Uw bromfiets verdient
een kentekenplaat!

Vanaf 11 december 2015 kan u via een
regularisatieprocedure een kentekenplaat
bekomen voor uw gebruikte bromfiets!

Federale Overheidsdienst
Mobiliteit en Vervoer

1. Afspraak hiervoor bij bpost met uw goedkeuringsdocumenten en vervolgens bij
uw verzekeraar om de inschrijving te voltooien.
2. Daarna is het wachten op de postbode: deze levert u de kentekenplaat en het
kentekenbewijs af. Zorg ervoor dat u gepast € 42 cash aan de postbode kan
betalen.
3. Bevestig de kentekenplaat op uw voertuig. Knip de 2 delen van het kentekenbewijs en bewaar deze apart!

De documenten die nodig zijn voor de identificatie van het voertuig en die voor
te leggen zijn bij bpost:
• Het origineel Europees (CoC) of Belgisch gelijkvormigheidsattest;
• Of een kopie van dit attest;
• Of het duplicaat van de CoC (of een kopie hiervan) afgeleverd door de constructeur of zijn
vertegenwoordiger in België;
• Of een attest van verlies/diefstal afgeleverd door de politie (zelfs al is dit in het verleden
afgeleverd). De ontbrekende gegevens worden aangevuld door bpost op basis van een simpele
verklaring op eer door de aanvrager;
• Of een attest afgeleverd door een federatie van oldtimer voertuigen (om een federatie te
vinden: zie http://www.bfov-fbva.be). De ontbrekende gegevens worden aangevuld door bpost
op basis van een simpele verklaring op eer door de aanvrager.
• Een aankoopfactuur van het voertuig wordt NIET aanvaard, maar kan u wel eventueel helpen bij
het bepalen van de vermoedelijk datum van eerste ingebruikname.
• Indien uw voertuig is uitgerust met een gele signalisatieplaatje, betreft het een klasse A: deze
plaat is handig om de maximale snelheid te bepalen.

Hoe de vermoedelijke datum van eerste ingebruikname bepalen?
De vermoedelijke datum waarop uw voertuig voor het eerste werd gebruikt kan
worden afgeleid met volgende documenten:
• Initiële factuur van het voertuig of gebruikershandleiding.
• Technische informatie van het voertuig met name het Belgisch proces verbaal van goedkeuring
(vanaf 1975) of het Europees gelijkvormigheidsattest (CoC vanaf 2003); deze documenten zijn
steeds ondertekend en gedateerd; mits het geen duplicaat betreft mag de datum van
goedkeuring worden overgenomen als datum eerste ingebruikname.
• Eventueel technische documenten over dit type bromfiets of lichte vierwieler, zeker indien het
oudere bromfietsen of lichte vierwielers: betreft voor 10 juni 2001.
• Originele verklaring van invoerders, verdelers of oldtimervereniging van motorfietsen en/of
bromfietsen.

Procedure:

• De gekozen procedure voor deze regularisatie richt zich op de elektronische
gegevensuitwisseling: bpost communiceert de technische voertuiggegevens aan de DIV en uw
verzekeraar beëindigt de registratie via WebDIV. Zo vermijdt u een aantal verplaatsingen en dus
ook de daaruit volgende nadelen.

Meer info?
www.mobilit.belgium.be
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