Persconferentie - M. Wathelet - 13 maart 2014

Liberalisering van de gepersonaliseerde nummerplaten in 2014
Inleiding
De BFOV was aanwezig op de persconferentie samengeroepen door de Staatssecretaris voor
Mobiliteit, M. Wathelet, die de aankomende wijzigingen inzake inschrijving van
gemotoriseerde voertuigen voorstelde.
Historiek
- De auto's zijn sinds 1899 verplicht om ingeschreven te zijn
- De gepersonaliseerde nummerplaten werden in het leven geroepen in 1995
- Een nieuw systeem waarbij de gepersonaliseerde combinaties geliberaliseerd worden zal in
voege treden op 31 maart 2014
Tijdens het mandaat van onze Staatssecretaris voor Mobiliteit M. Wathelet, werden er reeds
een aantal nieuwigheden doorgevoerd en anderen zullen volgen tijdens de komende
maanden. Hier een overzicht:
• Creatie van een inschrijvingsbewijs in twee delen om diefstal tegen te gaan (in voege
getreden sinds 1 oktober 2013)
• Creatie van een specifieke nummerplaat voor bromfietsen en gemotoriseerde
voertuigen waar geen rijbewijs voor nodig is (Treedt in voege op 31 maart 2014) Opgelet, de eerste fase is enkel voor nieuwe en ingevoerde bromfietsen! Voor de
oldtimerbromfietsen is de inschrijving voorzien vanaf juni 2015.
Bromfiets klasse A = S-AAA-001

•

Bromfiets klasse B = S-BAA-001

Creatie van nieuwe categorieën van nummerplaten om misbruik en fraude tegen te
gaan:
T - nummerplaat voor de
Taxi's

Treedt in voege op 30
juni 2014 *

Rode G-nummerplaat voor Trad in voege op 30
de landbouwvoertuigen die juni 2013
met rode diesel mogen
rijden
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O-nummerplaat voor de
oldtimers

Treedt in voege op 30
juni 2014 *

M-nummerplaat voor de
motorfietsen

Treedt in voege op 30
juni 2014 *

Q-nummerplaat voor de
aanhangwagens

Treedt in voege op 30
juni 2014 *

N-nummerplaat voor een
tijdelijke nationale
inschrijving

Treedt in voege op 31
oktober 2014 *

W-nummerplaat voor
tijdelijke
Transitinschrijving

Treedt in voege op 31
oktober 2014 *

X-nummerplaat voor
tijdelijke inschrijving met
oog op export
Y-nummerplaat voor
professionelen met het oog
op een technische
verificatie
Z-nummerplaat voor
professionelen met het oog
voor
demonstratiedoeleinden

Treedt in voege op 31
oktober 2014 *
Treedt in voege op 31
oktober 2014 *

Treedt in voege op 31
oktober 2014 *

* In een volgende editie en van zodra de teksten verschenen zijn in het Belgisch Staatsblad,
zullen we uitgebreid terugkomen om deze nieuwe nummerplaten.
Vanaf 31 maart 2014 - liberalisering van de gepersonaliseerde nummerplaten
De Staatssecretaris M. Wathelet beantwoordt een grote vraag van liefhebbers die meer
vrijheid wensten te bekomen in de combinaties met het oog op het bekomen van een
gepersonaliseerde nummerplaat.
Gouden regel: de keuze is vrij tussen 1 en 8 karakters.
Elke gepersonaliseerde nummerplaat zal aan de linkerzijde voorafgegaan worden de officiële
stempel van de DIV (rechts van het Euroteken) en dit zonder streepje noch onderlijning, wat
duidt op het feit dat het om een gepersonaliseerde nummerplaat gaat, zonder dat deze
officiële stempel deel uitmaakt van de maximaal 8 karakters.
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Elke (groep van) letter(s) wordt gescheiden door een (groep van) cijfers(s) door een streepje.
Elke letter, elk cijfer en elk streepje wordt aanzien als een karakter.
Algemene principes:
•

Afschaffing van het indexcijfer « 9 » aan het begin van de nummerplaat

•

De nummerplaten beginnen met de stempel van de DIV zonder streepje noch
onderlijning
De stempel van de DIV moet zich links van de nummerplaat bevinden
Geen bijzonder indexcijfer aan het begin van de nummerplaat
Streepje tussen elk cijfer of letter, groep letters en groep cijfers

