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In 2004 werd het project ‘Kruispuntbank van de voertuigen’ opgestart, wat in 2010 
uitmondde in de wet van 19 mei 2010 houdende de oprichting van de Kruispuntbank van de 
voertuigen (BS, 28/06/10). Deze databank, die naast alle voertuiggegevens ook informatie 
moet garanderen over de eigenaar van het voertuig, heeft twee doelstellingen. Enerzijds 
moet het de opspoorbaarheid van voertuigen waarborgen, van hun invoer tot aan hun 
vernietiging, anderzijds moet op elk ogenblik de eigenaar van het voertuig geïdentificeerd 
kunnen worden. In de wet valt te lezen dat met deze gegevens een 29-tal zaken worden 
beoogd, niet in het minst op strafrechtelijk en fiscaal vlak: de opsporing en gerechtelijke 
vervolging van misdrijven mogelijk maken; de heffing van belasting inzake aankoop, 
inschrijving en inverkeerstelling van een voertuig mogelijk maken, de uitvoering van de 
opdrachten van de politie over het wegverkeer en de verkeersveiligheid vergemakkelijken.  
 
Het spreekt dus voor zich dat een aantal diensten zich toegang kunnen verschaffen tot de 
informatie van deze op te richten Kruispuntbank, al dan niet met een noodzakelijke 
voorafgaande machtiging van de privacycommissie. Meer nog, de gegevensuitwisseling 
tussen de verschillende diensten zal daardoor niet alleen vereenvoudigen, maar zal ook 
betrouwbaarder en efficiënter zijn. Zo is de overheid tot op dit moment nog steeds niet in 
staat gegevens te verstrekken over niet-verzekerde voertuigen. De Kruispuntbank van de 
voertuigen kan dus een enorme stap voorwaarts betekenen, zeker wanneer in de toelichting 
van het wetsontwerp wordt gesproken over een aantal ‘ruime baten’, o.a. inzake de strijd 
tegen kilometerfraude, autocriminaliteit en fraude inzake fiscaliteit.  
 
Wat het aspect fiscaliteit betreft, zal de Kruispuntbank er o.a. toe leiden dat de  
belastingadministratie veel gemakkelijker informatie zal kunnen opvragen/koppelen over 
technische specificaties van het voertuig van de belastingplichtige, zoals bijvoorbeeld de 
fiscaliteit rond CO²-uitstoot, bedrijfswagens, enzovoort.  
 
Het is momenteel echter nog wachten op het Koninklijk Besluit dat de wet van 19 mei 2010 
moet concretiseren is, vooraleer de Kruispuntbank operationeel wordt, maar het zou niet 
slecht zijn dat deze databank, door koppeling met de gegevens van de belastingadministratie 
ook het volgend fenomeen zou kunnen screenen: nogal wat jongeren willen met een dure 
wagen rijden om indruk te maken. Om een dergelijk statussymbool te bereiken  gaan 
sommigen, gezien hun ontoereikend vermogen, wel erg ver en slaan zij bijvoorbeeld het pad 
van de criminaliteit in. Om dit laatste te ontmoedigen zou het ook mogelijk moeten zijn om 
personen die, gezien hun leeftijd, achtergrond of levensomstandigheden, een dergelijke 
auto haast onmogelijk kunnen permitteren, gemakkelijker te kunnen traceren. Dit is 
ongetwijfeld haalbaar, gezien de belastingadministratie nu al in de mogelijkheid wordt 
gesteld om aan een en ander tegemoet te komen: indien bepaalde gedragingen of 
verrichtingen van een belastingplichtige wijzen op een hogere graad van gegoedheid dan 
blijkt uit de aangegeven inkomsten, dan kan de belastingadministratie uit dit vermoeden 



(gebaseerd op tekenen en indiciën) afleiden dat de belastingplichtige niet al zijn inkomsten 
aangeeft. De belastingadministratie kan vervolgens, wanneer deze vermoedens correct 
blijken, taxeren op basis van een ‘indiciaire’ aanslag, het deficit tussen inkomsten en de 
gemaakte uitgaven. In praktijk wordt dit vooral toegepast op zelfstandigen en blijven 
‘particulieren’ buiten schot, veelal omdat voor deze laatsten te weinig gegevens voorhanden 
zijn om buitensporige uitgaven na te gaan.  
 
