
De invoering van de Europese kentekenplaat



Europese Kentekenplaat

• Historiek

• 7 karakters
• Robijnrood (RAL 3003) opschrift op witte achtergrond
• Voorafgegaan door het blauwe EU-symbool met wit B teken en 12 

gele sterren in een cirkel
• Auto en moto volgens  model 1-ABC-123 (uniek in Europa)
• 3 formaten voor auto (langwerpig, vierkant en klein formaat)
• 1 formaat voor moto
• Voorplaat / reproducties: niet officieel maar identieke fysieke 

kwaliteitskenmerken
• Nieuw “aanvraagformulier tot inschrijving”
• Nieuw kentekenbewijs: formaat A4 + zandkleurig
• Implementatie 15 november 2010



Opschrift en formaat (1)

520mm

110mm

• ‘Langwerpig’ formaat:



Opschrift en formaat (2)

• ‘Vierkant’ formaat:

340mm

210mm



Opschrift en formaat (3)

• ‘Klein’ formaat:
Uitzonderlijk indien de op het voertuig van fabriekswege specifieke plaats 
voor het aanbrengen van een kentekenplaat te klein is voor een 
‘langwerpige’ of ‘vierkante’ kentekenplaat, mits voorafgaandelijke toelating 
van een instelling belast met de controle van de in het verkeer gebrachte 
voertuigen

210mm

140mm



1 gewone inschrijvingen
2 “
3 “
4 “
5 “
6 “
7 “
8 internationale kentekenplaten
9 gepersonaliseerde kentekenplaten

Opschrift en formaat: het indexcijfer



Categorieën kentekenplaten (1)

Hof / A / E / P kentekenplaten:



Categorieën kentekenplaten (2)

‘CD’-kentekenplaten



Categorieën kentekenplaten (3)

‘Q’- en ‘U’-kentekenplaten 



Categorieën kentekenplaten (4)

De ‘O’-kentekenplaten (oldtimer):
Aanpassing van de reglementering: 

voertuigen voorzien van ‘O’ kentekenplaat blijven vrijgesteld van de jaarlijkse keuring
titularis van voertuig met “oldtimer”verklaring die recht gaf op vrijstelling periodieke keuring en 

onder gewone kentekenplaat reden, dienen vóór 15 november 2011 te kiezen tussen behoud van 
gewone plaat met periodieke keuring of inschrijving onder O-kentekenplaat met vrijstelling keuring

herinschrijving van O-kentekenplaat naar gewone kentekenplaat bij zelfde titularis wordt 
onderworpen aan keuring vóór inschrijving



Categorieën kentekenplaten (5)

Gewone kentekenplaat met “oldtimer”verklaring:

Oldtimer
verklaring

+

Herinschrijving onder O-plaat:
Geen periodieke keuring

Geen herinschrijving:
Periodieke keuring

Vóór 15 november 2011:

Nà 15 november 2011:



Categorieën kentekenplaten (6)

‘TX’- en ‘TXL’-kentekenplaten

Aanpassing van de reglementering: 
verplichting ‘TX’- of ‘TXL’ kentekenplaat op een voertuig gebruikt als taxi of verhuur met 

bestuurder is een gewestelijke bevoegdheid (reeds verplicht in Wallonië; Brussel en Vlaanderen 
volgen)

aansluitend hierop verplicht de DIV aan de gebruiker om de kentekenplaat terug te sturen 8 dagen 
nà stopzetting van de taxi/verhuur met bestuurder-activiteiten.

bijkomende lettercombinaties verhuring met chauffeur: TXR en TXV



Categorieën kentekenplaten (7)

Transit kentekenplaten



Categorieën kentekenplaten (8)

Internationale- ,‘EUR’- en ‘EUROCONTROL’ - kentekenplaten



Categorieën kentekenplaten (9)

sticker geldigheidsduur/douane-BTW statuut 
vervalt
geen gepersonaliseerde kentekenplaat 
binnen 8-reeks
proces-verbaal indien geldigheidsduur 
verstreken en geen ambtshalve           
schrapping



Categorieën kentekenplaten (10)

Commerciële kentekenplaten



Categorieën kentekenplaten (11)

Commerciële kentekenplaten
• Uitzonderlijk in 2010:

nieuwe inschrijvingen vóór 15 november 2010 slechts geldig voor 
kalenderjaar 2010
nieuwe inschrijvingen nà 15 november 2010 ontvangen nieuwe 

kentekenplaat Europees model voorzien van een vignet geldig tot 
eind 2011
verlenging pas mogelijk vanaf 15 november 2010 tot 31 januari 

