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Procedure inschrijven bromfietsen 
 

 

De regularisatieperiode voor de bromfietsen is ten einde gelopen op 11/12/2017.  

 

 

Sinds 24/01/2018 zijn de nieuwe regels voor het inschrijven van bromfietsen gekend en van toepassing: 

 

 

1. Procedure voor ingevoerde bromfietsen met buitenlands inschrijvingsbewijs 

 

Stap 1 

U gaat naar de douane, samen met uw aankoopfactuur/verkoopsovereenkomst en het 

buitenlands inschrijvingsbewijs, om er een vignet 705 te gaan halen. U ontvangt er een 

roos aanvraagformulier waarop dit vignet 705 gekleefd werd. 

Stap 2 

U komt naar ons kantoor om de bromfiets te verzekeren. Wij vragen de nummerplaat 

aan/doen de inschrijving (opsturen naar DIV – dit duurt 1 à 3 weken of u gaat met de 

documenten die wij voor u klaarmaken naar een DIV-antenne. 

Stap 3 

De nummerplaat wordt door de postbode thuis geleverd en u betaalt € 30 voor de 

nummerplaat en het inschrijvingsbewijs – indien u reeds een nummerplaat heeft betaalt u 

€ 26 voor het inschrijvingsbewijs 

 

 

2. Procedure voor niet ingevoerde bromfietsen met documenten 

 
U bezit, ofwel een gelijkvormigheidsattest van de bromfiets (geldig voor alle nieuw verkochte bromfietsen sinds 01.01.1975).of 

een attest van verlies van dit gelijkvormigheidsattest te verkrijgen bij de politie 

Opgelet, de datum die vermeld staat op een gelijkvormigheidsattest is dikwijls niet het bouwjaar van de bromfiets. Vooral bij 

duplicaten staat er een veel latere datum vermeld dan het werkelijke bouwjaar. We raden op dat ogenblik aan om een 

bouwjaarattest van de BFOV aan te vragen om een correcte inschrijving te bekomen - zie procedure nr. 3 

 

Stap 1 

U komt naar ons kantoor om de bromfiets te verzekeren. Wij vragen de nummerplaat 

aan/doen de inschrijving (opsturen naar DIV – dit duurt 1 à 3 weken of u gaat met de 

documenten die wij voor u klaarmaken naar een DIV-antenne.) 

Stap 2 

De nummerplaat wordt door de postbode thuis geleverd en u betaalt € 42 voor de 

nummerplaat en het inschrijvingsbewijs – indien u reeds een nummerplaat heeft betaalt u 

€ 26 voor het inschrijvingsbewijs 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Procedure voor bromfietsen van meer dan 25 jaar oud zonder documenten 

 
U bezit helemaal geen documenten van de bromfiets die nooit eerder werd ingeschreven in België of in het buitenland. 

 

Stap 1 U moet een bouwjaarattest aanvragen via de BFOV 

Stap 2 
U gaat naar een postkantoor van Bpost, samen met uw bouwjaarattest van de BFOV.U 

ontvangt er een aanvraagformulier tot inschrijving van een voertuig 

Stap 3 

U komt naar ons kantoor om de bromfiets te verzekeren. Wij vragen de nummerplaat 

aan/doen de inschrijving (opsturen naar DIV – dit duurt 1 à 3 weken of u gaat met de 

documenten die wij voor u klaarmaken naar een DIV-antenne. 

Stap 4 

De nummerplaat wordt door de postbode thuis geleverd en u betaalt € 42 voor de ‘O’-

nummerplaat en het inschrijvingsbewijs – indien u reeds een nummerplaat heeft betaalt u 

€ 26 voor het inschrijvingsbewijs 

 

 

4. Procedure voor bromfietsen met Belgisch inschrijvingsbewijs 

 

Stap 1 

U komt naar ons kantoor om de bromfiets te verzekeren. Wij vragen de nummerplaat 

aan/doen de inschrijving (opsturen naar DIV – dit duurt 1 à 3 weken of u gaat met de 

documenten die wij voor u klaarmaken naar een DIV-antenne. 

Stap 2 

De nummerplaat wordt door de postbode thuis geleverd en u betaalt € 30 voor de 

nummerplaat en het inschrijvingsbewijs – indien u reeds een nummerplaat heeft betaalt u 

€ 26 voor het inschrijvingsbewijs 

 

 

 

______________________________________________________________________________________   

 

 

Het inschrijvingsbewijs bestaat uit twee delen: één deel om thuis te bewaren en een ander deel om bij het 

voertuig te hebben tijdens een eventuele controle. 

 

 

Type nummerplaat Kenmerken bromfiets 

S-AAA-001 Klasse A - Max 25 km/u met gelijkvormigheidsattest 

S-BAA-001 Klasse B - Max 45 km/u met gelijkvormigheidsattest 

O-SAA-001 OLDTIMER - Klasse A - Max 25 km/u 

O-SBA-001 OLDTIMER - Klasse B - Max 45 km/u 

 

 

 


