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1 Inleiding 
 

De preregistratie van een voertuig is het registreren van voertuiggegevens in de Kruispuntbank 

Voertuigen. 

Om de preregistratie te kunnen uitvoeren biedt de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een 

applicatie aan, namelijk de Webclient Preregistratie. 

Deze applicatie staat kosteloos ter beschikking van eenieder die onderworpen is aan de verplichting 

tot preregistratie. 

Dit document is een handleiding voor het gebruik van de applicatie.  

Het is ingedeeld in drie delen. 

Het eerste deel loodst u doorheen de aanmeldingsprocedure van de applicatie. 

Het tweede deel heeft betrekking op de preregistratie van nieuwe voertuigen.  

Het derde deel is specifiek bestemd voor de preregistratie van tweedehands voertuigen.  

 

2 Aanmelden 
 

Voor het gebruik van de applicatie dient u te beschikken over een computer , internettoegang en een 

kaartlezer.  

Vooraleer u een voertuig kan preregistreren met de applicatie moet u zich eerst aanmelden. Het 

aanmelden gebeurt met een eID. 

 

Belangrijk : Om aan te melden met een eID dient u te beschikken over een Belgische 

identiteitskaart ! 

 

Hieronder vindt u de achtereenvolgende stappen die u moet uitvoeren om aan te melden. 

 

2.1 Aanmeldscherm 
 

Plaats uw identiteitskaart in de kaartlezer. 

Ga naar het aanmeldscherm op de volgende wijze, open een webbrowser en typ de volgende url in de 

adresbalk : https://es.mobilit.fgov.be/preregistratie/ 

 

https://es.mobilit.fgov.be/preregistratie/
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In het aanmeldscherm selecteert u eId en klikt u vervolgens op Aanmelden. 

 

 

 

2.2 Toegangsbeheer via CSAM 
 

U komt terecht in het toegangsportaal van de overheid. U klikt hier op Aanmelden. 
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Er wordt gevraagd om een certificaat te selecteren. Selecteer het juiste certificaat en klik vervolgens 

op OK. 

 

 

 

Er wordt een nieuw scherm geopend waarin u de PIN-code van uw identiteitskaart moet invullen. 
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Voer de PIN-code van uw identiteitskaart in en klik op OK : 

 

 

 

Er wordt gevraagd hoe u zich wenst aan te melden.  

Kies hier voor de mogelijkheid in naam van een onderneming en klik op Volgende. 
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U komt terecht bij het startscherm van de applicatie 

 

 

 

Let op : U komt bij het aanmelden steeds terecht op het startscherm voor de preregistratie van 

nieuwe voertuigen ! 

 

Indien u een nieuw voertuig wenst te preregistreren kan u de preregstratie nu starten (zie punt 3). 

Indien u een geïmporteerd tweedehands voertuig wenst te preregistreren selecteert u Gebruik t 

voertuig. Vervolgens kan u de preregistratie starten (zie punt 4). 
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3 Preregistratie van nieuwe voertuigen 
 

4 Preregistratie van tweedehands voertuigen 
 

De preregistratie van tweedehandsvoertuigen is de registratie van voertuiggegevens in de 

Kruispuntbank Voertuigen. 

Met tweedehands voertuigen wordt bedoeld de uit een Europese lidstaat ingevoerde voertuigen die 

aldaar voorheen reeds ingeschreven waren. Dat betekent dat u over een buitenlands 

inschrijvingsbewijs moet beschikken. 

De voertuiggegevens die u moet preregistreren zijn zowel technische gegevens die het voertuig 

kenmerken als gegevens met betrekking tot de vorige inschrijving(en). Alle gegevens die u moet 

preregistreren zijn terug te vinden op het buitenlands inschrijvingsbewijs. Vermits het 

inschrijvingsbewijs in Europa geharmoniseerd is kan u dankzij de geharmoniseerde lettercodes de 

gegevens gemakkelijk terugvinden ongeacht de taal van het inschrijvingsbewijs. 

