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 30 jaar terug vond ik achter de voorruit van mijn 
VW uit 1968 een briefje ‘Ik heb net zo’n auto. Kopen? 
500 gulden’. Nooit weg, een auto vol donoronderde-
len. Zodoende kocht ik er precies dezelfde VW bij, 
deze uit 1969. Ik heb de auto in een schuur gezet, on-
der het motto ‘dat komt wel een keer’. Er werd geen 
meer wegenbelasting voor betaald en hij werd uit de 
verzekering gehaald. Jaren gebeurde er helemaal 
niets en deze VW uit ’69 en hij belandde bij de RDW 
in het ‘slapend register’: auto’s waarvan de RDW 
aannam dat ze er niet meer waren.

Drie voertuigverplichtingen
Nu is dat met de verplichting als houder van een 
voertuig allemaal lastiger. Iedere eigenaar van een 
voertuig moet ‘m verzekeren, APK laten goedkeuren 

Zelf slopen lastiger
Tot voor kort kon een auto van 15 jaar of ouder met toestemming van de RDW  
zelf gesloopt worden. Dat kan niet meer: een auto moet echt bij een sloopbedrijf 
ingeleverd om de geldigheid van het kenteken te stoppen

| Ook vanwege het  milieu vindt de overheid 
zelf slopen niet meer zo’n goed idee

| Als alle onderdelen eraf zijn, kan een kaalgeplukt  
wrak naar de sloop

| In eigen beheer slopen van een zware 
bedrijfswagen mag nog wel

en er belasting voor betalen. Voor oldtimers van 
meer dan 40 jaar oud vervalt de motorrijtuigenbe-
lasting en een echt oude oldtimer van meer dan 55 
jaar oud (voor 1960) hoeft ook niet meer naar de 
APK. Op twee manieren kan een voertuigeigenaar 
van die drie verplichtingen af: tijdelijk door die ver-
plichtingen te schorsen; permanent door de auto 
met kenteken en papieren in te leveren bij een 
sloopbedrijf. De autosloper - sorry,  het autodemon-
tagebedrijf - meldt dan het kenteken af bij de RDW, 
haalt uw auto netjes uit elkaar en zorgt ervoor dat 
alles als grondstoffen weer een nieuw leven krijgt.

Sloop in eigen beheer
Tot voor kort was er voor voertuigen van 15 jaar en 
ouder nog een derde mogelijkheid: zelf slopen en de 
papieren inleveren bij de RDW. Dit heet SIEB en dat 
staat voor Sloop In Eigen Beheer. Per 1 april is dat 
echter veranderend: personenauto’s en bedrijfswa-
gens tot 3500 kg moeten gesloopt worden door een 
STIBA-erkend demontagebedrijf. Dat mag niet meer 
thuis in de schuur. De reden daarvoor is volgens de 
RDW dat er zo minder milieuschade ontstaat en de 
overheid meer grip heeft op de wrakkenstroom. Het 
verkleint ook de kans op voertuigcriminaliteit. Mooi 
allemaal, maar een potentiële bron voor donoron-
derdelen droogt zo op. Motorfietsen, zware bedrijfs-
auto’s van meer dan 3500 kg en aanhangwagens 
mogen trouwens wel zelf gesloopt blijven worden.

Alleen restantwrak inleveren
Deze plotselinge invoering is door de FEHAC bespro-
ken met de RDW en daar kwam gelukkig uit dat er 
nog wel wat interpretatievrijheid is. De oplossing is 
om het voertuig te schorsen en er dan alles af te ha-
len wat nog bruikbaar is voor de eigenaar. Als dan 
het restantwrak ingeleverd wordt bij een STIBA-auto-
demontagebedrijf, is het goed: die stopt dan de regi-
stratie van het kenteken. De RDW heeft met de STIBA 
de afspraak gemaakt dat het zo kan. Behalve de pa-
pieren en beide kentekenplaten moet er altijd ook 
minstens een beetje ijzer ingeleverd worden waar 
het chassisnummer op staat.  
En die Volkswagen uit 1969, hoe is het daarmee af-
gelopen? Die was toch te goed en te mooi om te slo-
pen. Hij is gerestaureerd en rijdt weer met origineel 
Nederlands kenteken rond, samen met zijn identieke 
tweelingbroertje.  