2011 + titularis ontvangt nieuwe kentekenplaat Europees model 
onmiddellijk voorzien van vignet geldig tot eind 2011
huidige vergoedingen blijven onveranderd
alle verlengingen die aanleiding geven tot een nieuwe 

kentekenplaat Europees model worden op vlak van retributie 
beschouwd als gewone verlenging



Categorieën kentekenplaten (12)

Motorfietsen
210mm

140mm



Gepersonaliseerde kentekenplaten

Vergoeding voor het reserveren van een nieuw 
gepersonaliseerd opschrift: 1000 €
Vergoeding concessionaris voor uitreiking 

kentekenplaat: 20€
Bij overgang van oude gepersonaliseerde 5 of 6-

karakter naar Europese kentekenplaat, behouden van 
opschrift voorafgegaan door indexcijfer 9 
Gepersonaliseerd 5-karakter krijgt de mogelijkheid om 

nieuw 6-karakter opschrift voorafgegaan door 
indexcijfer 9 te bekomen mits beschikbaarheid



Veiligheidskenmerken kentekenplaat 

• Veiligheidsstempel (C/V)
• Veiligheidsafbeelding met positieve identificatie 

(Belgische leeuw) 
• Visuele veiligheidsdraad (VST)
• DIV watermerk



Veiligheidskenmerken kentekenplaat (2)

Visuele veiligheidsdraad (VST)



Veiligheidskenmerken kentekenplaat (3)

Veiligheidsafbeelding met positieve identificatie (Belgische leeuw)



Veiligheidskenmerken kentekenplaat (4)

• Veiligheidsstempel C/V ( communications-verkeerswezen)

• DIV watermerk



Reproductie (1)

Aluminiumplaat:
• Eén enkele aluminiumplaat type EN 1050A of 1200/H42 dikte 0.95-

1.25mm, voorzien van identificatieteken fabrikant op achterzijde
• Opschrift gestanst in de aluminiumplaat
• Vorm en afmetingen karakters vastgelegd, tolerantie hoogte en 

breedte + 2mm.
• Hoeken van de platen zijn afgerond: de straal van deze 

afrondingen bedraagt 10 ± 2 millimeter; 
• Retroreflecterende film klasse 1 gelamineerd of vastgehecht op de 

totale oppervlakte van de dragende plaat , voorzien van 
identificatieteken fabrikant op voorzijde

• Minimale retroreflectiecoefficiënt, trichromatische coördinaten en 
minimale luminantiefactor vastgelegd in reglementering

• Keuze tussen langwerpig of vierkant model onafhankelijk van 
model officiële kentekenplaat

• Kentekenplatenfabrikant (aluminiumplaat + film) moeten voldoen 
aan ISO 9001-2008



Reproductie (2)

Acrylaatplaat:
• Eén enkele acrylaatplaat dikte minimum 3mm, voorzien van 

identificatieteken fabrikant op achterzijde
• Vorm en afmetingen karakters vastgelegd, tolerantie hoogte en 

breedte + 2mm.
• Hoeken van de platen zijn afgerond: de straal van deze 

afrondingen bedraagt 10 ± 2 millimeter; 
• Retroreflecterende film klasse 1 gelamineerd of vastgehecht op de 

totale oppervlakte van de dragende plaat, voorzien van 
identificatieteken fabrikant op voorzijde

• Minimale retroreflectiecoefficiënt, trichromatische coördinaten en 
minimale luminantiefactor vastgelegd in reglementering

• Keuze tussen langwerpig of vierkant model onafhankelijk van 
model officiële kentekenplaat

• Kentekenplatenfabrikant (acrylaatplaat + film) moeten voldoen aan 
ISO 9001-2008



Nieuw aanvraagformulier (1)

Volgende bijkomende mogelijkheden:
• keuze “langwerpige” of “vierkante”

kentekenplaat
• mogelijkheid “extra koerier”
• afleveringsadres naar keuze (bij aanvraag via 

WebDIV of loket)



Nieuw aanvraagformulier (2)



Nieuw kentekenbewijs (1)

