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Car-Pass v.z.w. is de vereniging die, in uitvoering van de wet van 11 juni 2004 betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen, 
als opdracht heeft de kilometerstand van de voertuigen te registreren. De vzw is daartoe erkend door het koninklijk besluit van 4 mei 2006.

Dit verslag geeft uitvoering aan artikel 2 §2 van het koninklijk besluit van 21 februari 2005 betreffende de erkenning van en de controle op de vereniging die is 
belast met registratie van de kilometerstand van voertuigen.



Woord van de voorzitter

Beste lezer,

Zonder overdrijving mag ik stellen dat 2018 een mijlpaal vormt in de geschiedenis van Car-Pass. Na 2 jaar voorbereidend werk heeft de Kamer de wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot 
beteugeling van bedrog met de kilometerteller van voertuigen, goedgekeurd. De wet heet nu “wet betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen”. 
Deze nieuwe naam dekt duidelijk de lading. Vanaf 1 maart 2019 toont de Car-Pass de CO2-emissies van het voertuig, de pollutienorm en of het voertuig nog een keuring na ongeval moet 
ondergaan. De nieuwe wet wil ook de fraude met geïmporteerde wagens bemoeilijken. Daarom zullen de fabrikanten en invoerders vanaf 1 januari 2020 verplicht zijn om de kilometerstanden 
uit hun centrale databank, aan Car-Pass mee te delen, wanneer het voertuig naar België wordt geïmporteerd. Vanaf diezelfde datum zullen ook de niet-uitgevoerde terugroepacties op de 
Car-Pass vermeld worden. Op die manier zal de koper niet alleen beschermd zijn tegen tellerfraude, maar zal hij ook over waardevolle informatie beschikken om een goede keuze te maken 
bij de aankoop van zijn volgende occasie. Ik ben ervan overtuigd dat dit zal bijdragen tot de verdere professionalisering van de sector en tot een stijgend consumentenvertrouwen. Mijn 
dank gaat uit naar alle betrokken beroepsfederaties, administraties en naar de kabinetten van de ministers Peeters en Bellot. Zonder hun inbreng en wil tot samenwerking, was dit mooie 
resultaat nooit bereikt. Het feit dat de wet unaniem (op één onthouding na) door onze volksvertegenwoordigers werd aangenomen, bewijst de brede maatschappelijke steun die er voor 
het Car-Pass project bestaat. 

Waardering en erkenning bestaan ook in Europa. In mei 2018 nam het Europese Parlement een resolutie aan die een pakket aanbevelingen bevat om tellerfraude te bestrijden in Europa. Ook hier gebeurde dit met een 
overweldigende meerderheid van 91% van de stemmen. De Europarlementsleden erkennen de ernst van het probleem over de nationale en partijgrenzen heen, en beseffen maar al te goed dat dit enkel op Europese schaal 
aangepakt kan worden. De resolutie bevat een evenwichtige mix aan maatregelen. Het EP pleit voor technische voorschriften om te vermijden dat de teller van nieuwe voertuigen makkelijk teruggedraaid kan worden. 
Daarnaast vraagt het EP aan de Europese Commissie om binnen het jaar een wetgevend kader voor te stellen die alle lidstaten verplichten een centraal registratiesysteem van kilometerstanden uit te bouwen en die gege-
vens onderling uit te wisselen. Daarbij moet ze zich laten inspireren door de bestaande systemen in België (Car-Pass) en Nederland, die hun efficiëntie reeds bewezen hebben. Tot onze grote teleurstelling is de Commissie 
echter niet ingegaan op de concrete voorstellen van het Parlement. Ze heeft geantwoord dat verder onderzoek nodig is en speelt de hete aardappel door naar de lidstaten. Ik roep de Commissie, die zal aantreden na de 
verkiezingen van mei 2019, op om spoedig aan de slag te gaan met de resolutie van het Parlement en het probleem op te lossen dat de Europese burger jaarlijks vele miljarden euro’s kost.

Het aandeel van de geïmporteerde tweedehands voertuigen is in België de laatste jaren sterk gestegen, met een toenemend risico op fraude als gevolg. Gelukkig hoeven we dankzij de nieuwe wet, niet langer op Europa 
te wachten en zal Car-Pass rechtstreeks de databanken van de constructeurs kunnen bevragen. De goede samenwerking met de RDW in Nederland bewijst immers dat dankzij het creëren van meer transparantie over de 
kilometerhistoriek, het aantal fraudegevallen zeer sterk afneemt. 

