De overdracht van een kentekenplaat
Niet mogelijk voor een kentekenplaat van “oud model” (voor 15/11/2010).
Overdracht tussen levenden.
Een gewone kentekenplaat kan, mits het akkoord van de titularis ervan, overgedragen worden op naam
van de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of één van de kinderen van de titularis, voor zover
dat het voertuig van de titularis of een ander voertuig tegelijkertijd ingeschreven wordt onder dit
plaatnummer. De nodige attesten moeten bijgevoegd worden bij het aanvraagformulier.
In de praktijk :
Vul het aanvraagformulier in en vermeld in het vak X10: “Overdracht plaat van … naar …”
Bijvoorbeeld “Overdracht van een plaat tussen echtgenoten”. Kleef een verzekeringsvignet op het
formulier en voeg de 2 nodige bijlagen bij:
1e bijlage:
een handgeschreven akkoord van de huidige titularis die zijn kentekenplaat wenst
over te dragen.
2e bijlage:
voor een overdracht van plaat tussen gehuwden: ofwel een recent afschrift uit de
huwelijksakte afgeleverd door de gemeente. Dit attest mag maximum 15 dagen oud
zijn. Ofwel een recent attest van gezinssamenstelling afgeleverd door de gemeente.
Dit attest mag maximum 15 dagen oud zijn.
voor een overdracht van plaat tussen wettelijk samenwonenden: een attest van
wettelijke samenwoning afgeleverd door de gemeente. Dit attest mag maximum 15
dagen oud zijn.
Voor een overdracht van plaat van ouder naar kind: ofwel een uittreksel uit de
geboorteakte afgeleverd door de gemeente, ofwel een afschrift van de akte van
wettelijke adoptie afgeleverd door de gemeente, ofwel een recent attest van
gezinssamenstelling afgeleverd door de gemeente. Dit laatste attest mag maximum
15 dagen oud zijn.
Opmerking :
Wanneer het gaat over een overdracht van een kentekenplaat tegelijkertijd met het voertuig dat op die
plaat was ingeschreven, moet er geen attest van een keuringsstation op het aanvraagformulier
voorkomen. In dit geval moet het originele kentekenbewijs bij de aanvraag tot inschrijving gevoegd
worden.

Overdracht in geval van overlijden. (binnen

de vier maanden)

In geval van overlijden van de titularis kan een gewone kentekenplaat overgedragen worden op naam van
de overlevende echtgenoot, de overlevende wettelijk samenwonende partner of één van zijn kinderen,
voor zover dat het voertuig van de overleden titularis of een ander voertuig tegelijkertijd ingeschreven
wordt onder dit plaatnummer.

In de praktijk :
Vul het aanvraagformulier in en vermeld in het vak X10: “Overdracht plaat van … naar …”
Bijvoorbeeld “Overdracht van een plaat tussen echtgenoten”. Kleef een verzekeringsvignet op het
formulier. Er hoeft niet langer een overlijdensakte te worden bijgevoegd (20/12/2016).

Opmerking :
Wanneer het gaat over een overdracht van een kentekenplaat tegelijkertijd met het voertuig dat op die
plaat was ingeschreven, moet er geen attest van een keuringsstation op het aanvraagformulier
voorkomen. In dit geval moet het originele kentekenbewijs bij de aanvraag tot inschrijving gevoegd
worden.

