
 

Kilometerteller manipulatie van gebruikte auto's
bestrijden
 
De kilometerstand van maximaal 50% van de in de EU verhandelde
tweedehandsvoertuigen is gemanipuleerd. Dit heeft negatieve gevolgen voor onder
andere consumenten en de verkeersveiligheid.
 
De leden van het Parlement dringen aan op zwaardere stappen om een einde te maken aan de
illegale praktijk van het manipuleren van de kilometerteller. Het terugdraaien van de
kilometerteller leidt tot een oneerlijke stijging van de waarde van een auto met een gemiddelde
van 2.000 tot 5.000 euro.
 
 
 Onderzoek  toont  aan  dat  het  knoeien  met  kilometertellers  veel  meer  voorkomt  bij
grensoverschr i jdende  autoverkoop.  Ongeveer  30-50%  van  de  geïmporteerde
tweedehandsauto’s heeft een gemanipuleerde kilometerteller, vergeleken met 5-12% in de
nationale  verkoop.  De  kans  op  het  kopen  van  een  geïmporteerde  auto  met  onjuiste
kilometerstand  is  in  sommige  EU-landen  veel  hoger  (deze  kan  oplopen  tot  80%).
 
 Voorstel van het Parlement
 
 Het Parlement wil striktere maatregelen om manipulatie van de kilometerteller te voorkomen en
stelt enkele concrete aanbevelingen voor die het economische verlies als gevolg van deze
fraude kunnen verminderen, waaronder:
 
• Oprichting van nationale gegevensbanken en verplichte uitwisseling van kilometerstanden in
de hele EU. "Car-Pass" in België en "Nationale AutoPas" in Nederland zijn twee voorbeelden.
 
 •  De erkenning van het knoeien met kilometertellers als een strafbaar feit  in de hele EU.
Momenteel is het verboden in 25 lidstaten, maar de sancties variëren (van maximaal twee jaar
gevangenisstraf in Frankrijk tot een boete van €226 in Slowakije).
 
 • Regelmatige registratie van kilometerstanden van voertuigen tijdens technische inspecties.
 
 •  Integratie van manipulatiebestendige technologische oplossingen door autofabrikanten.
Blockchain is een van de mogelijke maatregelen.
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29615637
https://www.car-pass.be/nl
http://www.autopas.nl/


Feiten en cijfers
 
 De impact van de fraude wordt in Europa geschat op zo’n € 5,6 - € 9,6 miljard per jaar en heeft
invloed op tweedehands autohandelaars, leasemaatschappijen, verzekeraars, fabrikanten en
consumenten.
 
 
De manipulatie veroorzaakt kosten voor consumenten, niet alleen omdat ze meer betalen dan
de auto waard is, maar ook omdat ze vaak te maken krijgen met onverwachte onderhouds- en
reparatiekosten. Bovendien zijn er meer onveilige voertuigen op de weg en zijn deze voertuigen
vaak vervuilender.
 
 
 Uit een enquête van de Europese Commissie blijkt dat de praktijk van het manipuleren van de
kilometerteller het consumentenvertrouwen negatief beïnvloedt. De tweedehands automarkt van
de EU wordt namelijk als een van de minst betrouwbare sectoren te beschouwt.
 
 
 Volgende stappen
 
 Op donderdag 31 mei 2018 keurde het EP over een resolutie goed om verdere maatregelen
tegen manipulatie van de kilometerteller te ontwikkelen, waarna de Europese Commissie zal
werken aan een wetgevingsvoorstel.
 
Meer informatie
Procedurele stappen
EPRS: 'Kilometerteller manipulatie in motorvoertuigen'
EP onderzoek: 'Knoeien met de kilometerteller, maatregelen om dit te voorkomen'
Persbericht: 'EP-leden  pleiten voor nieuwe wetgeving om manipulatie van kilometerstanden
aan te pakken' (25-04-2018, EN)

Bekijk de video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/members-push-for-stricter-measures-to-tackle-second-hand-car-fraud
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_consumer_markets_scoreboard_2016_-_web_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2064(INL)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29615637
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602012/IPOL_STU(2017)602012_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180423IPR02334/transport-meps-call-for-new-legislation-to-tackle-mileage-reading-fraud
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180423IPR02334/transport-meps-call-for-new-legislation-to-tackle-mileage-reading-fraud