De praktische uitvoering van de nieuwe wet zal Car-Pass en Belgische autosector de komende jaren nog voor heel wat uitdagingen plaatsen. Ik wil de 11.848 bedrijfseenheden die vorig jaar 16,1 miljoen tellerstanden 
aanleverden hiervoor uitdrukkelijk bedanken. Zonder hun dagelijkse medewerking kan het Car-Pass systeem immers niet blijven functioneren. Wenst u meer details over het afgelopen werkjaar te vernemen, dan nodig ik 
u uit om de rest van dit verslag te ontdekken.

Philippe Mertens
Voorzitter
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Car-Pass documenten
kilometerstanden

819.345 
aantal documenten 
afgeleverd in 2018

64.326
gemiddelde omvang 
van de fraude (km)

aantal kilometerstanden in de 
databank op 31.12.2018

215.968.392    

aantal kilometerstanden die gelinkt 
zijn aan het actief wagenpark*

115.835.236   
80.038
aantal documenten 
afgeleverd bij import

99,97%
aandeel documenten 
afgeleverd binnen de 5’

1.648
aantal (zeer) waarschijnlijke 
fraudegevallen

5’

53954
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voertuigen

aantal voertuigen in de 
databank op 31.12.2018

22.776.464   

het actief wagenpark* op 31.12.2018

7.373.672   

aantal voertuigen waarvoor 
minstens 1 kilometerstand 
ontvangen in 2018

6.288.561   

gemiddelde kilometerstand bij 
aflevering van de Car-Pass

112.315   

gemiddelde leeftijd van het voertuig 
bij aflevering van de Car-Pass (in jaar)

9,10

aantal voertuigen waarvoor een 
Car-Pass OK label werd afgeleverd

165.302   

aantal kilometerstanden ontvangen in 2018

16.103.152   

aantal gebruikers die minstens 
1 kilometerstand hebben aangeleverd

11.848   

1km+

* het actief wagenpark bestaat uit alle voertuig ingeschreven op 31.12.2018 en/of de voertuigen waarvoor Car-Pass in de periode 30.6.2017 t.e.m. 31.12.2018 minstens één tellerstand ontving.

KERNCIJFERS 2018
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DE NIEUWE CAR-PASS IS EEN FEIT

Op 14 november 2018, keurde de Kamer unaniem (op één onthouding 
na) de gewijzigde Car-Pass wet goed. Door deze aanpassing wil 
de wetgever de kopers van tweedehandsvoertuigen, niet alleen 
informeren over de juiste kilometerstand, maar ook over een aantal 
essentiële kenmerken van het voertuig die van groot belang zijn voor 
het latere gebruik van het voertuig. Het is dus logisch dat de naam 
van de wet veranderde in “wet betreffende de informatieverstrekking 
bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen”. Meteen werden ook 
de regels met betrekking tot de gegevensoverdracht aan Car-Pass 
gemoderniseerd om de nauwkeurigheid ervan te verhogen en aldus 
zo veel mogelijk foute inputs te vermijden.

De Car-Pass is volledig vernieuwd.
Vanaf 1 maart 2019 toont de Car-Pass niet alleen de kilometerhistoriek, 
maar ook de volgende gegevens: 
1. De Euronorm: dit gegeven is immers niet alleen van belang voor 

de fiscaliteit op het voertuig, maar is ook bepalend voor de toegang 
tot de lage emissie zones. Deze informatie ontvangt Car-Pass van de 
FOD Mobiliteit & Vervoer.

2. De CO2-emissies: heel de autofiscaliteit is hierop gebaseerd. Ook 
de testmethode, NEDC of WLTP, zal vermeld worden. Wanneer de 
twee emissiewaarden bekend zijn, zullen beide op de Car-Pass 
getoond worden. Deze informatie ontvangt Car-Pass ook van de 
FOD Mobiliteit & Vervoer.

3. Melding keuring na ongeval: voertuigen die een zwaar ongeval 
hebben gehad, moeten een strenge keuring ondergaan. Sommige 
van deze voertuigen worden na een gebrekkige herstelling zonder 
keuring te koop aangeboden. Om dit onmogelijk te maken, zullen de 
auto-experts Car-Pass op de hoogte moeten brengen, wanneer ze 
vaststellen dat het voertuig een keuring na ongeval moet ondergaan 

vooraleer het terug in het verkeer mag worden gebracht. Zolang 
deze keuring niet heeft plaatsgevonden, zal de koper dit van de 
Car-Pass kunnen aflezen.