Volgende wijzigingen:
• A4 formaat
• zandkleurig
• bijkomende informatie 
• in geval van afschrift duidelijke vermelding “Niet geldig 

voor verkoop of registratie” in vier talen
• bijkomende barcodes voor “track & tracing”
• alle codes conform aan het Europees 

gelijkvormigheidsattest en de betrokken Europese 
richtlijnen

• taal titularis bepaalt de hoofding van het kentekenbewijs 



Nieuw kentekenbewijs (2)



Procesbeschrijving inschrijving (1)

Processen van inschrijving:
WebDIV: 
makelaars/verzekeraars/leasingmaatschappijen
Loketten: 11 provinciale antennes
Per briefwisseling



Procesbeschrijving inschrijving (2)

• Web-DIV

Verzekeraar
1

2 Cash on delivery € 20

Aanvraag
tot

inschrijving

DIV

Concessionaris



Procesbeschrijving inschrijving (3)

• Loketten

Aanvraag
tot

inschrijving

DIV loket

Concessionaris

2 Cash on delivery € 20

1 DIV



Procesbeschrijving inschrijving (4)

• Per briefwisseling

Aanvraag
tot

inschrijving

1

Concessionaris

2 Cash on delivery € 20

DIV



Inschrijving transit

Aanvraag
tot

inschrijving

1

2 Betaalterminal € 20

Transit loket



Duplicaten (1)

Levering aan huis

1

2 ‘Cash on delivery’ € 20

DIV
Aanvraag

tot
inschrijving



Duplicaten (2)

• Uitwisseling aan loketten

1

2 Betaalterminal €20

Aanvraag
tot

inschrijving

DIV loket

DIV loket



Fysieke inlevering oude kentekenplaat

• Bij eerste ontvangst Europese kentekenplaat ontvangen van klever
met barcode

• Titularis deponeert oude kentekenplaat met barcode in 
postbus/postpunt

• Vernietiging van kentekenplaat door DIV
• Geen enveloppe!

DIV



Gewijzigde modaliteiten inschrijving (1)

• Geen aflevering kentekenplaten en/of kentekenbewijs aan loketten
(uitzondering Transit)

• Geen betaling aan loketten (uitzondering Transit met bancontact)
maar wel cash on delivery op gevraagde adres: € 20

• Concessionaris staat in voor de productie en uitreiking van 
kentekenplaten en kentekenbewijzen + verzending schrappings-, 
uitwissings- en andere berichten 

• Kostprijs reserveren (perso) kenteken: 1000 € bancontact of 
overschrijving + vergoeding concessionaris voor uitreiking 
kentekenplaat cash on delivery € 20

• Prepaid mogelijk voor grote klanten (voorwaarden te bespreken 
met concessionaris)

• Keuze afleveringsadres/ophaalpunten



Gewijzigde modaliteiten inschrijving (2)

• Behoud opschrift niet-Europese kentekenplaat 
uitsluitend voor:
gepersonaliseerd 6-karakter voorafgegaan door 
indexcijfer 9
gepersonaliseerd 5-karakter voorafgegaan door 
indexcijfer 9

gepersonaliseerd 5-karakter krijgt de mogelijkheid om 
nieuw 6-karakter opschrift voorafgegaan door indexcijfer 
9 te bekomen mits beschikbaarheid

niet gepersonaliseerd 5/6-karakter mits retributie €1000 
en indien beschikbaar



Gewijzigde modaliteiten inschrijving (3)

• Mogelijkheid tot “extra koerier” mits betaling 
bijkomende vergoeding aan concessionaris

• Inschrijvingen uitgevoerd tussen 0u en 12u30              
=> aflevering D+0

• Inschrijvingen uitgevoerd tussen 12u30 en 18u            
=> aflevering D+1

• Inschrijvingen uitgevoerd tussen 18u en 24u                
=> aflevering D+1



Gewijzigde modaliteiten inschrijving (4)

• Geen overdracht meer mogelijk van kentekenplaten van 
niet-Europees model door titularis op naam van 
echtgenoot, wettelijk samenwonende of kinderen

• Bij elke aanpassing/verbetering oud kentekenbewijs: 
nieuwe kentekenplaat Europees model 

• Vanaf 15 november 2010 geen platen meer afgeleverd 
van niet-Europees model

• Geen duplicaat oud kentekenplaat niet-Europees model
• Verlies/diefstal kentekenbewijs of kentekenplaat niet-

Europees model geeft aanleiding tot nieuwe 
kentekenplaat Europees model