Vooraleer u de preregistratie start houdt u het buitenlands inschrijvingsbewijs bij de hand ! 

 

4.1 Overzicht van de verplicht in te vullen gegevens 
 

Bij het preregistreren zal u vaststellen dat niet alle velden moeten worden ingevuld. Nochtans zijn een 

aantal velden verplicht in te vullen. Hieronder vindt u de lijst met de verplicht in te vullen gegevens : 

▪ Voertuig identificatienummer 

▪ Datum eerste inschrijving 

▪ Buitenlands Kenteken 

▪ Datum van de inschrijving 

▪ Landcode buitenland 

▪ Merk 

▪ Type 

▪ Handelsbenaming 

▪ Categorie 

▪ Goedkeuring 

▪ Cilinderinhoud 

▪ Vermogen 

▪ Brandstof 

▪ Aantal zitplaatsen 

▪ Technisch toelaatbare maximum massa 

▪ Massa in rijklare toestand 

In de hiernavolgende bespreking zal voor elk van de verplichte gegevens aangegeven worden waar u 

het moet invullen, waarop u moet letten en waar u het kan terugvinden op het buitenlands 

inschrijvingsbewijs (als voorbeeld is een Duits inschrijvingsbewijs genomen). 

 

4.2 Voertuig identificatienummer 
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4.2.1 Buitenlands inschrijvingsbewijs 

 

U vindt het voertuig identificatienummer of chassisnummer terug op het buitenlands 

inschrijvingsbewijs onder de geharmoniseerde lettercode E. In het voorbeeld : WBA1S510805L12707. 

 

 

 

4.2.2 Webclient Preregistratie 

 

Het voertuigidentificatienummer of chassisnummer wordt ingevuld in het veld Voertuig identificatie 

nummer. 
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4.2.3 Opmerkingen 

 

- Alle douaneformaliteiten moeten vervuld zijn. Indien dit niet het geval is  kan u niet 

preregistreren.  

- Het voertuigidentificatienummer moet verplicht worden ingevuld. 

- Het voertuigidentificatienummer moet bestaan uit 17 karakters. Indien het 

voertuigidentificatienummer vermeld op het buitenlands inschrijvingsbewijs geen 17 karakters 

telt kan u het voertuig niet preregistreren. In dat geval kan u het voertuig enkel laten 

inschrijven door een DIV-medewerker. 

 

4.3 Datum eerste inschrijving 
 

4.3.1 Buitenlands inschrijvingsbewijs 

 

U vindt de datum eerste inschrijving terug op het buitenlands inschrijvingsbewijs onder de 

geharmoniseerde lettercode B. In het voorbeeld : 22.01.2018 

 

 

4.3.2 Webclient Preregistratie 

 

De datum eerste indienststelling of datum eerste inschrijving wordt ingevuld in het veld Datum eerste 

inschrijving. 
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4.3.3 Opmerkingen 

 

- De datum eerste inschrijving moet verplicht worden ingevuld.  

- De datum moet ingevuld worden in het formaat dd/mm/yyyy. U kan hiervoor ook gebruik 

maken van de datumkiezer rechts van het veld. 

- Deze datum moet ouder dan of gelijk zijn aan de datum van inschrijving (zie punt 4.5). 

Om de preregistratie verder te vervolledigen klik op Volgende. 

 

4.4 Buitenlands kenteken 
 

4.4.1 Buitenlands inschrijvingsbewijs 

 

U vindt het buitenlands kenteken terug op het buitenlands inschrijvingsbewijs onder de 

geharmoniseerde lettercode A. In het voorbeeld : DGF Y5213. 
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4.4.2 Webclient preregistratie 

 

Het buitenlands kenteken wordt ingevuld in het veld Documentnummer inschrijvingsbewijs . 

