Geldigheidsduur van de tijdelijke kentekenplaten van korte duur
Art. KB

Mogelijke duurtijd bij aanvraag

Min. duurtijd

Max. duurtijd

Verlenging

De personen die beschouwd worden als tijdelijk afwezigen

Art 5 §1 4°

12 maanden

2 maanden

12 maanden

Ja

De fysieke personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in een land dat geen deel uitmaakt
van de conventies over het wegverkeer

Art 5 §1 5°

6 maanden

2 maanden

6 maanden

Ja, als periode van eerste aanvraag korter was dan 6 maanden

De natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in het buitenland en zich aldaar aangemeld
hebben in een consulaat of ambassade, die voorheen ingeschreven waren in de
bevolkingsregisters van een Belgische gemeente en niet ingeschreven zijn in het
wachtregister van een Belgische gemeente, die in België een voertuig hebben gekocht en
dit gebruiken tijdens hun tijdelijk verblijf in België.

Art 5 §1 6°

6 maanden

30 dagen

maximaal 6 maanden per kalenderjaar , eventueel op te
delen in periodes van minstens één maand;

Ja, als periode van eerste aanvraag korter was dan 6 maanden

De studenten, afkomstig uit een land buiten de EU, die een voertuig meebrengen of in
België aankopen met een vrijstelling van invoerrechten en BTW om dit voertuig tijdens hun
studies in België te gebruiken.

Art 5 §1 6°

12 maanden

30 dagen

12 maanden of duurtijd van vrijstelling

Ja , zolang de voorwaarden voor de toekenning van het kenteken vervuld
zijn

De personen afkomstig uit een land buiten de EU, die in de EU een specifieke opdracht
van bepaalde duur vervullen voor rekening van een buitenlandse firma en die tijdelijk in
België verblijven en die in België een voertuig aankopen met vrijstelling van invoerrechten
en BTW.

Art 5 §1 6°

= duurtijd van vrijstelling

30 dagen

12 maanden of duurtijd van vrijstelling

Ja, als de geldigheidsduur van de vrijstelling verlengd wordt

De natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in het buitenland, met uitzondering van de
personen bedoeld in § 1, 12°, die een voertuig overbrengen naar België of aankopen in
België met vrijstelling van douanerechten en btw, of btw alleen; de tijdelijke inschrijving van
hun voertuig is geldig voor de duur van de betreffende vrijstelling van douanerechten en
btw, of btw alleen.

Art 5 §1 6°/1

= duurtijd van vrijstelling

30 dagen

duurtijd van vrijstelling

Ja, als de geldigheidsduur van de vrijstelling verlengd wordt

De natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in het buitenland, die niet ingeschreven zijn
in het wachtregister van een Belgische gemeente, die in België een voertuig hebben
gekocht en dit gebruiken tijdens hun tijdelijk verblijf in België : de tijdelijke inschrijving van
hun voertuig is maximaal 6 maanden geldig.

Art 5 §1 6°/2

6 maanden

2 maanden

6 maanden

Ja, als periode van eerste aanvraag korter was dan 6 maanden

De buitenlandse eigenaars van een voertuig dat ze naar België overbrengen of laten
overbrengen zonder dat het een geldige buitenlandse nummerplaat draagt of nog geldig
verzekerd is

Art 5 §1 7°

6 maanden

2 maanden

6 maanden

Ja, als periode van eerste aanvraag korter was dan 6 maanden

De personen die ingeschreven zijn in het wachtregister van een Belgische gemeente.

Art 5 §1 8°

6 maanden

2 maanden

6 maanden

Ja , zolang de voorwaarden voor de toekenning van het kenteken vervuld
zijn

De personen die een procedure lopende hebben teneinde een verblijfsvergunning te
krijgen in België.

Art 5 §1 9°

6 maanden

2 maanden

6 maanden

Ja , zolang de voorwaarden voor de toekenning van het kenteken vervuld
zijn

De personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente en
die, met het oog op hun verhuis naar het buitenland, een voertuig in België hebben
verworven met vrijstelling van invoerrechten en BTW (of enkel BTW)

Art 5 §1 10°

=duurtijd van vrijstelling

30 dagen

30 dagen of duurtijd van vrijstelling

Ja, als de geldigheidsduur van de vrijstelling verlengd wordt

De rechtspersonen die ingeschreven zijn in een Belgisch handelsregister of opgericht zijn
door of krachtens internationaal, buitenlands of Belgisch recht en in België een vaste
inrichting hebben en die in België een voertuig hebben verworven met vrijstelling van
rechten bij invoer en BTW of van BTW alleen met het oog op de overbrenging van dit
voertuig naar één van zijn vaste inrichtingen in het buitenland

Art 5 §1 11°

=duurtijd van vrijstelling

30 dagen

30 dagen of duurtijd van vrijstelling

Ja, als de geldigheidsduur van de vrijstelling verlengd wordt

De fysieke personen die niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of in het
wachtregister van een Belgische gemeente en die gedomicilieerd zijn in het buitenland. Zij
kunnen een nieuw of gebruikt voertuig inschrijven dat ze hebben gekocht in België met het
oog op export

Art 5 §1 12°

30 dagen of 4 maanden indien vrijstelling BTW (uitvoer)

30 dagen

30 dagen of 4 maanden indien vrijstelling BTW (uitvoer)

Ja, als de geldigheidsduur van de eventuele vrijstelling verlengd wordt

De rechtspersonen uit een andere
Europese lidstaat die niet zijn ingeschreven in de kruispuntbank van de Belgische
Ondernemingen. Zij kunnen een nieuw of gebruikt voertuig inschrijven dat ze hebben
gekocht in België met het oog op export

Art 5 §1 12°

30 dagen of 4 maanden indien vrijstelling BTW (uitvoer)

30 dagen

30 dagen of 4 maanden indien vrijstelling BTW (uitvoer)

Ja, als de geldigheidsduur van de eventuele vrijstelling verlengd wordt

De personen die werken voor internationale en Europese ondernemingen die hun
hoofdzetel in het buitenland hebben en die in België een voertuig hebben gekocht met het
oog op export voor zover voor dit voertuig een vrijstelling van invoerrechten en BTW (of
BTW alleen) werd toegestaan

Art 5 §1 13°

= duurtijd van vrijstelling

30 dagen

12 maanden of duurtijd van vrijstelling

Ja, als de geldigheidsduur van de eventuele vrijstelling verlengd wordt

De personen die in België ingeschreven zijn en die voor een tijdelijk verblijf in het
buitenland hun voertuig, gebruikt voor de reis, willen exporteren

Art 5 §1 13°

30 dagen

30 dagen

30 dagen

Neen
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