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De overdracht van een kentekenplaat? 

Enkel voor een gewone beschikbare kentekenplaat. 

Een gewone kentekenplaat kan, mits het akkoord van de titularis ervan, overgedragen worden op 
naam van de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of één van de kinderen van de 
titularis, voor zover dat het voertuig van de titularis of een ander voertuig tegelijkertijd ingeschreven 
wordt onder dit plaatnummer. 
De nodige attesten moeten bijgevoegd worden bij het aanvraagformulier. 

In geval van overlijden van de titularis kan een gewone kentekenplaat overgedragen worden op 
naam van de overlevende echtgenoot, de overlevende wettelijk samenwonende partner of één van 
zijn kinderen, voor zover dat het voertuig van de overleden titularis of een ander voertuig 
tegelijkertijd ingeschreven wordt onder dit plaatnummer. 
De nodige attesten moeten bijgevoegd worden bij het aanvraagformulier. 

IN DE PRAKTIJK:  

Kleef een verzekeringsvignet op het formulier en voeg de 4 nodige bijlagen bij: 

 1e bijlage: een handgeschreven akkoord van de huidige titularis die zijn kentekenplaat wenst 
over te dragen OF een bewijs van overlijden afgeleverd door de gemeentelijke administratie.  

 2e bijlage:  
 - Voor een overdracht van plaat tussen gehuwden: ofwel een recent afschrift uit de 

huwelijksakte afgeleverd door de gemeente. Dit attest mag maximum 15 dagen oud 
zijn. Ofwel een recent attest van gezinssamenstelling afgeleverd door de gemeente. 
Dit attest mag maximum 15 dagen oud zijn.  

 - Voor een overdracht van plaat tussen wettelijk samenwonenden: een attest van 
wettelijke samenwoning afgeleverd door de gemeente. Dit attest mag maximum 15 
dagen oud zijn.  

 - Voor een overdracht van plaat van ouder naar kind: ofwel een uittreksel uit de 
geboorteakte afgeleverd door de gemeente, ofwel een afschrift van de akte van 
wettelijke adoptie afgeleverd door de gemeente, ofwel een recent attest van 
gezinssamenstelling afgeleverd door de gemeente. Dit laatste attest mag maximum 15 
dagen oud zijn.  

3e bijlage: kopie identiteitskaart van de persoon op wie de wagen reeds is ingeschreven. 
4e bijlage: Huidig origineel inschrijvingsbewijs 
 
BELANGRIJKE OPMERKING: 
Er dient een administratieve keuring te gebeuren met de autopapieren van de wagen indien u een 
oude nummerplaat heeft! Bij een Europese nummerplaat is dit niet nodig! 
 


