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Aanvraag gepersonaliseerde nummerplaat
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Vanaf 31 maart 2014 worden de mogelijkheden tot reservatie van een gepersonaliseerd
opschrift uitgebreid
Voortaan begint elke gepersonaliseerde kentekenplaat met de reliëfstempel van de DIV. Geen enkele
gepersonaliseerde combinatie bestaande uit enkel cijfers is toegestaan, behalve voor bepaalde voertuigen die
reeds ingeschreven werden voor 1 januari 1954.
De gepersonaliseerde combinatie moet altijd minstens 1 letter bevatten. De letters of groepen van letters
worden van de cijfers of groepen van cijfers gescheiden door een streepje. Dit streepje kan eveneens letters
of groepen van letters, als cijfers of groepen van cijfers scheiden. Het streepje wordt beschouwd als een
karakter in de samenstelling van de combinatie.
Elke gepersonaliseerde kentekenplaat draagt 9 plaatsen waarvan 1 plaats verplicht is (de reliëfstempel links
op de kentekenplaat) en maximum 8 vrije plaatsen (combinatie van maximum 8 karakters), waarbij rekening
gehouden moet worden met voormelde indeling.

Een aanvraag tot reservatie van een gepersonaliseerde kentekenplaat is rechtstreeks
verbonden aan:
•
•

een voertuig: het chassisnummer en de datum eerste ingebruikname (indien het een gebruikt voertuig
betreft) zijn op die manier gekend bij de DIV
een titularis van de inschrijving gekend bij de DIV op het ogenblik van de reservatie.

De gereserveerde combinatie mag in geen enkel geval gebruikt worden voor de inschrijving van een ander
voertuig of een andere titularis.
De personalisatie is eveneens toegelaten voor aanhangwagens, motorfietsen en oldtimers. De visuele
identificatie, als zijnde oldtimer, van deze laatste categorie gebeurt door middel van een vignet “O” dat op de
kentekenplaat onder de reliëfstempel van de DIV geplaatst wordt.
Er is geen personalisatie mogelijk voor bromfietsen, lichte vierwielers, taxis, verhuurvoertuigen met
chauffeur, commerciële kentekenplaten, land- of bosbouwvoertuigen (G), kentekenplaten van tijdelijke duur
en transitplaten.
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Retributie
Voor de reservering van een kentekenplaat met een gepersonaliseerd opschrift zal een retributie geheven
worden van € 1000. Hetzelfde bedrag geldt eveneens voor de titularissen van niet-gepersonaliseerde vijf- en
zeskarakterplaten die nà de omzetting hun huidige kentekennummer willen behouden en omzetten naar een
gepersonaliseerde kentekenplaat.
Bovenop voormeld bedrag dient ook nog de retributie (€ 30) voor de productie en aflevering van de
kentekenplaat via bpost betaald te worden.
Voor gepersonaliseerde kentekenplaten kan de rush procedure (mits betaling bijkomende vergoeding van
€ 80 aan bpost) uitgevoerd worden op dag +1 zijnde een winst van 1 dag op de normale 2 dagen.

Procedure van aanvraag
De titularis of zijn mandataris moet:
•

De website van de FOD Mobiliteit en Vervoer (www.mobilit.fgov.be (externe link) ) consulteren, onder
de rubriek "mijn voertuig, mijn plaat", waarmee de beschikbaarheid van een gepersonaliseerde
kentekenplaat kan geconsulteerd worden. (Of de DIV contacteren om na te gaan of de gewenste
combinatie toegelaten en nog beschikbaar is.)

•

Indien dit het geval is, moet u naar volgende website https://es.mobilit.fgov.be/persoplate/ gaan om de
reservatie online uit te voeren.

•

Het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan binnen een periode van 10 dagen? teneinde de
reservering definitief te maken.

•

Vervolgens moet er binnen een periode van 5 maanden een aanvraag tot inschrijving (of
herinschrijving) van het voertuig vermeld op het reservatieformulier onder dit gepersonaliseerd opschrift
en op naam van de op het reservatieformulier vermelde titularis overgemaakt worden aan de DIV.

Mogelijkheid tot het behouden van een opschrift
•

In geval van een nog actieve, oude gepersonaliseerde kentekenplaat met vijf of zes karakters waarvoor
reeds in het verleden de geldende retributie voor het reserveren van een gepersonaliseerd opschrift werd
betaald, wordt deze omgezet naar een kentekenplaat van Europees formaat met de nieuwe lay-out van
gepersonaliseerde kentekenplaten en dit naar aanleiding van een nieuwe inschrijvingsaanvraag onder het
betrokken opschrift. In dit geval dient er geen retributie voor het reserveren van een gepersonaliseerd
opschrift betaald te worden en volstaat een gewone aanvraag tot inschrijving.
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•

In geval van een gepersonaliseerde kentekenplaat met het indexcijfer “9”, wordt deze omgezet naar een
kentekenplaat van Europees formaat met de nieuwe lay-out van gepersonaliseerde kentekenplaten en dit
naar aanleiding van een nieuwe inschrijvingsaanvraag voor een verandering van voertuig onder het
betrokken opschrift of herinschrijving van het huidige voertuig. De titularis heeft de keuze om hetzelfde
opschrift te behouden zonder index “9”, op voorwaarde dat dit opschrift nog beschikbaar is. Zo niet, kan
hij een ander beschikbaar opschrift kiezen. In dit geval dient er geen retributie voor het reserveren van
een gepersonaliseerd opschrift betaald te worden en volstaat een gewone aanvraag tot inschrijving.

