
Goed om weten

Heeft u niet het juiste document?
Vraag indien mogelij k aan de constructeur om een duplicaat van 
uw gelij kvormigheidsattest. Indien dat niet mogelij k is, ga dan 
met uw voertuig langs bij  de lokale politie. Zij  zullen u een attest 
met technische voertuiggegevens afl everen. Voor voertuigen van 
vóór 1975, gaat u langs bij  een oldtimerfederatie. 

Wilt u een oldtimernummerplaat?
Als uw voertuig ouder dan 25 jaar is, komt het in aanmerking 
voor een oldtimernummerplaat. Wilt u zo’n nummerplaat, dan 
moet u de vervolledigde aanvraag tot inschrij ving opsturen 
naar de DIV. Uw verzekeraar kan het voertuig dan niet zelf 
inschrij ven. Vergeet in elk geval niet om aan te duiden op het 
aanvraagformulier dat het een aanvraag tot oldtimerplaat 
betreft.  

Vind uw oldtimerfederatie op www.bfov-fbva.be

Meer informatie nodig?
            mobilit.belgium.be                     0800 96 005

Verzamel de juiste info

Ga met die info naar een postkantoor

Vul het aanvraagformulier verder aan

Bezorg het formulier aan uw verzekeraar

Ontvang uw nummerplaat thuis

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

Een nummerplaat 
voor elke bromfi ets
Alle bromfi etsen en lichte vierwielers die sinds 
31 maart 2014 in België nieuw in het verkeer 
gebracht werden, kregen al verplicht een 
nummerplaat. Nu zij n ook de voertuigen die 
vóór die datum in omloop waren aan de beurt.

Op de pagina hiernaast leest u of uw voertuig van een num-
merplaat voorzien moet worden. Is dat het geval, dan kunt u 
uw nummerplaat in enkele eenvoudige stappen aanvragen en 
ontvangen.

Uw nummerplaat in 5 stappen

Registreer uw 
bromfi ets voor 
een nummerplaat
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Verzamel de juiste info
Voor de identificatie van uw voertuig heeft u één van deze 
documenten (of een kopie) nodig:

• het Europees (CoC) of Belgisch gelijkvormigheidsattest 
• een duplicaat van het gelijkvormigheidsattest afgeleverd  

door de constructeur of zijn vertegenwoordiger in België
• een attest afgeleverd door een oldtimerfederatie  

(voor voertuigen ouder dan 25 jaar)
• een attest met technische voertuiggegevens afgeleverd  

door de politie

Heeft u niet het juiste document? Zie achterzijde voor meer info.

Zorg ook dat u weet op welke datum het voertuig voor het 
eerst gebruikt werd. Dat kunt u eventueel afleiden uit de aan-
koopfactuur, de gebruikershandleiding, technische documenten 
van het voertuig of de originele verklaring van de invoerder, 
verdeler of oldtimerfederatie.

Ga met deze info  
naar een postkantoor
Ga met dit document naar een postkantoor. De bediende 
zal een administratieve controle uitvoeren en de technische 
voertuiggegevens registreren. Na de registratie ontvangt u een 
aanvraagformulier tot inschrijving van uw voertuig, waarop de 
technische gegevens al ingevuld zijn. 

Surf naar www.bpost.be  
voor een postkantoor in uw buurt.

Vul het aanvraagformulier van 
bpost verder aan
Vul het aanvraagformulier verder aan en onderteken het. 
Als u twijfelt, kunt u ook wachten en het document samen met 
uw verzekeraar verder aanvullen. 

Wilt u een oldtimernummerplaat? Zie achterzijde voor meer info.

Bezorg het formulier  
aan uw verzekeraar
Zodra het is ingevuld en ondertekend, moet u het aanvraagfor-
mulier aan uw verzekeraar bezorgen. Uw verzekeraar zal uw 
aanvraag vervolledigen met de verzekeringsgegevens, en uw ver-
volledigde aanvraag doorsturen naar de Federale Overheidsdienst 
Mobiliteit en Vervoer. 

Ontvang uw nummerplaat thuis
Één dag na de inschrijving door uw verzekeraar komt de post-
bode bij u thuis langs om uw nummerplaat en kentekenbewijs 
te overhandigen. Zorg ervoor dat u 42 euro cash en gepast kunt 
betalen aan de postbode. Daarna hoeft u alleen nog de nummer-
plaat aan uw voertuig te bevestigen. 

U kunt ook steeds kiezen voor een alternatief afleveradres,  
en indien u niet thuis bent, kunt u vanaf de dag erna uw 
nummerplaat gaan oppikken in het postkantoor of postpunt 
vermeld op het briefje dat de postbode zal achterlaten. 

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

Heeft u een  
nummerplaat nodig?
In principe moeten alle bromfietsen en lichte 
vierwielers van een nummerplaat voorzien 
worden. Hieronder een overzicht van de 
voertuigen die onder deze regel vallen.

Tweewielige bromfietsen
Tweewielige bromfietsen met een maximum-
snelheid van 45 km/u en elektrische fietsen met 
motorondersteuning boven 25 km/u (categorie 
L1e en L1e-B):

• motor met inwendige verbranding met een 
cilinderinhoud van max. 50 cc

• elektrische motor met een nominaal continu 
maximumvermogen van 4 kW 

Driewielige bromfietsen
Driewielige bromfietsen met een  
maximumsnelheid van 45 km/u (categorie L2e):

• motor met elektrische ontsteking met een 
cilinderinhoud van max. 50 cc

• motor met inwendige verbranding met een 
nettomaximumvermogen van 4 kW

• elektrische motor met een nominaal continu 
maximumvermogen van 4 kW 

Lichte vierwielers
Vierwielige motorvoertuigen van max. 350 kg 
met een maximumsnelheid van 45 km/u  
(categorie L6e):

• motor met elektrische ontsteking met een 
cilinderinhoud van max. 50 cc

• motor met inwendige verbranding met een 
nettomaximumvermogen van 4 kW

• elektrische motor met een nominaal continu 
maximumvermogen van 4 kW 
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