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Op 16 november 2010 
gaat de nieuwe 

Europese kentekenplaat van start
Nieuwe plaat, nieuwe principes:
•	 de	kentekenplaat	kan	niet	langer	worden	afgehaald	aan	de	loketten	
•	 de	kentekenplaat	wordt	thuisbezorgd	tegen	betaling	aan	bpost
•	 de	kentekenplaat	kost	20	€
•	 een	express-levering	is	mogelijk	mits	betaling	van	een	toeslag
•	 een	gepersonaliseerde	kentekenplaat	kost	1000	€

Nieuwe plaat, nieuwe look, nieuwe formaten:
	(afhankelijk	van	de	voorziene	ruimte	op	het	voertuig)		

(enkel mits voorafgaand 
akkoord van de technische  
keuring)

Express-levering (dankzij WebDIV)
Aanvraag
• Voor 12u00: zelfde dag(*)
• Na 17u00: dag +1 ‘s morgens (*)
Huidige prijs: 80 € (* werkdag)

Het formulier voorziet:
 (ook voor de aanvragen via WEBDIV)
• de keuze van de plaat
• de keuze van het leveringsadres
• Mogelijkheid Express-levering

Nieuwe plaat, nieuwe aanvraag tot inschrijving:

Nieuwe plaat, nieuwe reproducties  (voorste	plaat)

Alle	informatie	met	betrekking	tot	de	door	de	fabrikanten	te	respecteren	nor-
men	zijn	beschikbaar	op	www.mobilit.fgov.be

 

 

aanhangwagen

old-timer

taxi

commercieel

transit

Nieuwe plaat, nieuwe nummering:	

Het kentekennummer wordt voorafgegaan door een indexcijfer

	 	 -				1	tot	7		 				 gewone	platen		

	 	 -				8		 	 	 internationale	platen

	 	 -				9		 	 	 gepersonaliseerde	platen

De speciale categoriën 
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Uw klanten stellen vragen? De DIV helpt u antwoorden…

• Ik heb al een plaat. Wanneer ontvang ik een nieuwe?

In	hoofdzaak	wanneer	u	een	nieuw	voertuig	in	verkeer	brengt	(nieuw	of	twee-
dehands).

• Hoe doe ik een aanvraag tot inschrijving?

De beste oplossing? 
Vraag uw verzekeraar om het via de internettoepassing WebDIV te doen. 
U	kunt	uw	aanvraag	ook	deponeren	bij	de	loketten	van	de	DIV.	Of	u	kunt	ze	ook	per	post	naar	de	
DIV	versturen,	maar	dan	duurt	het	natuurlijk	wel	iets	langer.

• Hoe ontvang ik mijn nieuwe plaat?

De	DIV	loketten	leveren	vanaf	nu	geen	platen	meer	af.	Het	is	steeds	bpost	die	
de	plaat	bij	u	aflevert	tegen	betaling	van	de	retributie	aan	de	postbeambte	
(20	€	per	plaat).

• Zal ik dan verlof moeten nemen ?
	
Niet	noodzakelijk.	U	kunt	ook	voor	een	alternatief	leveringsadres	kiezen	en	de	
nieuwe	plaat	op	uw	werkplaats	laten	afleveren.

• Mag ik mijn oude plaat behouden?

Wanneer	u	voor	de	eerste	keer	een	wijziging	op	vlak	van	uw	inschrijving	door-
voert,	zult	u	een	nieuwe	plaat	ontvangen.

• En als ik de oude plaat als souvenir wil behouden?

Wanneer	u	uw	nieuwe	Europese	plaat	ontvangt,	bent	u	verplicht	om	de	oude	
plaat	terug	te	sturen	naar	de	DIV,	zoniet	zullen	zich	administratieve	problemen	
voordoen	zoals	het	verderlopen	van	de	verkeersbelasting.

• Hoe moet ik mijn oude plaat terugsturen?

Samen	met	de	nieuwe	plaat	die	u	zult	ontvangen	is	een	barcodesticker	in-
gesloten.	Kleef	deze	op	uw	oude	plaat,	en	deponeer	ze	in	een	rode	postbus.	
Eenvoudig!

Uitgebreide antwoorden vindt u op
 

www.mobilit.fgov.be

Nieuwe plaat via WebDIV...
      ...beter, zekerder en sneller


