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Einde van de regularisatieperiode van bromfietsen, lichte vierwielers en speed-
pedelecs 

  

Geachte, 
  
  
Op 10 december 2018 eindigt de regularisatieperiode van gebruikte bromfietsen, lichte 
vierwielers en speed-pedelecs die vóór 31 maart 2014 in verkeer zijn gebracht. 
  
Vanaf 11 december 2018 moeten ze geldig ingeschreven zijn om op de openbare weg in 
verkeer te worden gebracht. 

De inschrijvingsprocedures voor nieuwe voertuigen en gebruikte voertuigen die voordien reeds 
ingeschreven werden wijzigen niet. 

Wat wel wijzigt vanaf 11/12/2018 is de inschrijvingsprocedure voor gebruikte voertuigen die 
nog nooit ingeschreven werden. 

  

!!! bpost voert geen preregistratie van voertuigen meer uit: het is dus onnodig zich 
aan te bieden bij een postkantoor !!! 

Lees het volgende aandachtig! 

  

In gezamenlijk overleg met de Douane werd beslist dat de bromfietsen, lichte vierwielers en 
speed-pedelecs die de regularisatieprocedure via bpost gemist hebben enkel nog door de DIV 
mogen ingeschreven worden zonder dat daarvoor een vignet/signaal 705 nodig is. De 
inschrijving zal alleen maar kunnen gebeuren op voorwaarde dat de aanvrager een behoorlijk 
gelijkvormigheids-of homologatieattest kan voorleggen. 

Indien hij niet meer in het bezit is van zulk document dient hij bij de invoerder een duplicaat 
aan te vragen. Voor de inschrijving van bromfietsen en lichte vierwielers die niet onderworpen 
waren aan de gelijkvormigheidsprocedure moet een attest van een officiële oldtimervereniging 
worden voorgelegd waarin het bouwjaar wordt geattesteerd. Voor de speed-pedelecs die niet 
over een homologatie beschikken, dient deze gevraagd te worden bij de Dienst Homologatie 
van één van de drie Gewesten. 

Meer bepaald gaat het over de volgende voertuigen die zonder vignet 705 kunnen 
ingeschreven worden: 

• de bromfietsen, lichte vierwielers en speed-pedelecs die vóór 31 maart 2014 in België 
al in het verkeer werden gebracht (dus ook deze welke in het buitenland ingeschreven 
geweest zijn en die vóór 31 maart 2014 door een Belgische gebruiker ingevoerd of 
intracommunautair verworven zijn); 



• de bromfietsen, lichte vierwielers en speed-pedelecs zonder buitenlands 
kentekenbewijs die tussen 31 maart 2014 en 10 december 2015 door een Belgische 
gebruiker ingevoerd of intracommunautair verworven werden en die dus tussen 31 
maart 2014 en 10 december 2015 in België in het verkeer gebracht werden. Voor alle 
duidelijkheid wordt nog vermeld dat 31 maart 2014 en 10 december 2015 inbegrepen 
zijn in voormelde periode. 

Voor de andere bromfietsen, lichte vierwielers en speed-pedelecs die nooit werden 
ingeschreven en in het verkeer werden gebracht na 10 december 2015, is een dedouanering 
met aflevering van een vignet/signaal 705 vereist. 

!!! Het is niet langer mogelijk om documenten aan te bieden bij bpost: bpost doet niet langer 
de preregistratie van technische gegevens van voertuigen. 

Stuur uw aanvraagformulier en bijlagen op naar DIV of biedt u aan in een DIV-bijkantoor. 

Als de aanwezigheid van een niet-ingeschreven voertuig na 11 december 2018 op de 
openbare weg wordt vastgesteld, loopt men het risico een boete te krijgen van 116 €! 
  
Opgelet: een voertuig zonder homologatie mag niet in het verkeer worden gebracht. 

  

  

Meer info op de site van de FOD Mobiliteit en Vervoer : 

www.mobilit.belgium.be 

• Wegverkeer 
• Inschrijving van voertuigen 

• Kentekenplaten 
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