 

 

 

4.4.3 Opmerkingen 

 

- Het buitenlands kenteken moet verplicht worden ingevuld. 

- Indien het buitenlands kenteken spaties of koppeltekens bevat moet u die ook inbrengen. 
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4.5 Datum van de inschrijving 
 

4.5.1 Buitenlands inschrijvingsbewijs 

 

U vindt de datum van de laatste inschrijving waarop het inschrijvingsbewijs betrekking heeft terug op 

het buitenlands inschrijvingsbewijs onder de geharmoniseerde lettercode I. In het voorbeeld : 

22.01.2018. 

 

 

 

4.5.2 Webclient preregistratie 

 

De datum van de inschrijving wordt ingevuld in het veld Datum laatste inschrijving. 
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4.5.3 Opmerkingen 

 

- De datum van de laatste inschrijving moet verplicht worden ingevuld 

- De datum moet ingevuld worden in het formaat dd/mm/yyyy. U kan hiervoor ook gebruik 

maken van de datumkiezer rechts van het veld. 

- Deze datum mag niet ouder zijn dan de datum van inschrijving (zie punt 4.3). 

 

4.6 Land van invoer 
 

4.6.1 Buitenlands inschrijvingsbewijs 

 

Het land van invoer is het land waar het voertuig voorheen was ingeschreven en die bijgevolg het 

inschrijvingsbewijs heeft afgeleverd. Voor dit gegeven is er geen geharmoniseerde codeletter. U vindt 

het land van invoer terug op het inschrijvingsbewijs op twee manieren, namelijk de naam van het land 

en het onderscheidingsteken van het land. In het voorbeeld respectievelijk : Bundesrepublik 

Deutschland en D. 
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4.6.2 Webclient preregistratie 

 

Het land van invoer wordt ingevuld in het veld Landcode buitenland. 

 

 

 

4.6.3 Opmerkingen 

 

- Het land van invoer moet verplicht worden ingevuld. 

- U kiest het land uit de beschikbare keuzelijst. 

- Hieronder vindt u een tabel met alle mogelijkheden. 
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Naam van het land Onderscheidingsteken van het land 

Bulgarije BG 

Tsjechië CZ 

Denemarken DK 

Duitsland (Bundesrepublik Deutschland) D 

Estland EST 

Griekenland GR 

Spanje E 

Frankrijk F 

Kroatië HR 

Ierland IRL 

Italië I 

Cyprus CY 

Letland LV 

Litouwen LT 

Luxemburg L 

Hongarije H 

Malta M 

Nederland NL 

Oostenrijk A 

Polen PL 

Portugal P 

Roemenië RO 

Slovenië SLO 

Slowakije SK 

Finland FIN 

Zweden S 

Verenigd Koninkrijk UK 

 

- Indien uw buitenlands inschrijvingsbewijs niet werd afgeleverd door één van de landen in de 

bovenstaande tabel kan u het voertuig niet preregistreren. In dat geval kan u het voertuig 

enkel laten inschrijven door een DIV-medewerker. 

 

Om de preregistratie verder te vervolledigen klik op Volgende. 

 

4.7 Merk 
 

4.7.1 Buitenlands inschrijvingsbewijs 

 

U vindt het merk van het voertuig terug op het buitenlands inschrijvingsbewijs onder de 

geharmoniseerde lettercode D1. In het voorbeeld : BMW. 
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4.7.2 Webclient preregistratie 

 

Het merk van het voertuig wordt ingevuld in het veld Merk . 

 

 

 

4.7.3 Opmerkingen 

 

- Het merk moet verplicht worden ingevuld. 
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4.8 Type 
 

4.8.1 Buitenlands inschrijvingsbewijs 

 

U vindt het type van het voertuig terug op het buitenlands inschrijvingsbewijs onder de 

geharmoniseerde lettercode D2. In het voorbeeld : 1K4. 

