Koninkrijk België
Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen

NATIONAAL VOERTUIGENREGISTER
(artikel 210 van de wet van 30 augustus 2013 houdende de spoorcodex)

SCHRAPPING/VERANDERING LIDSTAAT VAN EEN VOERTUIG
Hoe moet ik het formulier «aanvraag tot schrapping/verandering van lidstaat van een voertuig»
invullen?
1. Voor schrapping van een voertuig
• het vakje «schrapping» aankruisen
• het vakje «aantal betrokken voertuigen» invullen
• de gegevens betreffende de identiteit van de houder invullen (contactpersoon:
facultatief)
• de «bijlage schrapping/verandering van lidstaat invullen (via hyperlink)(Exceldocument).
Hoe de bijlage in te vullen?
a- het vakje schrapping
aankruisen
b- de reden van de
schrapping aanduiden

c- gelieve de 11 eerste cijfers van het
nummer in te geven. Het 12-de
cijfer wordt automatisch
weergegeven.

Redenen van schrapping
- einde inschrijving op het Europees net: code 30 (vb. wagens gebruikt als opslagplaats)
- voertuig gebruikt buiten het Europese net: code 31
- voertuig ondergaat significante wijzigingen: code 32 (vb. geen exploitatie van het voertuig,
voertuig dient voor wisselstukken, of heropbouw van een ander voertuig)
- verschroting/vernietiging: code 33
- museumvoertuig: code 34 (vb. museum, voertuig enkel gebruikt op toeristische en/of historische
lijnen)
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2. Voor een verandering van lidstaat
• het vakje «verandering van lidstaat» aankruisen
• het vakje «aantal betrokken voertuigen» vermelden
• de gegevens betreffende de identiteit van de houder invullen (contactpersoon:
facultatief)
• de «bijlage schrapping/verandering van lidstaat invullen (via hyperlink)(Exceldocument). In deze bijlage moet het vakje «verandering van lidstaat» aangekruist
worden alsook de nummers van de voertuigen die bij deze wijziging betrokken zijn en
de reden van schrapping.

HET GEDATEERD EN ONDERTEKEND FORMULIER MET DE BIJLAGEN
POST OF E-MAIL (PDF FORMAAT)

VIA

STUREN NAAR

DVIS
Vooruitgangsstraat 56
B-1210 Brussel
E-mail: nvr.rail@mobilit.fgov.be

Enkele nuttige definities
Eigenaar
De enige vertegenwoordiger die controle heeft over het eigenaarschap van het voertuig als
kapitaal. De eigenaar is niet noodzakelijkerwijze de houder van het voertuig.
Houder
De persoon die eigenaar is van het voertuig of het recht heeft het voertuig te gebruiken, het
voertuig exploiteert als vervoermiddel en als dusdanig ingeschreven is in het NVR.
Ondernemingsnummer
Identificatienummer van elke onderneming.
Merkteken van de houder (VKM)
Het merkteken van de houder “Vehicle Keeper Marking” is een alfanumerische code
bestaande uit 2 tot 5 letters (NMBS/SNCB mogen B in een cirkel blijven gebruiken). Het VKM
wordt op elk spoorvoertuig geplaatst naast het Europees Voertuignummer (EVN).

-2-

