Overig
• Er komen onregelmatigheden voor bij de export van voertuigen
naar Afrikaanse landen. Sommige export voertuigen naar Afrika
zijn bijvoorbeeld in Nederland als ‘sloop’ afgemeld bij de RDW.
Dit kan wijzen op illegale export van afval.
• Sommige exportvoertuigen naar Afrika staan in Nederland als
gestolen geregistreerd bij de RDW.
• Documenten van de geïnspecteerde voertuigen bevatten soms
tegengestelde informatie. Het verplichtstellen van het opgeven
van het voertuig identificatienummer (VIN)vii bij een douane
uitvoer aangifte en het fysiek controleren van het VIN zijn van
belang voor een betere identificatie en traceerbaarheid van export
voertuigen.

Internationale samenwerking belangrijk

Voertuigen bewegen zich eenvoudig over landsgrenzen en de sector
houdt beperkt rekening met de eisen die sommige ontvangende
landen nu al hebben. Alles overziend zijn gecoördineerde maatregelen nodig om de juiste voertuigen op de juiste plek te krijgen.
Daartoe ziet de ILT mogelijkheden op internationaal vlak, zoals
(verdergaande) harmonisatie van wet- en regelgeving, zowel bij
exporterende als importerende landen. Om deze reden heeft de ILT
haar bevindingen gedeeld met het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat en met UNEP. De Europese Commissie evalueert
momenteel namelijk relevante wetgeving. UNEP start in 2020 een
internationaal programma om Afrikaanse landen te ondersteunen
in hun ambitie naar een schoner en veiliger wagenpark.
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Sinds 1992 zijn er Europese normen voor de uitstoot van uitlaatgassen
waaraan een voertuig moet voldoen. Hoe strenger de normen, hoe hoger de
emissieklasse en dus hoe schoner het voertuig. De waarde 0 betekent dat
het voertuig veel vervuilende stoffen uitstoot en de waarde 6/VI dat het
voertuig minder vervuilende stoffen uitstoot. Voor personenwagens en lichte
bedrijfswagens worden de emissieklassen aangeduid met Arabische cijfers,
voor zware bedrijfswagens met Romeinse cijfers.

iv

Bijeenkomst van de ECOWAS-ministers voor Energie en Milieu,
Ouagadougou, Burkino Faso, 6 februari, 2020. De daaropvolgende
richtlijn betreffende “the harmonisation of vehicle exhaust and particulate
matter emission limits from light, heavy, two-wheel motor vehicles,
tricycles and quadricycles” is in juli 2020 besproken door het ECOWASparlement. Ook werd er een resolutie aangenomen die de regeringsleiders
hebben goedgekeurd in Niamey, Niger op 4-7 September 2020. Landen
krijgen tien jaar de tijd om de leeftijdsgrens van importvoertuigen in te
voeren.

v

”Afgedankte” voertuigen zijn voertuigen waarvan de registratie bij het
kentekenregister van de RDW is beëindigd ten behoeve van sloop bij een
door de RDW erkend demontagebedrijf. Onder “gebruikte export”
voertuigen wordt in het kader van dit onderzoek tweedehands of gebruikte
voertuigen verstaan waarvan registratie bij het kentekenregister van de
RDW is beëindigd door ze aan te melden voor uitvoer.

vi

Voertuigen met onbekende status (‘unknown whereabouts)’ is een term
die gebruikt wordt voor voertuigen in de EU waarvan onduidelijk is waar
ze zijn. Er is geen informatie waaruit blijkt dat ze gesloopt dan wel
geëxporteerd zijn. De EU berekent deze categorie op basis van het
evenwicht tussen nieuwe registraties, netto-uitvoer en door de lidstaten
gerapporteerde afgedankte voertuigen. Studies van het Oeko- Instituut
opgesteld voor de Europese Commissie in het kader van de beoordeling
van de uitvoering van Richtlijn 2000/53/EU betreffende autowrakken (de
“ELV-richtlijn”) tonen aan dat het aantal ontbrekende voertuigen in de EU
3 tot 4 miljoen voertuigen per jaar betreft, vergeleken met ongeveer 6 tot 7
miljoen ELV’s die worden ontmanteld in overeenstemming met de
ELV-richtlijn.

vii

Elk voertuig heeft een voertuig identificatienummer (VIN). Dit nummer
geeft het voertuig een unieke identiteit en wordt ook wel ‘de vingerafdruk’
van het voertuig genoemd. Andere namen voor het VIN zijn: chassisnummer en framenummer.
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