MAANDELIJKSE INFO

JURIDISCH

SEPTEMBER 09 – 2020

Procedure voor de verlenging 2021
van de commerciële kentekenplaten
die op 31 december 2020 vervallen
De ingangsdatum voor de nieuwe aanpak van de commerciële platen is uitgesteld tot 1 januari 2021.
De nieuwe nationale en beroepsplaten zullen pas vanaf 1 januari 2021 worden afgeleverd.
De huidige regels blijven over de hele linie van toepassing tot 31 december 2020. Wat betekent dat?
1. U kunt nog tot 31 december 2020 een nieuwe commerciële plaat aanvragen (proefritten- of
handelaarsplaat).
2. U moet tussen 1 oktober en 31 december 2020 een aanvraag indienen om de geldigheid van uw huidige
commerciële platen (proefritten- of handelaarsplaat) te verlengen.
Vooraf moet u altijd aan de FOD Financiën vragen het btw-attest elektronisch naar de DIV te sturen. Het
volstaat daarvoor het aanvraagformulier beschikbaar op fin.belgium.be per e-mail of per post op te
sturen.
Daarnaast gelden nog steeds de volgende regels:
- de verlenging van de commerciële platen kan ALLEEN via WebDIV gebeuren;
- de betaling gebeurt rechtstreeks aan de postbode;
- de sticker zit in de enveloppe, samen met het nieuwe inschrijvingsbewijs.
Het is raadzaam deze verlenging uit te voeren voor 18 december 2020 (gezien de eindejaarsvakanties).
Voor aanvragen die vanaf 1 oktober 2020 worden ingediend, zijn de afgeleverde of verlengde platen geldig
tot 31 december 2021. U zult dus in 2021 nog steeds uw huidige proefrittenplaten (ZZ) en handelaarsplaten
(Z) kunnen gebruiken, als u de geldigheid ervan verlengt!
1. Hoe verleng ik een commerciële plaat?
Om de verlenging van uw commerciële plaat te bekomen:
1. Stuur het aanvraagformulier (dat u vindt op
www.fin.belgium.be) naar uw belastingkantoor1, bij
voorkeur per mail of per post om het elektronisch
verstuur van door de btw geregistreerd gegevens naar
de DIV (Stiron project) te genereren die de volgende
elementen vermeldt :
§ Voor een “Handelaarsplaat”
- het identificatienummer van de houder bij de btw;
- dat de houder nog steeds bij de btw geïdentificeerd
is voor het beroep van detailhandelaar (nieuwe
voertuigen, tweedehandse voertuigen of moto's) of,
naargelang het geval, als constructeur, bouwer van
voertuigen of aanhangwagens of als mandataris

1

U vindt de contactgegevens van uw belastingkantoor in de kantorengids
(‘Professioneel > Attesten, Afschriften, Vergunningen> Diverse getuigschriften
(BTW)’).
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van de constructeur of bouwer, en dat hij deze
activiteit daadwerkelijk uitoefent;
- dat de houder minstens 12 voertuigen verkocht
heeft in België, in de loop van de 12 maanden die
de datum van afgifte van de verklaring voorafgaan.
U moet voor elk gevraagd btw-attest op jaarbasis
12 voertuigen verkocht hebben aan eindgebruikers.
U moet bij uw aanvraag tot hernieuwing een kopie
van die verkoopfacturen toevoegen.
Voortaan tellen ook de verkopen van voertuigen
naar het buitenland (zoals uitvoer en
intracommunautaire leveringen) mee.
Noch verkoop aan andere autohandelaars, noch
rekeningen van verkoopcommissies kunnen in
aanmerking genomen worden.
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- dat bij zijn weten het bezit of het gebruik van de
“handelaarsplaat” gedurende de 12 maanden die
de datum van de afgifte van de verklaring
voorafgaan geen aanleiding heeft gegeven tot
overtreding van douane of fiscale regelingen.
§ Voor een “Proefrittenplaat”
- het identificatienummer van de houder bij de btw
- dat de houder nog steeds bij de btw geïdentificeerd
is voor het beroep van detailhandelaar (nieuwe
voertuigen, tweedehandse voertuigen of moto’s),
garagehouder-hersteller
of
carrossier
of,
naargelang het geval, als constructeur, bouwer van
voertuigen of aanhangwagens of als mandataris
van de constructeur of bouwer, en dat hij deze
activiteit daadwerkelijk uitoefent
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3. De lijst met de platen van de klant verschijnt op het
scherm: de makelaar moet elke plaat die verlengd
moet worden aankruisen (in functie van de
ontvangen formulieren). Vervolgens dient de
makelaar eventuele veranderingen van de
maximale cilinderinhoud te vermelden, evenals van
de maximale toegelaten massa voor elke plaat (in
functie van de gegevens van het formulier).
4. De makelaar bevestigt de verzekeringsdekking van
de platen.
5. De samenvatting van de verlenging verschijnt op
het scherm, de makelaar bevestigt en drukt de
bevestiging van de verlenging van de platen af. De
makelaar overhandigt deze print-out aan zijn klant,
die onmiddellijk ziet welk bedrag aan retributie hij
aan de DIV moet betalen via Bpost.