4. Vanaf 1 januari 2020 zal de Car-Pass ook niet-uitgevoerde terug-
roepacties vermelden. De autoconstructeurs of invoerders zullen 
deze verplicht aan de vzw moeten meedelen. 

Daarom steekt het Car-Pass document vanaf 1 januari in een nieuw jasje 
en bevat het een QR-code, waarmee men de echtheid kan controleren. 

Fraude met geïmporteerde voertuigen bestrijden.
De nieuwe wet wil ook de fraude met geïmporteerde wagens bemoei-
lijken. Car-Pass ontvangt immers (met uitzondering van Nederland) 
geen data uit het buitenland. In de praktijk beschikken de meeste 
autoconstructeurs wel over een centrale databank met kilometer-
standen die door hun merkdealers in binnen- en buitenland worden 
geregistreerd. Daarom bevat de wet ook een bepaling die de fabrikan-
ten en invoerders verplicht om de kilometerstanden uit hun databank, 
aan Car-Pass mee te delen, wanneer het voertuig naar België wordt 
geïmporteerd. Dit kunnen ook tellerstanden zijn van zogenaamde 
geconnecteerde voertuigen, die hun data rechtstreeks naar de 
fabrikant versturen.

Wat verandert er voor de ondernemingen van de autosector?
De nieuwe wet wijzigt ook de manier waarop de ondernemingen hun 
tellerstanden aan Car-Pass overmaken. Zo is het gebruik van de fax 
niet meer toegelaten zijn vanaf 1 maart 2019. De wet uit 2004 gaf de 
ondernemingen 5 werkdagen de tijd om hun gegevens aan Car-Pass 
mee te delen. Wanneer ze een fout maakten bij het registreren van 
de tellerstand, was het zeer moeilijk om nog verbeteringen te doen, 
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• Euro-norm

• CO2-emissies

• Melding keuring na ongeval

• Niet-uitgevoerde terugroepacties 
(vanaf 1.1.2020)

aangezien de auto de werkplaats dan al lang verlaten had. Daarom 
bepaalt de nieuwe wet dat de gegevens meteen, m.a.w. wanneer 
het voertuig zich nog in de onderneming bevindt, naar Car-Pass 
verzonden moeten worden. Dit betekent dat de software (DMS) 
moet worden aangepast. De meeste softwarebedrijven hebben al 
het nodige gedaan.

Wanneer een handelaar een occasie te koop aanbiedt is hij verplicht 
om de informatie, die op de Car-Pass staat, ook in de advertentie of 
showroom te tonen. Hij zal deze gegevens bij Car-Pass elektronisch 
kunnen opvragen. Bijgevolg zullen de portaalsites en de eigen 
bedrijfswebsites hierop voorzien moeten zijn. Om deze link naar de 
voertuighistoriek op uniforme en duidelijk herkenbare wijze voor te 
stellen, ontwikkelde Car-Pass een specifiek logo.

Uiteraard blijft het Car-Pass document bij de uiteindelijke verkoop nog 
steeds verplicht.

Brede informatiecampagne
Het betreft hier de eerste aanpassing van de Car-Pass sinds 2006. 
Car-Pass heeft daarom in 2019 een brede communicatiecampagne 
voorzien om de potentiële kopers van tweedehandsauto’s te 
informeren. De campagne zal gevoerd worden op TV, radio en 
uiteraard ook digitaal. Daarom liet Car-Pass nieuwe TV- en radiospots 
opnemen. Er werden ook online video’s en diverse formaten aan 
banners geproduceerd.

LEER UW TWEEDEHANDSWAGEN BETER KENNEN

Het Car-Pass document 
bevat extra informatie:

Betere bestrijding van fraude bij import: fabrikanten 
moeten de beschikbare tellerstanden van geïmporteerde 
auto’s aan Car-Pass meedelen (vanaf 1.1.2020).

De ondernemingen moeten hun gegevens onmiddellijk 
naar Car-Pass versturen wanneer het voertuig nog in de 
werkplaats staat.