•
•
•

•

Alle combinaties mogelijk tot 8 karakters, behalve nummerplaten die in strijd zijn met
de goede zeden, een racistisch of xenofobisch karakter uitstralen, beledigend zijn of
verwijzen naar een politieke partij

•

Inversie van de karakters mogelijk in de gepersonaliseerde combinatie: letters
gevolgd door cijfers of cijfers gevolgd door letters
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•

Groepen van letters en cijfers worden toegelaten:

•

Geen personalisatie mogelijk in de series CD, W, X, Y en Z noch voor de scooters

En voor onze oldtimers?
De BFOV heeft nauw samengewerkt aan deze hervorming van nummerplaten, vooral om de
vraag van onze liefhebbers tegemoet te komen. Hierna volg een overzicht van onze
onderhandelingen.

•
•

De personalisatie van nummerplaten wordt opnieuw toegestaan voor onze oldtimers
Geen enkele combinatie bestaande uit alleen cijfers wordt toegestaan, de combinatie
moet steeds bestaan uit één letter ( behalve voor de voertuigen die ingeschreven zijn
onder het oldtimerstatuut, deze mogen een nummerplaat met enkel cijfers
aanvragen voor voertuigen die voor 1954 voorzien waren van een dergelijke
nummerplaat)

•

Oude nummerplaten die toebehoorden aan een ander lid van de familie zullen
opnieuw in dienst genomen kunnen worden (het tarief voor deze nummerplaat
evenals de procedure om deze aan te vragen wordt momentele nog besproken - we
sturen u deze details toe van zodra wij dit afgehandeld hebben)
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•

•

De oldtimers ingeschreven onder het oldtimerstatuut kunnen opnieuw ingeschreven
worden met de eerste nummerplaat die oorspronkelijk aan dit voertuig toegekend
werd mits het betalen van een bepaalde som aan de DIV mits voorlegging van een
dossier met de historiek van het voertuig - (het tarief voor deze nummerplaat evenals
de procedure om deze aan te vragen wordt momentele nog besproken - we sturen u
deze details toe van zodra wij dit afgehandeld hebben)
Teneinde de controle door de politiediensten te vergemakkelijken, zal er op de
gepersonaliseerde nummerplaten voor oldtimers die rijden onder het
oldtimerstatuut een bijkomend vignet OLDTIMER gekleefd worden onder de stempel
van de DIV. Dit vignet wordt bij verwijdering vernietigd en is voorzien van een
blinkend hologram met een serienummer. Het is van rode kleur RAL 3003 en
voorzien van een beschermend vernis.

Prijs van de nummerplaat
•

1000 EUR voor een gepersonaliseerde nummerplaat naar keuze

Aanpassing of wijziging van een bestaande combinatie:
•

Enkel in 2014, kunnen de eigenaars van een gepersonaliseerde nummerplaat
beginnend met het cijfer 9, dit cijfer 9 laten verwijderen voor zover deze afgeleverd
werd voor 31 maart 2014 mits betaling van 30 EUR.

Levering van de nummerplaat
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•

Gelet op het feit dat de gepersonaliseerde nummerplaat geen nummerplaat is die in
serie gedrukt wordt, dient u rekening te houden met twee werkdagen alvorens deze
nummerplaat door Bpost afgeleverd zal worden.

Beperkingen in de combinaties:
•

•

•

•

De combinatie moet minstens 1 letter bevatten. Uitzondering: de oldtimers die
destijds (voor 1954) een geëmailleerde nummerplaat hadden tussen de 3 en 6
cijfers kunnen deze oude combinatie terug in dienst nemen, mits voorlegging van
een bewijs door de eigenaar.
De combinatie mag nooit aanvangen met:
o de letters CD gevolgd door :
een (groep van) cijfers, een letter en drie cijfers (vb. CD-A-123)
drie cijfers en een letter (vb. CD-123-A)
twee letters en drie cijfers ( CD-AA-001 ) teneinde geen verwarring te
creëren met de diplomatieke nummerplaten
o de letters W, X, Y en Z gevolgd door een letter, twee cijfers, gevolgd door
drie letters ( vb : WA-14-AAA ) teneinde geen verwarring te creëren met
de tijdelijke internationale nummerplaten van korte duur, de
nummerplaat bestemd voor de export en met de proefritten en
commerciële nummerplaten die gebruikt worden door de professionele
automobielsector
De combinatie mag niet als volgt samengesteld worden:
o drie letters gevolgd door 4 cijfers (vb. JAN-4444)
o vier letters gevolgd door drie cijfers (vb. AXEL-333)
o drie cijfers gevolgd door vier cijfers (vb. 007-BOND)
o vier cijfers gevolgd door drie letters (vb. 2014-BEL) om verwarring te
vermijden met de normale nummerplaten die afgeleverd werden sinds 16
november 2010
De combinatie mag zich niet bevinden tussen:
o A-0 en A-999999
o E-0 en E-999999
o P-0 en P-999999
o 0 en 99999999 ( behalve voor oldtimers onder oldtimerstatuut van voor
1954 )