- dat bij zijn weten het bezit of het gebruik van de
“proefrittenplaat” gedurende de 12 maanden die de
datum van de afgifte van de verklaring voorafgaan
geen aanleiding heeft gegeven tot overtreding van
douane of fiscale regelingen.

6. De makelaar zal elk formulier waarmee een
inschrijving wordt aangevraagd drie maanden lang
bewaren en verbindt zich ertoe dit formulier aan de
DIV te overhandigen indien deze dienst daar
uitdrukkelijk om vraagt (en enkel in dat geval).

De aanvraag tot verlenging moet bij de DIV
ingediend worden binnen de 30 dagen na het
elektronisch verstuur van door de btw
geregistreerd gegevens.

3. Bij aflevering van het kentekenbewijs moet u het
volgende aan bpost betalen:

2. U gaat naar uw verzekeraar of makelaar om uw
plaat door hem via internet te laten verlengen.
1. U moet één groen formulier invullen (per te
verlengen plaat) bijna op dezelfde manier in als
voor de eerste aanvraag van een plaat :

§
§

In rubriek P1 : vak nr. 2 (verlenging)
aankruisen;
In vak P2 : het plaatnummer aanduiden.

U moet geen bijkomend attest leveren in geval van
verlenging via internet: geen rekening houden met
het vak S1 "Bijgevoegde attesten".
De makelaar moet erop toezien dat het formulier
ingevuld, gedateerd en getekend wordt.
De makelaar moet op elk formulier een
verzekeringsvignet kleven.
2. De makelaar kiest op de onthaalpagina: verlenging
van een “handelaars”- of “proefritten”-plaat. Hij
voert het btw-nummer van de klant in en controleert
vervolgens of het door de applicatie weergegeven
adres wel degelijk overeenkomt met het adres op
het formulier.
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§ Voor een ‘handelaarsplaat’:
- Indien er geen wijziging is van de maximaal

toegestane massa of van de maximale
cilinderinhoud:
- Verlenging
€ 45,00
- Nieuw kentekenbewijs
€ 26, 00
- Totaal
€ 71,00
- Indien er een wijziging is van de maximaal

toegestane massa en/of van de maximale
cilinderinhoud:
- Verlenging
€ 45,00
- Nieuw kentekenbewijs
€ 26, 00
- Totaal
€ 71,00
Nadien zal de FOD Mobiliteit en Vervoer
nog een bijkomende factuur opsturen ten
bedrage van € 55 (€ 100 - € 45) voor de
wijziging van de inschrijvingsgegevens.
§ Voor een ‘proefrittenplaat’:
- Verlenging
- Nieuw kentekenbewijs
- Totaal

€ 45,00
€ 26, 00
€ 71,00
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4. De sticker bevindt zich in de envelop met het
nieuwe inschrijvingsbewijs.
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intern aan de DIV, dan zal de aanvraag tot verlenging
2021 drie documenten vereisen:

Opgelet !

a) het groene aanvraagformulier,

Aanvrager kan zich naar de loketten van de DIV te
Brussel begeven of zich aanmelden bij een van de
provinciale bijkantoren van de DIV, of stuurt zijn
aanvraag op per post (DIV, Vooruitgangstraat 56 te
1210 Brussel) indien er een foutmelding gegeneerd
wordt na het inbrengen van de transactie via WebDIV.
Hij heeft hiervoor de volgende documenten nodig:
- het print-screen van de foutmelding ;
- het volledig ingevulde en ondertekende groene
aanvraagformulier voor de inschrijving;
- het ondertekende verzekeringsvignet van zijn
verzekeraar dat op het aanvraagformulier werd
gekleefd;
- het btw-attest, niet ouder dan 30 dagen;
- het RSZ-attest indien het bedrijf meer dan 50
werknemers telt en het niet beschikt over de juiste
functiecodes en beschrijvingen van de
beroepsactiviteiten

b) het desbetreffende btw-attest, niet ouder dan 30
dagen,
c) een recent uittreksel uit de KBO met volgende
vermeldingen:

1. Alle gegevens van de aanvrager bevinden zich,
volledig en correct ingebracht in het DIVrepertorium.

b) het desbetreffende btw-attest, niet ouder dan 30
dagen.