Een brede communicatie campagne moet het grote 
publiek hierover informeren.
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HET EUROPEES PARLEMENT PLEIT VOOR DE INVOERING 
VAN EEN CAR-PASS SYSTEEM IN ALLE LIDSTATEN

Met een meerderheid van 91% van de stemmen, heeft het Europees Parlement op 31 mei 2018, een resolutie aangenomen met aanbevelingen 
aan de Commissie over de bestrijding van de manipulatie van de kilometerstand bij motorvoertuigen. Het Parlement stelt vast dat tellerfraude 
de Europese consumenten jaarlijks miljarden euro’s kost. In 30 tot 50% van de internationale transacties is er sprake van gesjoemel. Deze 
malafide praktijken vormen tevens een bedreiging voor de verkeersveiligheid en het leefmilieu. Bovendien loopt de vervolging van fraudeurs 
in de meeste lidstaten mank, bij gebrek aan een doeltreffend wetgevend kader. De resolutie verwijst uitdrukkelijk naar de goede praktijken 
in België en Nederland, waar tellerfraude nog nauwelijks voorkomt. Het Parlement erkent dat het probleem enkel op Europese schaal kan 
worden aangepakt en roept de Commissie op om met wetgevende voorstellen te komen.

De resolutie stelt een evenwichtige mix aan maatregelen voor om komaf te maken met tellerfraude. 

1. Technische oplossingen 
Binnen het wetgevend kader van de typegoedkeuring van 
voertuigen, zijn autoconstructeurs verplicht om kilometertellers te 
beveiligen tegen manipulatie. De richtlijn bevat momenteel echter 
geen testvoorschriften of aanvaardingscriteria. De resolutie vraagt 
daarom aan de Commissie om duidelijke criteria vast te leggen die 
de controle van deze eis effectief mogelijk maken. 

2. Databanksystemen
De resolutie vraagt dat alle lidstaten snel werk zouden maken 
van een centrale registratie van kilometerstanden, niet alleen op 
basis van data afkomstig van de technische controle, maar van alle 
ondernemingen uit de autosector. Het Parlement pleit dus duidelijk 
voor de invoering van een “Car-Pass systeem” in alle landen van 
de EU. Om deze data makkelijk te kunnen uitwisselen tussen de 
landen, is het van belang dat de opgezette systemen vergelijkbaar 

en compatibel zijn met elkaar. Daarom vraagt het Parlement aan 
de Commissie om, gebaseerd op de bestaande goede praktijken, 
een wetgevend kader te scheppen waaraan de mechanismen voor 
de centrale registratie van tellerstanden in de lidstaten moeten 
voldoen. De resolutie bevat ook een pleidooi om het bestaande 
EUCARIS-netwerk te gebruiken voor de internationale uitwisseling 
van tellerstanden (zoals België en Nederland nu al doen).

3. Blockchain en connectiviteit
De tekst verwijst verder naar de mogelijke voordelen van de blockchain 
technologie voor het opslaan van kilometerstanden en roept de 
Commissie op hierover een kosten-baten analyse uit te voeren. Een 
toenemend aantal van de nieuwe voertuigen zijn geconnecteerd. Hun 
gegevens zouden volgens het Parlement, idealiter in een blockchain 
worden opgeslagen, waarbij uiteraard de bescherming van de 
persoonsgegevens in acht moet worden genomen. 

Car-Pass is actief betrokken geweest bij het tot stand komen van 
deze resolutie, en is over het algemeen, zeer tevreden over de 
inhoud. Het feit dat de tekst met een overweldigende meerderheid 
werd aangenomen, bewijst dat er een breed draagvlak bestaat, over 
nationale en partijgrenzen heen, om tellerfraude aan te pakken.

Het antwoord van de Commissie bevatte echter geen concrete 
maatregelen. Ze gaat de zaken verder onderzoeken, bestuderen, 
analyseren, enz., en speelt de hete aardappel door naar de lidstaten. 
Gezien de aangetoonde omvang van het probleem en de internationale 
dimensie ervan, is de houding van de Commissie onbegrijpelijk en 
ronduit teleurstellend. De timing zat natuurlijk een beetje tegen, 
aangezien de Commissie haar laatste werkjaar voor de Europese 
verkiezingen heeft aangevat, en ze daardoor weinig gemotiveerd is om 
nieuwe wetgeving voor te stellen. Het is te hopen dat de Commissie en 
Parlementsleden de draad na de verkiezingen opnieuw zullen oppikken.
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Het Europees Parlement keurt met een meerderheid van 91% 
van de stemmen een resolutie goed over de bestrijding van 
tellerfraude in Europa. 

Het Europees Parlement vraagt o.a. dat de Commissie alle 
lidstaten zou verplichten om kilometerstanden te registreren, 
zoals dat in België gebeurt.