•

Indien een titularis zijn niet-gepersonaliseerde kentekenplaat met vijf of zes karakters wenst te behouden,
moet hij voorafgaand de personalisatie hiervan vragen met betaling van de retributie van 1.000 euro. In
geval van betwisting omtrent de betaling van de retributie voor het reserveren van een gepersonaliseerd
opschrift in het verleden, ligt de bewijslast bij de titularis van het “gereserveerd” kentekennummer.

•

Elke oude kentekenplaat van 5 of 6 karakters die geschrapt, niet geseind of niet gereserveerd staat mag
gevraagd worden.

Opgelet: Eens de geldende retributie betaald werd en het gewenste opschrift daadwerkelijk gereserveerd
werd is een terugbetaling van voormelde retributie NIET meer mogelijk! Tevens dient u ons binnen een
termijn van 5 maanden na reservatie een aanvraag tot inschrijving onder het gepersonaliseerd opschrift over
te maken. Eens deze termijn voorbij wordt de reservatie automatisch geannuleerd, zonder terugbetaling van
de betaalde retributie. Het aanvragen van een duplicaat van een gestolen of verloren gepersonaliseerde
kentekenplaat is niet toegelaten. Het voertuig in kwestie moet dus heringeschreven worden onder een nieuwe
“gewone” kentekenplaat of onder een nieuw gepersonaliseerd opschrift (tarief: 1.000 euro).

Lijst van toegelaten en verboden combinaties
•

De combinatie moet altijd minimaal één letter bevatten. Uitzondering: oldtimers die ingeschreven waren
vóór 1954 door middel van een geëmailleerde kentekenplaat met 3 tot 6 cijfers kunnen dit oude nummer
bekomen, indien de eigenaar het bewijs levert door middel van een officieel document dat het voertuig
wel degelijk ingeschreven was onder de gevraagde combinatie. (combinaties die onverenigbaar zijn met
de voor het hof gereserveerde combinaties en met bepaalde nog actieve tijdelijke platen van lange duur,
moeten echter worden vermeden).

•

De combinatie mag niet beginnen met:
o de gescheiden letters “CD” om verwarring met de platen van het diplomatiek personeel te vermijden;
o de letters W, X, Y of Z gevolgd door een letter, twee cijfers en vervolgens drie letters (bv. WA-14AAA), om verwarring met de tijdelijke kentekenplaten van korte duur, exportplaten en de
commerciële kentekenplaten van de professionele sector te vermijden;
o drie letters gevolgd door twee cijfers en de letters W, X, Y of Z, gevolgd door een letter (bv. AAA14-WA), om eveneens verwarring met de tijdelijke kentekenplaten van korte duur, exportplaten en de
commerciële kentekenplaten van de professionele sector te vermijden;
o de letters TX en TL om verwarring met de nog in omloop zijnde taxiplaten met de opmaak TXX-111
te vermijden.
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•

De combinatie mag niet bestaan uit:
o drie letters gevolgd door vier cijfers (bv. JAN-4444);
o vier letters gevolgd door drie cijfers (bv. AXEL-333);
o drie cijfers gevolgd door vier letters (bv. 007-BOND);
o vier cijfers gevolgd door drie letters (bv. 2014-BEL) om verwarring te vermijden met gewone
Europese kentekenplaten met index die sinds 16 november 2010 werden afgeleverd;
o de letter B gevolgd door 3 cijfers en een letter (conflict met kentekenplaten van Belgische militairen
die in Duitsland gestationeerd zijn).

•

De combinatie mag niet begrepen zijn tussen:
o A-0 en A-999999
o E-0 en E-999999
o P-0 en P-999999
o 0 en 99999999 (uitgezonderd voertuigen met oldtimerstatuut, ingeschreven vóór 1954, en zonder
conflict met de platen van het “hof” of de nog actieve tijdelijke kentekenplaten van lange duur).

•

Nooit opeenvolgende scheidingsstreepjes of streepjes die niets scheiden. Een scheidingsstreepje kan
zich nooit aan het begin of het einde van het kentekennummer bevinden. Bv. plaat met de combinatie (C- -130) of (-SIR-).

•

De huidige combinaties van de gepersonaliseerde kentekenplaten (beginnend met het indexcijfer 9)
zullen automatisch worden aangepast aan de nieuwe lay out, t.t.z. vanaf de eerste (her-)inschrijving
onder het betrokken kentekennummer (vrije keuze van de combinatie indien de combinatie zonder index
“9” niet beschikbaar is).
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