Indien de volledige en correcte gegevens nu nog altijd
niet beschikbaar zijn via een raadpleging van de KBO,

de gegevens “vestigingseenheid” van de
betrokken natuurlijke of rechtspersoon, met de
juiste NACEBEL-code van elke uitgeoefende
activiteit (bijgevuld of verbeterd via een
ondernemingsloket) en met de vermelding
“actief” naast de status van de persoon.

Voor deze personen zijn geen “functie-”
codes vereist.
- Voor de personen die verworven rechten
bezitten bestaat evenmin een functiecode; zij
dienen duidelijk in het vak U van hun
aanvraagformulier tot verlenging te vermelden
“Verworven rechten”.
3. Zodra de aanvrager niet meer gekend staat als
zijnde “actief” in de KBO, kan er normaal geen
gevolg gegeven worden aan zijn aanvraag of
aanvragen tot verlenging 2021.
Indien de aanvrager echter beweert nog steeds “actief”
te zijn in de KBO, dient u hem te verzoeken contact op
te nemen met een ondernemingsloket om zijn status
aan te passen en het bewijs ervan te geven door het
voorleggen van de documenten opgesomd in punt 2
hiervoor.

Personen die meer dan 50 mensen tewerkstellen
moeten nog steeds het RSZ-attest, maximum 30
dagen oud, voorleggen, dat het totaal aantal
werknemers in dienst op de laatste dag van het
afgelopen trimester vermeldt.
2. De gegevens van de aanvrager bevinden zich niet
allemaal volledig of correct ingebracht in het DIV repertorium, doordat bepaalde gegevens verleden
jaar nog niet beschikbaar waren in de KBO.

-

- Personen die meer dan 50 mensen
tewerkstellen moeten nog steeds het RSZattest, maximum 30 dagen oud, voorleggen, dat
het totaal aantal werknemers in dienst op de
laatste dag van het afgelopen trimester
vermeldt.

Wanneer de DIV de Kruispuntbank van Ondernemingen
controleert:

a) het groene aanvraagformulier;

de gegevens van de betrokken natuurlijke of
rechtspersoon, met de juiste functiecode
(beschrijving van beroepsactiviteiten in de
onderneming), bijgevuld of verbeterd via een
ondernemingsloket en met de vermelding
“actief” naast de status van de persoon;

Opgelet:

II. Grondvereisten van de verlenging

Indien de aanvrager nog steeds gekend staat als zijnde
«actief» in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(KBO) op het ogenblik van de aanvraag tot verlenging
2021, zal de aanvraag beperkt zijn tot twee
documenten:

-

4. Een aanvraag tot het bekomen van een nieuwe
commerciële kentekenplaat die bovenop de
verlenging 2021 van een bestaande commerciële
plaat, ingediend wordt, mag van dezelfde
vereenvoudigde procedure genieten als deze
beschreven in punt 1 hiervoor, voor zover deze van
dezelfde categorie is (bv.: “proefritten auto”).
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Indien echter de gevraagde nieuwe commerciële
kentekenplaat tot een andere categorie behoort dan
deze waarover de aanvrager reeds beschikt (bv.:
“proefritten moto” i.p.v. “proefritten auto”, of “handelaar
auto” i.p.v. “proefritten auto”), is de procedure
beschreven in punt 2 hiervoor van toepassing.
5. Ter inlichting vindt men hieronder de “functies” die
het bekomen van een commerciële plaat toelaten
en die in de rubriek “functies” van de gegevens
“onderneming” van de betrokken natuurlijke
persoon of rechtspersoon moeten voorkomen,
wanneer de KBO wordt geraadpleegd.