 

 

 

4.8.2 Webclient preregistratie 

 

Het type van het voertuig wordt ingevuld in het veld Type. 
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4.8.3 Opmerkingen 

 

- Het type moet verplicht worden ingevuld. 

- Het is mogelijk dat u onder de geharmoniseerde lettercode D2 behalve het type nog andere 

gegevens terugvindt. Het betreft dan de variant en de versie van het voertuig. U mag deze 

gegevens invullen in de daartoe bestemde velden, maar het is geen verplichting.  In het 

voorbeeld is de variant ‘1S51’ en de versie ‘6H350700’. 

- Indien er op het buitenlands inschrijvingsbewijs toch geen type zou vermeld zijn, moet u ‘N/A’ 

invullen. 

 

4.9 Handelsbenaming 
 

4.9.1 Buitenlands inschrijvingsbewijs 

 

U vindt de handelsbenaming van het voertuig terug op het buitenlands inschrijvingsbewijs onder de 

geharmoniseerde lettercode D3. In het voorbeeld : 118D. 

 

 

 

4.9.2 Webclient preregistratie 

 

De handelsbenaming of commerciële naam wordt ingevuld in het veld Handelsbenaming. 
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4.9.3 Opmerkingen 

 

- De handelsbenaming moet verplicht worden ingevuld. 

- Indien er op het buitenlands inschrijvingsbewijs toch geen type zou vermeld zijn, moet u ‘N/A’ 

invullen. 

 

4.10 Categorie 
 

4.10.1 Buitenlands inschrijvingsbewijs 

 

U vindt de categorie van het voertuig terug op het buitenlands inschrijvingsbewijs onder de 

geharmoniseerde lettercode J. In het voorbeeld : M1. 
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4.10.2 Webclient preregistratie 

 

De categorie van het voertuig wordt ingevuld in het veld Categorie. 

 

 

 

4.10.3 Opmerkingen 

 

- De categorie moet verplicht worden ingevuld. 

- U kiest de categorie uit de beschikbare keuzelijst.  
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4.11 Goedkeuring 
 

4.11.1 Buitenlands inschrijvingsbewijs 

 

U vindt de goedkeuring van het voertuig terug op het buitenlands inschrijvingsbewijs onder de 

geharmoniseerde lettercode K. In het voorbeeld : e1*2007/46*0283*18. 

 

 

 

4.11.2 Webclient preregistratie 

 

De goedkeuring wordt ingevuld in het veld Code goedkeuring. 
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4.11.3 Opmerkingen 

 

- De goedkeuring moet verplicht worden ingevuld. 

- Er zijn strikte regels betreffende het invullen van de goedkeuring. De vorm van de 

goedkeuring is belangrijk en dient nauwgezet nageleefd te worden.  

o De goedkeuring bestaat uit 4 delen gescheiden door een ‘*’. Men krijgt dus 

deel1*deel2*deel3*deel4. 

o Deel 1 identificeert een lidstaat en wordt gevormd door de kleine letter ‘e’ gevolgd 

door een cijfer. Voorbeelden : e1, e6, e11. Op sommige buitenlandse 

inschrijvingsbewijzen wordt deel1 vermeld met een hoofdletter ‘E’, bijvoorbeeld E2, 

E4, enz. In de webapplicatie vult u altijd een kleine letter ’e’ in, ook als op het 

buitenlands inschrijvingsbewijs een hoofdletter staat. 

o Deel 2 identificeert de Europese richtlijn waaronder uw voertuig is goedgekeurd.  

o Deel 3 is het volgnummer van de goedkeuring is een getal dat uit 4 cijfers bestaat.  

o Deel 4 is het uitbreidingsnummer van de goedkeuring. Indien dit op het buitenlands 

inschrijvingsbewijs ontbreekt vult u dit niet in, maar plaatst wel het laatste 

scheidingsteken. Voorbeeld : e4*2007/46*0325*. 