De Commissie reageert terughoudend. Concrete voorstellen 
blijven achterwege.
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Door de kilometerstand bij afgifte van de Car-Pass met de voorgaande 
kilometerstand(en) te vergelijken, bekomt men een duidelijk beeld van 
het aantal fraudegevallen, aangezien de teller over het algemeen vlak 
voor de verkoop wordt teruggedraaid.

Op die manier zijn er in 2018 1.648 gevallen van tellerfraude aan het 
licht gekomen. Dit is 0,22% van alle Car-Pass documenten, zonder 
rekening te houden met deze die voor importvoertuigen (behalve deze 
uit Nederland) werden afgeleverd. Gemiddeld ging er meer dan 64.000 
kilometers af van de tellerstand. Bijna 40% van deze fraudegevallen 
betreffen voertuigen die ingevoerd werden uit Nederland. Deze komen 
aan het licht dankzij de samenwerking tussen Car-Pass en RDW, die 
sinds november 2016 tellerstanden uitwisselen. Zonder de Nederlandse 
importwagens, tellen we maar 1.017 binnenlandse verkopen waarmee 
gesjoemeld werd. Het hoeft ons dus niet te verwonderen dat 

1  RDW & Vereniging Aanpak Tellerfraude, 2018 – Tellermanipulatie bij voertuigen geïmporteerd uit Duitsland

importvoertuigen uit Nederland goed vertegenwoordigd zijn in de 
top 10 van de zwaarste fraudegevallen. Een Iveco Daily bestelwagen uit 
2011 onderging een wel erg drastische verjongingskuur. Zijn tellerstand 
verminderde met meer dan 500.000 km. Ook bij de andere voertuigen 
uit de top 10, werd duchtig aan de teller gedraaid.

Vanaf 1 januari 2020 zullen de autoconstructeurs en invoerders verplicht 
zijn om de kilometerstanden uit hun centrale databank, aan Car-Pass 
mee te delen, wanneer het voertuig naar België wordt geïmporteerd. 
Bij gebrek aan een Europese wetgeving, komt deze maatregel niets 
te vroeg. Dat je bij aankoop van een geïmporteerde auto, beduidend 
meer risico loopt, blijkt nog maar eens uit een recente Nederlandse 
studie1 die aantoont dat de kilometerteller van 20% van de auto’s, die 
van Duitsland naar Nederland geëxporteerd worden, waarschijnlijk is 
teruggedraaid.

1.648 FRAUDEGEVALLEN IN 2018

Grootste fraude in 2018: 
507.497 km minder op de teller.

merk model jaar 1ste inschr. voorlaatste km laatste km verschil

1 Iveco* Daily 2011  572.670  65.173  507.497 

2 Volkswagen* Transporter 2007  548.879  155.362  393.517 

3 Volkswagen* Crafter 2007  429.800  81.675  348.125 

4 Mercedes* C 220 CDI 2007  503.777  171.958  331.819 

5 Mercedes Sprinter 2002  604.809  273.575  331.234 

6 Volkswagen Golf 2005  410.188  85.474  324.714 

7 Mercedes SL 280 1998  459.314  137.155  322.159 

8 Volkswagen Golf 2002  475.379  153.366  322.013 

9 Mercedes E 220 CDI 2006  572.265  255.360  316.905 

10 Mercedes* E 200 CDI 2013  498.064  185.218  312.846 

(*) import uit NL

Bij fraude gaat er gemiddeld 
64.000 km van de tellerstand af.

38% van alle vastgestelde 
fraudegevallen betreffen 

importvoertuigen uit Nederland.
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Het aantal fraudegevallen 
met geïmporteerde 
Nederlandse voertuigen 
is op 2 jaar tijd met 
58% gedaald.
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TELLERFRAUDE TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BLIJFT VERDER DALEN

Sinds november 2016 wisselen Car-Pass en de RDW de 
kilometerhistoriek uit van Belgische voertuigen die naar Nederland 
geëxporteerd worden en omgekeerd. Dat meer transparantie over 
het verleden van de auto, ook minder geknoei betekent, is met dit 
project overduidelijk bewezen. Op 2 jaar tijd is de fraude met uit 
Nederlandse geïmporteerde voertuigen, met 58% gedaald. Ook aan 
Nederlandse zijde is men tevreden. Volgens de RDW bedroeg de 
fraude met Belgische voertuigen die naar Nederland geëxporteerd 
werden vorig jaar 1,8%. In 2017 was dat nog 2,6%.