Uit het antwoord van vice-eerste minister en minister van Financiën Didier Reynders blijkt 
dat er momenteel eigenlijk geen automatische koppeling bestaat tussen de gegevens van de 
personenbelasting en de bestaande databank van de Directie Inschrijving van de Voertuigen 
(DIV). De personeelsleden die instaan voor de personenbelasting kunnen wel gegevens 
consulteren die maandelijks worden ingeladen in een database van de verkeersbelasting, 
maar van een rechtstreekse koppeling is tot op heden dus geen sprake. Bijgevolg is enkel 
een behandeling ‘geval per geval’ mogelijk.  
 
De indieners van dit voorstel willen daarom de koppeling tussen de databank van de DIV en 
de gegevens van de personenbelasting automatiseren, zodat een computersysteem in staat 
wordt gesteld om te zoeken naar abnormale verhoudingen en patronen en, bij het vinden 
ervan, om een knipperlicht te laten branden (in dit geval: eigenaar zijn van een peperdure 
wagen mét het hebben van een laag inkomen).   
 
Concreet komt het erop neer dat de gegevens van de aangegeven inkomsten onder een 
bepaalde grens zouden moeten worden gekoppeld aan de data van de op te richten 
Kruispuntbank van de voertuigen. In artikel 8 van de wet van 19 mei 2010 houdende de 
oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen wordt bepaald dat deze databank 
immers het bestaande repertorium van de voertuigen bijhoudt. Dit gecomputeriseerd 
bestand wordt momenteel bijgehouden door het Directoraat-generaal Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en omvat heel wat 
gegeven over het voertuig: voertuigcategorie, koetswerktype, kleur koetswerk, aantal assen, 
wielbasis, brandstoftype, maximumsnelheid, cilinderinhoud, netto maximumvermogen (kW), 
enz. Daarnaast wordt ook de naam, adres, of in geval van een aan de gang zijnde procedure 
tot het bekomen van een verblijfsvergunning, de voorlopige verblijfplaats van de aanvrager 
van de inschrijving vermeld. Het is met andere woorden perfect mogelijk om gegevens van 
een ingeschreven voertuig uit de hogere prijsklasse (bepaald op basis van parameters als 
netto maximumvermogen, Pk, cilinderinhoud en/of prijs) systematisch te matchen met de 
gegevens van de aangegeven inkomsten van de eigenaar via de personenbelasting. Wanneer 
uit deze koppeling blijkt dat de aangegeven inkomsten niet stroken met de reële kostprijs 
van de wagen, dan gaat een knipperlicht branden (volgens het principe van datamining van 
de FOD Financiën) en kan dit vervolgens door de overheid worden onderzocht.  
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VOORSTEL VAN RESOLUTIE 
 
De Senaat,  
 

- Gelet op de Wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de 
voertuigen; 

- Gelet op het nog te verschijnen KB ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 
houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen; 

- Gelet op de gegevens die reeds in het repertorium van de voertuigen zijn 
opgenomen, bepaald bij KB van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van 
voertuigen; 

- Gelet op het artikel 341 van het WIB, dat de belastingadministratie toelaat om, 
behoudens tegenbewijs, de belastbare grondslag te ramen volgens tekenen en 
indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven 
inkomsten; 

- Gelet op het bestaande systeem ‘datamining’ van FOD Financiën, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van mathematische modellen om alle beschikbare gegevens over de 
belastingplichtige op te sporen, verbanden te leggen en te onderzoeken;  

- Gelet op het feit dat er momenteel geen automatische koppeling bestaat tussen de 
gegevens van de personenbelasting en de databank van de Directie Inschrijving van 
de Voertuigen (DIV); 

- Aangezien nogal wat personen, gezien hun leeftijd en beperkte gegoedheid, eigenaar 
zijn van een exclusieve wagen; 

 
Vraagt de regering: 
 

de mogelijkheid te voorzien om systematisch gegevens te koppelen aangaande de 
aangegeven inkomsten in de personenbelasting enerzijds en de specificaties van de 
ingeschreven voertuigen met een opvallend(e) netto maximumvermogen, 
cilinderinhoud en/of prijs  anderzijds. 
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