’s in
de NAP-database een onverklaarbare trend-
breuk in de kilometerhistorie. Uildriks: “Dat is
veel maar in het verleden was dat percentage

nog veel hoger. In het jaar 2000 zaten we nog
op 7,8%. Maar we kunnen het niet alleen.
Vergeet niet, de taxi’s, huurauto’s, leaseauto’s
en met name die uit de duurdere klasse zijn de
kwetsbare groepen. Waarom beveiligen die
fabrikanten hun tellers niet beter? Soms denk
ik dat zij het gewoon niet belangrijk vinden.”
Rik Dolk, verantwoordelijk voor de Service PR
bij DaimlerChrysler Nederland is dat niet met
Uildriks eens. “Wij vinden het wel degelijk
belangrijk, al was het alleen maar vanwege de
invloed op de garantiebeperking. En we doen
er veel aan om het terugdraaien tegen te gaan.
We zijn overgestapt van het analoge radertje
op digitale tellers. En aflezing van de kilome-
terstand is ook mogelijk op een geheime plaats
in de auto. Die aflezing is niet te manipuleren
en aflezen gaat alleen met speciale Daimler-

Advertenties in de krant en sites op internet wij-
zen de weg naar de vele terugdraaibedrijven. Ook
in Duitsland lijkt terugdraaien wel een nationale
sport. Tien minuten achter de PC levert een lijst
met honderden ‘Tachojustierung’-bedrijven. Mocht
er geen in de buurt zijn, geen probleem, de teller
kan gewoon per post verstuurd worden.

Secretaris (a.i.) Ernst Uildriks werkt nu twee jaar
voor de stichting Nationale Auto Pas maar heeft
nog niet het gevoel dat er minder wordt gefrau-
deerd. Toch ziet hij wel lichtpuntjes: “Wij doen het
licht aan in de onbekendheid van de autohistorie.”

NAP streeft naar een groot aantal waarnemingen
gedurende de levensduur van iedere auto.
Idealiter zijn die waarnemingen gelijkelijk ver-
deeld over de waardevermindering van de auto.
NAP streeft daarom naar 9 kilometerstanden over
de eerste drie jaar, 14 in de zeven jaar daarna en
één per jaar over de resterende levensduur.
Is daarmee fraude uitgesloten? Nee, als terug-
draaien legaal, gemakkelijk en goedkoop blijft, is
frequent terugdraaien volgens het schema in de
grafiek onder nog steeds financieel aantrekkelijk.
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