
Beste,

Vanaf 11/12/2015 zijn alle bromfietsen verplicht een nummerplaat te dragen! Een bromfiets is verplicht in
te schrijven bij het DIV, en hem uit te rusten met de nummerplaat die bij de inschrijving wordt
toegekend.

Nu is het zover. Volgens het KB van 18 november 2015 moeten alle nog niet ingeschreven bromfietsen een
kentekenplaat krijgen ten laatste op 11 december 2016.

Hebt u dat nog niet gedaan? Geen nood, u hebt 1 jaar tijd om dit te regelen. Wij raden dit ten stelligste
aan zo snel mogelijk in orde te brengen, vermits alle bromfietsen deze periode van 1 jaar genieten
om zich in regel te stellen. Uiteraard zal dit alleen maar drukker worden naarmate de einddatum van
het vooropgestelde jaar nadert; vandaar onze raad: wees er snel bij; een jaar is snel voorbij!
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Check of u het gelijkvormigheidsattest hebt.
Hebt u dat niet? Dan hebt u 2 opties:
(ga naar de politie voor een attest van verlies
(ga naar de invoerder/constructeur voor een duplicaat
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Ga naar een Bpost-kantoor met uw gelijkvormigheidsattest, attest van verlies of
duplicaat.
U ontvangt aldaar het fZ\X_WTP\ g9LY`\LLR ZX TY]NS\TU`TYRh)
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Op basis van dit formulier kunnen wij de inschrijving met aanvraag nummerplaat uitvoeren via WebDIV.
Enkele dagen later ontvangt u uw nummerplaat en inschrijvingsbewijs via Bpost. Het inschrijvingsbewijs
certificaat bestaat uit 2 delen: één voor in het voertuig en één dat u thuis dient te bewaren.
KL^ OTPY^ _ ZY] ^P`PY] LLY ^P WP`P\PY YLL]^ SP^ QZ\X_WTP\ g9LY`\LLR ^Z^ TY]NS\TU`TYRh

' Op wie zijn / haar naam de nummerplaat mag aangevraagd worden + opgave van zijn/haar
rijksregisternr° welke u kan terugvinden op de achterzijde van uw identiteitskaart.

' Gewenst leveringsadres voor deze nummerplaat/inschrijvingsbewijs.

[ex#fihveekx#hi#oswxtvmnw#zer#hi~i#ryqqivtpeexC#
De totale kostprijs is 42 euro. Dit is de som van de normale kostprijs voor inschrijving van 30 euro en de
beheerskosten voor de pre-inschrijving door Bpost (zie info hierboven) van 12 euro. Dit totaal bedrag van
42 euro dient u te betalen aan de koerierdienst van Bpost bij levering van de nummerplaat.
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te bezorgen (zie punt 3).

Wat verzorgen wij voor u:
' Wij doen het nodige voor de online inschrijving + aanvraag nummerplaat

' Wij nemen de nummerplaat mee op in uw bromfiets verzekering en bezorgen u;
% 1) nieuwe groene kaart welke de nummerplaat voorziet
% 2) nieuw gedeeltelijk ingevuld aanrijdingsformulier met opgave van uw nummerplaat

Voor meer info verwijzen wij naar:
1) Uw bromfiets verdient een nummerplaat => klik hier.
2) Persbericht van de Federale Overheid => klik hier.
3) Schematische voorstelling van dit alles => klik hier.
4) De website dienst Mobiliteit => klik hier.

http://www.kantoor-cms.be/wp-content/uploads/2015/12/folder-uw-bromfiets-verdient-een-nummerplaat.pdf
http://www.kantoor-cms.be/wp-content/uploads/2015/12/Persbericht-uw-bromfiets-verdient-een-nummerplaat.pdf
http://www.kantoor-cms.be/wp-content/uploads/2015/12/Regularisatieprocedure.pdf
http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/kentekenplaten/bromfietsen
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Wat met elektrische fietsen?##
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Veel groetjes,

Saskia Mannaerts
Verzekeringen CMS
Oelegemsesteenweg 4 B
2520 Broechem
Tel + fax: 03/475.92.75
Gsm : 0475/94.38.78
www.kantoor-cms.be
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