 

 

4.12 Cilinderinhoud 
 

4.12.1 Buitenlands inschrijvingsbewijs 

 

U vindt de cilinderinhoud van het voertuig terug op het buitenlands inschrijvingsbewijs onder de 

geharmoniseerde lettercode P1. In het voorbeeld : 1995. 

 

 

 

4.12.2 Webclient preregistratie 
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De cilinderinhoud wordt ingevuld in het veld Cilinderinhoud. 

 

 

 

4.12.3 Opmerkingen 

 

- De cilinderinhoud moet verplicht worden ingevuld. 

- Indien de brandstof ‘elektriciteit’ is zal u geen cilinderinhoud terugvinden op het buitenlandse 

inschrijvingsbewijs. U vult dan voor cilinderinhoud de waarde ‘0’ in.  

 

4.13 Vermogen 
 

4.13.1 Buitenlands inschrijvingsbewijs 

 

U vindt het vermogen van het voertuig terug op het buitenlands inschrijvingsbewijs onder de 

geharmoniseerde lettercode P2. In het voorbeeld : 110. 

 



 
24 

 

 

4.13.2 Webclient preregistratie 

 

Het vermogen wordt ingevuld in het veld Netto maximaal vermogen. 

 

 

 

4.13.3 Opmerkingen 

 

- Het vermogen moet verplicht worden ingevuld. 
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4.14 Brandstof 
 

4.14.1 Buitenlands inschrijvingsbewijs 

 

U vindt de brandstof van het voertuig terug op het buitenlands inschrijvingsbewijs onder de 

geharmoniseerde lettercode P3. In het voorbeeld : Diesel. 

 

 

 

4.14.2 Webclient preregistratie 

 

De brandstof wordt ingevuld in het veld Hoofdbrandstof. 
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4.14.3 Opmerkingen 

 

- De brandstof moet verplicht worden ingevuld. 

- U kiest de brandstof uit de beschikbare keuzelijst.  

 

 

4.15 Aantal zitplaatsen 
 

4.15.1 Buitenlands inschrijvingsbewijs 

 

U vindt het aantal zitplaatsen van het voertuig terug op het buitenlands inschrijvingsbewijs onder de 

geharmoniseerde lettercode S1. In het voorbeeld : 5. 

 

 

 

4.15.2 Webclient preregistratie 

 

De zitplaatsen worden ingevuld in het veld Aantal zitplaatsen. 
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4.15.3 Opmerkingen 

 

- Het aantal zitplaatsen moet verplicht worden ingevuld. 

 

4.16 Technisch toelaatbare maximummassa 
 

4.16.1 Buitenlands inschrijvingsbewijs 

 

U vindt de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig terug op het buitenlands 

inschrijvingsbewijs onder de geharmoniseerde lettercode F1. In het voorbeeld : 1915. 
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4.16.2 Webclient preregistratie 

 

Deze massa wordt ingevuld in het veld Technisch toelaatbare maximum massa. 

 

 

 

4.16.3 Opmerkingen 

 

- De technisch toelaatbare maximummassa moet verplicht worden ingevuld.  

- De waarde die u hier invult kan niet kleiner zijn dan de waarde van de massa in rijklare 

toestand (zie punt 4.17) 

 

4.17 Massa in rijklare toestand 
 

4.17.1 Buitenlands inschrijvingsbewijs 

 

U vindt de massa in rijklare toestand van het voertuig terug op het buitenlands inschrijvingsbewijs 

onder de geharmoniseerde lettercode G. In het voorbeeld : 1425. 
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4.17.2 Webclient preregistratie 

 

Deze massa wordt ingevuld in het veld Massa in rijk lare toestand. 

 

 

 

4.17.3 Opmerkingen 

 

- De massa in rijklare toestand moet verplicht worden ingevuld.  

- De waarde die u hier invult kan niet kleiner zijn dan de waarde van de technisch toelaatbare 

maximummassa (zie punt 4.16) 

 


