
 

 
 

Geachte Binleden, 

 
Uit het dagverslag van de PZ Noorderkempen (Hoogstraten) 
blijkt dat zij recent meermaals geconfronteerd zijn geworden 
met diefstallen van BMW's. Eerst worden de autopapieren 
gestolen. Daarna laten de daders een sleutel bijmaken en 
komen later terug om het voertuig te stelen. Met de gestolen 
boorddocumenten kan men bij een dealer een nieuwe 
gecodeerde sleutel laten bijmaken. 

Dit fenomeen stak de kop op aan de grenszones met 
Frankrijk waar ook Franse merken in trek zijn bij de daders.  
 
Hierbij een krantenartikel voor meer duiding. 

ARTIKEL 

Autodieven stelen boorddocumenten en laten sleutels namaken  

Kortrijk  - Er worden steeds meer boorddocumenten uit auto’s gestolen. De dieven gebruiken 
de documenten om aan een kopie van de autosleutel te geraken en komen daarna terug om de 
auto zelf op te pikken. In Kortrijk zijn er dit jaar zo al 15 dure wagens gestolen. Dat is bijna 
zoveel als de twee voorbije jaren samen. Het fenomeen kwam gisteravond aan bod in de 
gemeenteraad van Kortrijk.  

 

Nu zowat alle nieuwe auto’s uitgerust zijn met gesofisticeerde antidiefstalsystemen moeten 
autodieven iets creatiever te werk gaan. En dat doen ze. In Kortrijk zijn er de voorbije 
maanden van dit jaar al 15 dure wagens gestolen op een wel erg doortrapte manier.  

Tom Janssens, woordvoerder parket Kortrijk: “(Dieven) stelen de boorddocumenten in 
België. Ze gaan dan naar Frankrijk, laten het (voertuig) daar inschrijven en krijgen een 
eigendomsakte. Daarmee krijgen ze nummerplaten waarmee ze naar de verdelers van de 
automerken gaan. En dan krijgen ze een nieuwe sleutel.”  



 

 

 

Met de papieren kunnen de dieven ook verzekeringsmaatschappijen oplichten. Ze beweren 
dat hun wagen gestolen is en strijken de premie op. De niets vermoedende eigenaar riskeert 
daarna zelfs dat z’n wagen door de politie in beslag wordt genomen omdat die als gestolen 
staat geregistreerd. Wie z’n boorddocumenten kwijt is, neemt best maatregelen.  

In de eerste vier maanden van het jaar zijn in Kortrijk al 50 boorddocumenten uit wagens 
ontvreemd. Vorig jaar is in Harelbeke nog een bende autodieven opgerold die 70 wagens had 
gestolen.  
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