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Speed pedelecs inschrijven via Autoconnect WEBDIV 

Alle snelle elektrische fietsen die bij een snelheid van meer dan 25 km/u nog worden aangedreven, 

hebben een nummerplaat nodig. We spreken dan van speed pedelecs. 

Voor speed pedelecs is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) motorrijtuigen verplicht 

indien de motor autonoom kan werken zonder trappen. Bij een fiets met elektrische hulpmotor die 

enkel trapondersteuning geeft, is deze verzekering niet verplicht, maar een familiale verzekering 

wordt sterk aanbevolen. In beide gevallen moeten de fietsen worden ingeschreven. 

Een overzicht van de regels vindt u op de website van de FOD Mobiliteit. 

Ook in het geval de fiets geen BA-verzekering nodig heeft, kunt u de fiets inschrijven via Autoconnect 

WEBDIV! 

Voor speed pedelecs met een BA-verzekering, volgt u de gewone procedure net zoals voor alle andere 

voertuigen.  

Voor speed pedelecs met enkel trapondersteuning en zonder BA-verzekering, is er een kleine wijziging 

bij het invullen van het inschrijvingsscherm. Vul eerst het rijksregisternummer of 

ondernemingsnummer van uw klant in en daarna het chassisnummer van de fiets en het 

controlegetal. 

Bij de “Gegevens verzekeringsmaatschappij” duidt u aan “Geen verzekering (Speed pedelec met enkel 

trapondersteuning)”. 

 

Onderaan het formulier moet u nog het formaat van de nummerplaat aanduiden.  

 

Nog een paar weetjes 

1. Enkel nieuwe fietsen kunnen op deze manier ingeschreven worden, voor tweedehandse fietsen 

moet er een aanvraagformulier verstuurd worden naar de DIV. 

2. Het is erg belangrijk dat de fiets correct werd gepreregistreerd door de importeur of handelaar. Wij 

merken op dat de beide soorten speed pedelecs die via Autoconnect VIPS worden gepreregistreerd 

kunnen ingeschreven worden via Autoconnect WebDIV. Wanneer u foutmeldingen krijgt bij het online 

inschrijven van een fiets, verwijs dan de handelaar door naar onze Servicedesk 

(servicedesk@inmotiv.be) voor hulp bij het preregistreren.  

https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/kentekenplaten/elektrische_fietsen
mailto:servicedesk@inmotiv.be

