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Waaraan moet een reproductie van
een kentekenplaat voldoen?
Sinds 15 maart zijn de technische eisen voor reproducties van kentekenplaten vastgelegd. Meer
informatie over deze eisen en wie ze mag maken, vindt u terug in onderstaand bericht.
1.

Reproductie kentekenplaten

Op een voertuig moet de recent aangeschafte reproductie
van de kentekenplaat al meer dan een jaar in
overeenstemming zijn met de laatste versie van het
ministerieel besluit van 23 juli 2001. Tot nu toe omschreef
dat besluit alleen de afmetingen, vorm, kleur, opschrift en
grafie van de reproducties, evenals de technische
vereisten waaraan de reproducties moeten voldoen. Door
middel van de certificatieprocedure komt meer uniformiteit
in de reproducties van kentekenplaten, uitgereikt door de
detailhandel. Nu moet de fabrikant of verdeler de
procedure “aanvraag tot certificatie” naleven. De bedoeling
is dat binnenkort in de handel alleen nog reproducties
conform een gecertificeerd type verkocht worden.
De autokeuring kan nagaan of de reproductie van de
kentekenplaat voldoet aan de normen in uitvoering van
artikel 21 van het KB van 20 juli 2001 betreffende de
inschrijving van de voertuigen. Als de reproductie niet
meer voldoet aan de eisen van het KB inschrijvingen, dan
moet een nieuwe reproductie aangeschaft worden.
Als bijvoorbeeld de achtergrond loskomt, kan ook de
verbaliserende overheid uw voertuig tegenhouden en
nagaan welke fabrikant of verdeler de reproductie heeft
geleverd. De politie heeft al voertuigen gecontroleerd
omdat die reden met een beschadigde reproductie van de
Europese kentekenplaat met 7 tekens. De titularis van het
voertuig moet die dan vervangen. Als de autokeuring en/of
de politie vaststelt dat meermaals dezelfde fabrikant of
verdeler reproductie van slechte kwaliteit aflevert, dan zal
die dergelijke platen niet meer mogen verkopen.

Koopt u na 15 maart 2012 een reproductie in de
detailhandel, let dan op de verplichte vermeldingen in de
linkerbovenhoek van de achtergrond. Deze vermeldingen
dienen kleurloos of lichtgrijs te zijn en toch leesbaar.
Het gecertificeerd type vermeldt het identificatieteken van
de fabrikant of verdeler. Dat identificatieteken kan een logo
zijn, een naamdiminutief (3 letters minimum) of een
nummer. Ga naar een andere detailhandel als dat niet het
geval is.
Of een kentekenplaat voldoet aan de vereiste
kwaliteitsnormen kan binnenkort nagegaan worden op de
website van de FOD Mobiliteit en Vervoer. De erkende
fabrikant en/of verdeler moet vermeld worden op
www.mobilit.fgov.be.
Alle informatie vindt u in :
-

de ministeriële omzendbrief van 20 februari 2012
betreffende de certificering van reproducties van
kentekenplaten, BS 12 maart 2012, blz. 15358.

-

het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de
inschrijving van voertuigen, BS 8 augustus 2001.
( art.21 e.v. )

2.

Toepassingsdatum

Deze richtlijnen zijn van toepassing vanaf 15/03/2012.
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