2014 : De ingeschreven bromfiets komt eraan !

Vanaf 31 maart 2014 moeten nieuwe bromfietsen in België worden ingeschreven. Idem voor de
reeds vóór deze datum in het buitenland ingeschreven voertuigen en voor de voertuigen die
vanaf die datum in België of elders (herinschrijving) ingeschreven werden.*
De nieuwe bromfietsen zijn deze gekocht vanaf 31/03/2014, waarvan de aankoopfactuur
gedateerd is ten vroegste op 31/03/2014. Het betreft niet de bestelbon! Het is de datum van de
factuur die bepalend is voor de verplichting om het voertuig al dan niet in te schrijven.
De betrokken categorieën van voertuigen voor deze nieuwe inschrijvingen zijn: L1e , L2e L6e:
 Bromfietsen L1e,L2e: voertuigen met 2 of 3 wielen met een maximale cilinderinhoud van
50 cc, met een maximum snelheid van 45 km/u ("bromfietsen")**;
 Lichte vierwielers L6e: voertuigen met een maximale lege massa van 350 kg, met een
maximum snelheid van 45 km/u en een maximum cilinderinhoud van 50 cc of 4 KW:
 De elektrisch aangedreven fietsen met een vermogen van meer dan 0,25 KW waarvoor
een europees certificaat van overeenstemming bestaat.
De nieuwe of heringeschreven voertuigen ná 31 maart 2014, zullen een kentekenplaat krijgen
beginnend met de letter « S »:
 de bromfietsen en fietsen zullen hetzelfde formaat van plaat krijgen dan de motorfietsen:
21 cm breed en 14 cm hoog:
Klasse A (maximum 25 km/u): beginnend met “A” (S-ABC 001)
Klasse B (maximum 45 km/u): beginnend met “B” (S-BAB 001)
 de lichte vierwielers zullen de keuze krijgen tussen 2 formaten beginnend met « U »
(S-UAB 001):
de autoplaat van 52 cm breed en 11 cm hoog of
de motorfietsenplaat van 21 cm breed en 14 cm hoog.
De voertuigen die zijn uitgerust met een carrosserie en een voorziening voor het
aanbrengen van een plaat, zullen vooraan een reproductie van de plaat moeten dragen.
De voorwaarden waaraan deze reproductie moet beantwoorden staan verduidelijkt op de
website van FOD Mobiliteit & Vervoer:
http://www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving/nummerplaten/europese/

Momenteel is er geen belasting op inverkeerstelling of verkeersbelasting voorzien.
*de bromfietsen aangekocht vóór 31 maart 2014 die nog niet ingeschreven zijn, zullen in een latere fase aan bod komen, datum
nog te bepalen).
**de voertuigen met een maximum snelheid tot 18 km/u moeten niet ingeschreven worden
*** WebDIV: inschrijving van voertuigen via internet.

Bij de aankoop van een nieuw voertuig in België, ontvangt de verzekerde een
aanvraagformulier voor inschrijving waarop de gegevens van het voertuig worden afgedrukt
("vignet 705 Douane"), met een BTW-vignet 904 en een stempel van de verdeler/verkoper.
Indien de drie cijfers van de controle eindigen op “3”, en het vignet 705 is voorzien van een
barcode, dan werd het voertuig gepreregistreerd in de databank van de DIV. De inschrijving kan
bijgevolg gebeuren via WebDIV. Zoals voor de overige voertuigen, indien de transactie wordt
verworpen, een print screen van de foutmelding of een indicatie van het bericht + handtekening
op het aanvraagformulier laten toe het aanvraagformulier tot inschrijving aan de DIV te richten.
Indien het douanevignet “manueel” is, met een andere code dan 3, moet het aanvraagformulier
tot inschrijving worden gericht tot de DIV. Idem voor een nieuw voertuig gekocht in het
buitenland en ingevoerd.
Bij de aankoop van een reeds in het buitenland ingeschreven voertuig, de verzekerde
ontvangt of vraagt aan de Douane, een aanvraagformulier tot inschrijving waarop de gegevens
van het voertuig worden aangebracht (“vignet 705 Douane”), met een BTW-vignet 904. Het
origineel buitenlands kentekenbewijs dient het aanvraagformulier voor inschrijving te
vergezellen. Het volstaat er een verzekeringsvignet op aan te brengen. De aanvraag moet
worden gericht tot de DIV met het origineel buitenlands kentekenbewijs.
Bij de aankoop van een reeds in België ingeschreven voertuig, ontvangt de verzekerde van
de verkoper of u verleent het hem, een aanvraagformulier voor inschrijving. Het vorige originele
en complete (2 delen) kentekenbewijs moet het aanvraagformulier voor inschrijving vergezellen.
Het volstaat er een verzekeringsvignet op aan te brengen. De aanvraag dient te worden gericht
tot de DIV, samen met het vorige originele en complete (2 delen of een attest van verlies/diefstal
afgeleverd door de Politie in plaats van een of twee delen) kentekenbewijs.
De prijs van de kentekenplaat samen met het kentekenbewijs is € 30,00 contant te betalen aan
de postbode bij aflevering van de kentekenplaat.
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