In 2018 wisselden Car-Pass en RDW meer dan 
350.000 kilometerstanden uit van bijna 
40.000 voertuigen.
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periode 01/01/2018 - 31/12/2018

Aantal imports uit Nederland 9.691

Ontvangen kmstanden van RDW 125.226

Gem. aantal kmstanden per importvoertuig 12,9

Aandeel oldtimers (≥ 25j) 21,2%

Gemiddelde leeftijd bij import 14,8

Gemiddelde kmstand bij import 130.749

Aandeel fraudegevallen 6,5%

Gemiddelde fraude (km) -105.651

Aantal exports naar Nederland 28.144

Verzonden kmstanden naar RDW 228.277

Gem. aantal kmstanden per exportvoertuig 8,1

Aandeel fraudegevallen (cijfers RDW) 1,8%

De voertuigen die uit Nederland geïmporteerd worden zijn relatief oud (bijna 15 jaar) en hebben 
gemiddeld iets meer dan 130.000 km op de teller staan. De merken Volkswagen en Mercedes voeren de 
importcijfers aan. Afhankelijk van het merk, noteren we grote verschillen in het aandeel teruggedraaide 
tellers. De Duitse merken bleken de meest geliefkoosde doelwitten van de fraudeurs. Hier geldt eveneens 
de wetmatigheid: “Hoe hoger de tellerstand, hoe groter de kans op fraude.”
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Bij 6,5% van de uit Nederland 
geïmporteerde auto’s werd aan 

de teller geprutst.
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Het aandeel betalende 
documenten bedroeg 77,5%. 

Het aantal Car-Pass’en 
afgeleverd voor 

importvoertuigen is op 3 jaar 
gestegen met 50%. 

€

Sinds 2011 kent het aantal aangevraagde Car-Pass documenten een stijgende trend. De laatste 
3 jaren noteerden we een opmerkelijke toename van het aantal Car-Pass’en afgeleverd bij een import-
keuring. In 2018 werd bijna 1 Car-Pass op 10 afgeleverd voor een geïmporteerde tweedehands. Deze 
groei wordt verklaard door de toenemende vraag naar benzineauto’s, waaraan de lokale occasiemarkt 
niet kan voldoen.

FACTS & FIGURES
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diesel benzine andere

De meerderheid (51%) van de geïmporteerde tweedehands 
voertuigen rijden op benzine. Dit in tegenstelling tot de binnen-
landse verkopen waar de dieselvoertuigen met 63% nog duidelijk in 
de meerderheid zijn. Men zoekt in het buitenland ook naar hybride 
en elektrische voertuigen.
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94.507 Car-Pass documenten werden aangevraagd voor een Volkswagen. Het blijft veruit het meest 
populaire merk op de tweedehandsmarkt, op ruime afstand gevolgd door Opel, Mercedes en de andere 
merken van de top 10. BMW springt van plaats 6 naar 4 in vergelijking met 2017.
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De analyse van het aantal Car-Pass documenten per leeftijd van het voertuig, toont een sterke groei van 
het segment jonger dan 2 jaar. Dit is op 2 jaar tijd met 28% gestegen, terwijl het totaal aantal Car-Pass’en 
slechts gestegen is met 1,9%. De oldtimers waren minder populair dan in 2017. We noteerden een daling 
met 23,9%. De gemiddelde leeftijd van alle voertuigen waarvoor in 2018 een Car-Pass werd afgeleverd, 
bedroeg 9,10 jaar.
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Volkswagen blijft het 
meest populaire merk 
op de occasiemarkt.

Het aantal jonge 
occasies (< 2 jaar) 

stijgt met 28% 
op 2 jaar tijd.
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Een kleine helft van alle occasies heeft minder dan 100.000 km gereden. De gemiddelde kilometerstand 
bedroeg in 2018 112.315 km. Toch blijkt uit deze grafiek dat er ook een publiek bestaat voor voertuigen 
met een hoge kilometerstand. 14% wordt verkocht met meer dan 200.000 op de teller.

> 250.000 km

200 - 250.000 km

150 - 200.000 km

100 - 150.000 km

50 - 100.000 km

< 50.000 km

24%

23%22%

17%

9%

5%

De gemiddelde 
tweedehands is 
9,10 jaar oud

en heeft 
112.315 km 

gereden. 