Mogelijke combinaties zonder rekening te houden met de stempel CV van de DIV die
steeds een gepersonaliseerde nummerplaat voorafgaat (X betekent gelijk welke letter en
het cijfer 1 betekent gelijk welk cijfer) :
•
•
•

•

1 karakter
o X
2 karakters
o XX
3 karakters
o X-1
o 1-X
o XXX
4 karakters

Voorbeelden
B
RG
H-0
0-K
IBM
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•

•

•

o X-11
o 11-X
o XX-1
o 1-XX
o XXXX
5 karakters
o X-111
o 1-X-1
o 111-X
o XX-11
o 11-XX
o X-1-X
o XXX-1
o 1-XXX
o XXXXX
6 karakters
o X-1111
o 1-X-11
o 11-X-1
o 1111-X
o XX-111
o 1-XX-1
o 111-XX
o XXX-11
o X-1-XX
o 11-XXX
o XXXX-1
o 1-XXXX
o XXXXXX
7 karakters
o X-11111
o 1-X-111
o 11-X-11
o 111-X-1
o 11111-X
o XX-1111
o 1-XX-11
o 11-XX-1
o 1111-XX
o X-1-X-1
o X-111-X
o XXX-111
o 1-XXX-1
o X-1-X-1
o 111-XXX
o XX-11-X
o X-11-XX
o XXXX-11
o X-1-XXX
o XXX-1-X

W-11
20-F
PL-8
1-UN
FORD
M-333
0-X-0
911-S
SL-63
45-CC
Z-0-T
AMS-1
9-ELF
GRETA
B-1234
4-D-00
88-B-8
1988-S
SL-500
0-TT-0
300-SL
BOB-69
P-1-LS
00-RRR
ARNE-1
9-JAAK
MARNIX
B-12345
3-M-666
99-G-99
000-R-8
66666-D
SL-1202
0-RP-01
00-PR-0
2107-BE
Z-3-R-0
B-888-B
LUC-123
1-TOM-1
R-2-D-2
123-JAN
HO-88-Y
A-11-AN
JOHN-55
P-1-ZZA
SIM-0-N
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•

o 11-XXXX
o XXXXX-1
o 1-XXXXX
o XXXXXXX
8 karakters
o X-111111
o 1-X-1111
o 11-X-111
o 111-X-11
o 1111-X-1
o 111111-X
o XX-11111
o 1-XX-111
o 11-XX-11
o 111-XX-1
o 11111-XX
o 1-XXX-11
o 11-XXX-1
o X-1-XX-1
o X-111-XX
o XX-111-X
o X-11-XXX
o XXX-11-X
o XXXXX-11
o X-1-XXXX
o XX-1-XXX
o XXX-1-XX
o XXXX-1-X
o 11-XXXXX
o XXXXXX-1
o 1-XXXXXX
o XXXXXXXX

42-MIKE
FILIP-1
8-ATOMS
PATRICK
G-555555
4-J-1772
00-E-411
011-J-90
1955-F-2
120288-S
PV-33333
1-II-111
88-HH-88
777-ZZ-7
22222-SS
1-MMM-00
00-PRO-1
Z-0-RR-0
C-000-LS
PL-888-S
A-88-OTT
TAX-11-S
WILLY-47
L-0-MMEL
RE-1-ZEN
WER-3-LD
ZELL-1-K
62-MEISE
HASSEL-7
0-STENDE
PHILIPPE

Nu is het aan u om na te denken over de combinatie die het liefst zou bekomen, zowel voor
uw modern voertuig als voor de oldtimer. Misschien een ideaal verjaardagscadeau.
KADER
De BFOV wenst de Staatssecretaris M. Wathelet en zijn medewerkers van harte te bedanken
om ons de mogelijkheid geboden te hebben om mee te werken aan dit hervormingsproject.
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