vi) opmerking: wanneer de persoon slechts over
een basiskennis bedrijfsbeheer (functiecode =
20090) beschikt, mag de detailhandel in
motorvoertuigen enkel op NIEUWE voertuigen
betrekking hebben. De DIV zal echter wel een
bewijs willen dat er minstens één nieuw voertuig
verkocht werd.
b) Proefrittenplaat « aanhangwagen »:

a) Proefrittenplaat « auto » en proefrittenplaat
« aanhangwagen »:
i. motorvoertuigen intersectoraal (code 20100),
ii. motorvoertuigen boven 3,5 ton (code 20103),
iii. basiskennis bedrijfsbeheer (code 20090).
b) Proefrittenplaat « moto, bromfiets en lichte
vierwielers »:
i. motorvoertuigen tot 3,5 ton (code 20102).
c) Handelaarsplaat « auto » en handelaarsplaat
« aanhangwagen »:
i. motorvoertuigen intersectoraal (code 20100),
ii. basiskennis bedrijfsbeheer (code 20090).
d) Handelaarsplaat « moto, bromfiets en lichte
vierwielers »:

i) algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en
lichte bestelwagens (NACEBEL-codes 45.201),
ii) algemeen onderhoud en reparatie van overige
motorvoertuigen ( NACEBEL-code 45.202),
iii) handel in aanhangwagens, opleggers, caravans
en dergelijke (NACEBEL-codes 45.194),
iv) opmerking: wanneer de persoon slechts over
een basiskennis bedrijfsbeheer (functiecode =
20090) beschikt, mag de handel in
aanhangwagens enkel op NIEUWE voertuigen
betrekking hebben.
c) Proefrittenplaat « moto, bromfiets en lichte
vierwielers »:
i) detailhandel in en onderhoud en reparatie van
motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen (één NACEBEL-code, die 45.402
moet zijn).
d) Handelaarsplaat « auto »:
i) detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens
(NACEBEL-code 45.113),

i. motorvoertuigen intersectoraal (code 20100).
ii. basiskennis bedrijfsbeheer (code 20090)

ii)

6. Ter inlichting vindt men tevens hieronder de
“activiteiten” die het bekomen van een
commerciële plaat toelaten en die in de rubriek
“activiteiten” van de gegevens “vestigingseenheid” van de betrokken natuurlijke persoon of
rechtspersoon moeten voorkomen, wanneer de
KBO wordt geraadpleegd.

detailhandel in overige
(NACEBEL-code 45.193)

motorvoertuigen

iii) opmerking: wanneer de persoon slechts over
een basiskennis bedrijfsbeheer (functiecode =
20090) beschikt, mag de detailhandel in
motorvoertuigen enkel op NIEUWE voertuigen
betrekking hebben.
e) Handelaarsplaat « aanhangwagen »:

a) Proefrittenplaat « auto »:
i) algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en
lichte bestelwagens (NACEBEL-codes 45.201),
ii) algemeen onderhoud en reparatie van overige
motorvoertuigen (NACEBEL-codes 45.202),
iii) carrosserieherstelling (NACEBEL-code 45.204)
iv) detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens
(NACEBEL –code 45.113)
v) detailhandel in overige
(NACEBEL-code 45.193)
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motorvoertuigen
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i)

handel
caravans
45.194),

in aanhangwagens, opleggers,
en dergelijke (NACEBEL-code

ii) opmerking: wanneer de persoon slechts over
een basiskennis bedrijfsbeheer (functiecode =
20090) beschikt, mag de handel in
aanhangwagens enkel op NIEUWE voertuigen
betrekking hebben.
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f) Handelaarsplaat « moto, bromfiets en lichte
vierwielers »:
i. i) detailhandel in en onderhoud en reparatie van
motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen (één NACEBEL-code, die 45.402
moet zijn).
Opgelet: Ondernemingen die meer dan
50 personeelsleden tewerkstellen kunnen
soms nog andere NACEBEL-codes
hebben afhankelijk van hun specifieke
activiteit (bv. voertuigconstructeurs,
openbare vervoersmaatschappijen en
andere).
7. De aanvragen tot het bekomen van een nieuwe
commerciële kentekenplaat worden enkel nog
uitgevoerd door de DIV te Brussel (City Atrium).
De aanvragen tot het bekomen van een verlenging van
de inschrijving daarentegen kunnen zowel in de DIVBrussel als in de DIV-bijkantoren (antennes) gebeuren.
8. Contactpunten
Callcenter: Tel : 02 277 30 50
Loketten:
- Brussel: City Atrium
- Alle provinciale DIV-bijkantoren
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