Een Mercedes Sprinter 
uit 2013 had de hoogste 

tellerstand met maar 
liefst 1.034.103 km.

merk model jaar 1ste inschr. km

1 Volkswagen Sharan 2012  999.981 

2 Volkswagen Sharan 2012  976.385 

3 Mercedes 190 1990  973.471 

4 Toyota Supra 1987  957.554 

5 Audi 80 1985  943.128 

6 Mercedes A 170 CDI 2003  931.037 

7 Audi A6 2004  927.185 

8 Mercedes 250 1992  900.701 

9 Audi 80 1991  900.622 

10 Audi A4 1999  873.604 

Het voertuig waarvoor Car-Pass in 2018 de hoogste tellerstand registreerde was een Mercedes Sprinter 
bestelwagen uit 2013, met maar liefst 1.034.103 km op de teller. Beperken we ons tot personenwagens, 
dan is de winnaar een Volkswagen Sharan uit 2012, die net geen miljoen kilometers gereden had. De top 
10 bij de auto’s ziet er als volgt uit.
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Car-Pass ontving in 2018 meer dan 16,1 miljoen tellerstanden, een stijging met 3,32%. De instroom die 
extra manueel werk vereist van de vaklui (input via website of fax) vertegenwoordigde minder dan 6% van 
het totale datavolume. De autokeuring leverde een 1/3de van alle gegevens aan. Car-Pass ontving vorig 
jaar meer dan 125.000 tellerstanden van de RDW uit Nederland (over het EUCARIS-netwerk). Het stijgende 
aantal kilometer standen ingevoerd bij een consultatie van de voertuighistoriek, wijst op een toenemend 
gebruik van de functionaliteit.

Car-Pass ontving 
vorig jaar meer dan 

125.000 tellerstanden 
uit Nederland.

2018 2017 2018 vs 2017

Technische keuring  5.480.775 34,04% 5.448.461 34,96% 0,59%

Professionelen via databestanden  6.027.413 37,43% 7.854.331 50,40% -23,26%

Professionelen via website  903.131 5,61% 848.639 5,45% 6,42%

Professionelen via fax/post  44.882 0,28% 56.590 0,36% -20,69%

Professionelen via web services  3.414.073 21,20% 1.167.807 7,49% 192,35%

Eucaris web services  125.226 0,78% 131.716 0,85% -4,93%

Historiekconsultaties  107.652 0,67% 77.564 0,50% 38,79%

Totaal  16.103.152 100,0% 15.585.108 100,0% 3,32%

Car-Pass ontving in 2018 16,1 miljoen 
tellerstanden van 11.848 verschillende 
bronnen. Dat is een stijging met 
respectievelijk 3,3% en 3,0% t.o.v. 2017.
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Het aantal professionelen dat vorig jaar tellerstanden heeft meegedeeld is met 3,04% gestegen tot 11.848. 
Vooruitlopend op de invoering van de nieuwe wetgeving, wint het gebruik van web services sterk aan 
populariteit ten nadele van het versturen van databestanden (ftp) en is het faxgebruik verder teruggelopen. 
Vanaf 1 maart 2019 zullen de ondernemingen immers de tellerstanden aan Car-Pass moeten melden, wanneer 
het voertuig zich nog ter plaatse bevindt. Faxgebruik zal dan niet meer toegelaten zijn. Een meerderheid van 
(hoofdzakelijk kleinere) ondernemingen deelt de gegevens mee via de website van Car-Pass.

Minder dan een kwart van alle 
ondernemingen registreert jaarlijks 
meer dan 1.000 tellerstanden. Een 
kleine helft van alle ondernemingen, 
haalt zelfs de kaap van 100 niet.

2018 2017 2018 vs 2017

Gebruikers fax/post 262 2,21%  398 3,46% -34,17%

Gebruikers databestand 2.404 20,29%  3.443 29,94% -30,18%

Gebruikers website 7.032 59,35%  6.668 57,99% 5,46%

Gebruikers web services 2.150 18,15%  990 8,61% 117,17%

Totaal 11.848 100,0%  11.499 100,0% 3,04%

≥ 5.000

≥ 1.000 en <5.000

≥ 100 en< 1.000

minder dan 100 gegevens

44,9%

32,9%

17,8%

4,4%

Een 
toenemend 

aantal 
bedrijven 

verzond zijn 
data met de 
techniek van 
web services.
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Het merk Volkswagen is het best vertegenwoordigd in de databank van Car-Pass met betrekking tot het 
actieve wagenpark. Meer dan 13 miljoen tellerstanden zijn gekoppeld aan een voertuig van dit merk. 
Peugeot, Opel en Renault zitten nog boven de grens van 9 miljoen standen.

