
Je nummerplaat laten 
schrappen: snel, makkelijk 
en gratis via bpost
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Verkoop je je wagen? Wil je je nummerplaat vervangen 
door een gepersonaliseerde nummerplaat? Dan moet 
je je nummerplaat laten schrappen. Dat kan gratis via 
bpost. In deze brochure ontdek je hoe je je nummer-
plaat laat schrappen. 

Je officiële nummerplaat binnenbrengen bij bpost

Hoe laat je je nummerplaat 
schrappen en waarom is  
het belangrijk?

Waarom je je nummerplaat  
best snel laat schrappen

Een schrapping verwijdert je nummerplaat uit het voer-
tuigenregister van de DIV (Dienst voor Inschrijving van 
Voertuigen). Zolang je nummerplaat niet geschrapt is:

• blijf je verkeersbelasting betalen

• ben jij aansprakelijk voor verkeersboetes

Om je nummerplaat te  
laten schrappen, moet je  
je officiële nummerplaat 
onverpakt binnenbrengen  
bij bpost. Met een kopie  
kun je je nummerplaat  
niet laten schrappen.

Je officiële 
nummerplaat hangt 
achteraan je wagen 
en herken je aan de 
DIV-reliëfstempel

Vragen of meer info?

 
Surf naar  

www.bpost.be/nummerplaat

 
Bel onze medewerkers op 

 0800 96 005
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Veelgestelde vragen

Waarom mag ik mijn nummerplaat niet verpakken?

Onverpakte platen kunnen we automatisch en dus veel 
sneller verwerken.

Kan ik documenten voor de DIV met de  
nummerplaat meegeven?

Nee, documenten voor de DIV (Dienst voor Inschrijving 
van Voertuigen) moet je afzonderlijk versturen.

Kan ik mijn nummerplaat bij de DIV binnenbrengen?

Nee, dat is niet meer mogelijk. Je kan je nummerplaat 
wel nog in een inzamelbus deponeren tot en met 
31/03/2020. 

Wanneer ontvang ik mijn schrappingsattest?

Als je je nummerplaat aan een loket afgeeft, ontvang 
je direct je schrappingsattest. Enkele dagen later 
ontvang je per post ook een schrappingsattest op 
naam. Deponeer je je nummerplaat in een inzamelbus, 
dan ontvang je enkel een schrappingsattest op naam. 
Je ontvangt het per post, enkele dagen nadat je je 
nummerplaat in de bus deponeerde.

Ik heb na een week nog geen schrappingsattest 
ontvangen. Wat kan ik doen?

Je kunt de status van je schrapping volgen op  
www.mobilit.belgium.be. Klik op de homepagina  
op 'Mijn voertuig, mijn plaat' of bel bpost op  
0800 96 005.

Direct een schrappingsattest
Je krijgt van de loketbediende een  
schrappingsattest. Dat document  
bewijst dat je je nummerplaat op die  
datum afgegeven hebt. Met het schrap-
pingsattest kun je je autoverzekering 
opzeggen. Ook je verkeersbelasting  
wordt meteen stopgezet.

Ruimere openingsuren
Scan de QR-code hiernaast of surf 
naar www.bpost.be/nummerplaat 
voor de openingsuren van de 
dichtstbijzijnde inzamelbus. 

Jouw  
voordeel

Jouw  
voordeel

Twee manieren om je  
nummerplaat te laten 
schrappen

Aan het loket  
van een postkantoor  
of postpunt

Tijdens de openingsuren kun je je nummerplaat 
gratis afgeven in elk postkantoor of postpunt.

 Kijk op www.bpost.be waar het dichtstbijzijnde 
postkantoor of postpunt is.

 Geef je officiële nummerplaat, zonder verpakking, 
af aan de loketbediende.

 Je ontvangt een schrappingsattest, waarop je  
kenteken en de afgiftedatum staat.

 Je nummerplaat wordt dezelfde dag nog naar  
het schrappingscentrum gebracht.

 Enkele dagen na de schrapping, ontvang je per post 
een schrappingsattest op naam.

Vanaf 6 januari 2020  
via de inzamelbus in  
bepaalde postkantoren

Bepaalde postkantoren zijn uitgerust met  
een inzamelbus voor nummerplaten.

 Kijk op www.bpost.be/nummerplaat waar het 
dichtstbijzijnde postkantoor met een inzamelbus is.

 Deponeer je officiële nummerplaat, zonder 
verpakking, in de inzamelbus.

 Je ontvangt geen schrappingsattest. 

 Je nummerplaat wordt met het eerstvolgende 
transport naar het schrappingscentrum gebracht.

 Enkele dagen na de schrapping, ontvang je per post 
een schrappingsattest op naam.
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