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De geschiedenis van de Belgische nummerplaten 

België voerde de verplichting in om automobielen met een nationale nummerplaat te voorzien vanaf 
1899. Vanaf 1900 voerden de Belgische provincies een bijkomende plaat in, de zogenaamde 
provinciale belasting. Deze platen waren verschillend van provincie tot provincie qua vorm en kleur. 
Deze provinciale taksplaten waren op de bumpers gemonteerd vooraan de automobiel. Deze 
bijkomende taksplatenserie eindigde in 1914. 

 

Periode nummering karakters achtergrond combinaties voorbeelden

1899-
1912

1 - 25000
1 tot 4 zwarte 
cijfers

wit
1 - 12 - 123 
- 1234

1912-
1914

10000 - 
30000

5 witte cijfers lichtblauw 12345

1914-
1918

10000 - 
30000

5 witte cijfers zwart 12345

1918-
1921

30000 - 
99999

5 witte cijfers donkerblauw 12345

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand%3AAutokenteken_Belgie_nr2842.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand%3AAutokenteken_Belgie_wit_op_lichtblauw_nr21715.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand%3AAutokenteken_Belgie_wit_op_zwart_nr23788.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand%3AAutokenteken_Belgie_wit_op_donkerblauw_nr63502.jpg


1921-
1926

A-0001 - M-
9999

1 witte letter + 4 
witte cijfers

donkerblauw A-1234

1926-
1953

1 - 999999
1 tot 6 rode 
cijfers

wit

1 - 12 - 123 
- 1234 - 
12345 - 
123456

1953-
1962

A.0001 - 
9999.Z

1 rode letter + 4 
rode cijfers

wit

A.1234 - 
1.A.234 - 
12.A.34 - 
123.A.4 - 
1234.A

1962-
1971

AA.001 - 
999.ZZ

2 
opeenvolgende 
rode letters + 3 
rode cijfers

wit

AB.123 - 
1.AB.23 - 
12.AB.3 - 
123.AB

1971-
1973

A.001.A - 
Z.999.Z

1 rode letter + 3 
rode cijfers + 1 
rode letter

wit A.123.A

1973-
2008

AAA-001 - 
ZZZ-999

3 rode letters + 
3 rode cijfers

wit ABC-123

2008-
2010

001-AAA - 
999-CFQ

3 rode cijfers + 
3 rode letters

wit 123-ABC

november 
2010 - 
heden

1-AAA-001 
- ...

1 donkerrood 
cijfer + 3 
donkerrode 
letters + 3 
donkerrode 
cijfers

wit

1-ABC-123 - 
8-ABC-123 - 
8-123-ABC - 
9-ABC-123 - 
9-123-ABC

Met dank aan Gerd Camps.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand%3AAutokenteken_Belgie_wit_op_donkerblauw_nrG-2811.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand%3AAutokenteken_Belgie_rood_op_wit_nr64533.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand%3AAutokenteken_Belgie_rood_op_wit_nrB.4192.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand%3AAutokenteken_Belgie_rood_op_wit_nrXP.859.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand%3AAutokenteken_Belgie_rood_op_wit_nrF.673.Y.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand%3AAutokenteken_Belgie_rood_op_wit_nrAWB-539.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand%3AAutokenteken_Belgie_rood_op_wit_nr001-AAA.jpg


Een filmpje…

150 jaar Opel... klik HIER

Wie rijdt er met de oudste Opel?

Wie van de oud collega’s rijdt er met een oude Opel? Stuur je naam met de gegevens van je wagen
naar webmaster@ex-gm.be en de top 3 van de oudste Opel kom ik zelf fotograferen en krijgen een
mooie fotoreportage op de website.

http://youtu.be/RjYrF8_NzdQ