Het groot aantal gegevens die Car-Pass verwerkt, werpt een interessant licht op het rijgedrag van het 
Belgisch wagenpark. Het hoeft ons niet te verwonderen dat dieselrijders jaarlijks meer kilometers afleggen 
dan benzinewagens. Tijdens de eerste 4 jaren bedraagt dat verschil ongeveer 12.000 km. Hoe ouder de 
auto, hoe minder ermee gereden wordt. Ook het verschil tussen diesel en benzine neemt af met de leeftijd.

In 2018 ontving Car-Pass minstens 
1 tellerstand van 6.288.561 verschillende 
personenauto’s en lichte bestelwagens.

Jonge dieselauto’s rijden ongeveer 
12.000 km meer dan benzine auto’s.
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Op 31.12.2018 bevatte de databank van Car-Pass 216 miljoen 
kilometerstanden. Elk actief voertuig1 heeft een historiek die 
bestaat uit gemiddeld 16 tellerstanden.

1  Actief voertuig: voertuig ingeschreven op 31.12.2018 en/of een voertuig waarvoor Car-Pass in de periode 30.6.2017 t.e.m. 31.12.2018 minstens één tellerstand ontving.
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Wie is wie? 
Algemene Vergadering 

Stichtende leden
vzw FEBIAC
Woluwedal 46, bus 6, 
1200 Brussel

vzw TRAXIO, 
Jules Bordetlaan 164, 
1140 Brussel

nv AIBV
Sylvain Dupuislaan 235, 
1070 Brussel

nv Automobiel-Controle & 
Techniek
Kolonel Bourgstraat 118, 
1140 Brussel

nv Autosécurité
Zoning Industriel de Petit 
Rechain,  
Avenue du Parc,  
4800 Verviers

nv Autoveiligheid
Brusselsesteenweg 460, 
2800 Mechelen

nv Bureau voor Technische 
Controle
Santvoortbeeklaan 34-36, 
2100 Deurne

nv CTA
Ambachtenlaan 10,  
3001 Leuven

nv Keuringsbureau 
Motorvoertuigen
Zandvoordestraat 442A, 
8400 Oostende

nv Schouwingscentrum 
voor Auto’s
Luitenant Lotinstraat 21,  
1190 Brussel

nv Studiebureel voor 
Automobieltransport
Poortakkerstraat 129, 
9051 Sint-Denijs-Westrem

Aangesloten leden
vzw Koninklijke Belgische 
Touring Club
Wetstraat 44, 1040 Brussel

nv VAB
Pastoor Coplaan 100, 
2070 Zwijndrecht

Waarnemers
FOD Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie 
Koning Albert II laan 16, 
1000 Brussel

FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56,  
1210 Brussel

Raad van Bestuur (op 31.12.2018)

Voorzitter
Philippe Mertens
Schatbewaarder FEBIAC vzw
Bestuurder Beherman Invest nv

Ondervoorzitters
Katia De Geyter 
Bestuurder GOCA vzw
Gedelegeerd bestuurder SBAT nv

Carl Veys
Gedelegeerd bestuurder 
TRAXIO Services nv

Gedelegeerd bestuurder
ir. Michel Peelman

Bestuurders
François-Xavier Dubois
Secretaris-generaal FEBIAC vzw

Olivier Goies
Voorzitter Wallonië GOCA vzw
Voorzitter van het Directiecomité 
Autosécurité nv

Didier Perwez
Voorzitter TRAXIO vzw
District Manager Benelux FM 
Motorparts

Waarnemers
Francis Deryckere
Adviseur-generaal FOD 
Economie,  
K.M.O., Middenstand en Energie

Santino Rabau
Attaché FOD Mobiliteit en 
Vervoer - DIV

Bestuurders aangesloten 
leden
Geert Popelier
Manager Legal and Public Affairs 
VAB nv

Thierry Willemarck
Gedelegeerd bestuurder 
Koninklijke Belgische Touring 
Club vzw
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Car-Pass v.z.w. is een initiatief van FEBIAC, TRAXIO en GOCA, in samenwerking met de FOD Economie, 
K .M.O., Middenstand en Energie en de FOD Mobiliteit en Vervoer en met de steun van Touring en VAB.

+32 (0)2 773 50 56 - info@car-pass.be - car-pass.be


