Ad 1. Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

§ 2. Bewijs van verzekering binnenlandse niet-kentekenplichtige
motorrijtuigen
Artikel 2
1. Behoudens het bepaalde in artikel 6 moet de bestuurder van een
gehandicaptenvoertuig bij zich hebben:
a. een geldige verzekeringsplaat, welke op de in artikel 3, tweede lid,
voorgeschreven wijze op het gehandicaptenvoertuig is bevestigd en
welke behoort bij de verzekering bedoeld onder b;
alsmede
b. een document waaruit blijkt dat met betrekking tot het door hem
bestuurde gehandicaptenvoertuig een verzekering overeenkomstig de
wet van kracht is.
2. De verzekeringsplaat en het document, bedoeld in het eerste lid,
worden verstrekt door de verzekeraar.
Artikel 3
1. Als verzekeringsplaat, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, geldt
een vierkante plaat van 80 * 80 mm met afgeronde hoeken, waarop
letters en cijfers zijn vermeld als in dit artikel omschreven.
2. De verzekeringsplaat wordt bevestigd op het achterspatbord in
verticale of nagenoeg verticale stand en in de breedterichting van het
gehandicaptenvoertuig, op zodanige wijze dat de letters zich boven de
cijfers bevinden en de letters en cijfers goed zichtbaar zijn. Indien het
gehandicaptenvoertuig meer achterwielen heeft, behoeft slechts één
verzekeringsplaat op één der achterspatborden te worden aangebracht.
Indien het gehandicaptenvoertuig is voorzien van een bak of opbouw
mag de verzekeringsplaat in plaats van op het achterspatbord ook
worden bevestigd op de achterzijde van de bak of opbouw, zoveel
mogelijk aan de uiterste linkerzijde daarvan.
3. Op de verzekeringsplaat worden bovenaan drie hoofdletters naast
elkaar en daaronder drie cijfers naast elkaar geplaatst. De afmetingen
van deze letters en cijfers zijn ten minste 24 mm hoog en ten minste 16

mm breed, met dien verstande dat het cijfer 1 ten minste 7 mm breed
moet zijn, terwijl de letters A, C, E, I, K, O, U en Y niet worden gebezigd.
Op de plaat worden tevens het woord Nederland en een jaartal
geplaatst; deze letters en cijfers zijn ten minste 5 mm hoog. Onze
Minister stelt jaarlijks de plaats van deze aanduidingen op de plaat vast,
alsmede de volgorde van de aanduidingen.
4. Onze Minister stelt de kleur vast
a. van de ondergrond van de verzekeringsplaat met daarbij eventueel de
mate van de retroflectie van de kleur;
b. waarin de letters en cijfers, het woord Nederland en het te vermelden
jaartal alsmede een eventuele rand jaarlijks moeten worden uitgevoerd.
Onder kleur wordt voor de toepassing van dit lid mede verstaan zwart.
Onze Minister kan voorschriften geven ten aanzien van het materiaal,
waarvan de verzekeringsplaat moet worden vervaardigd.
5. Onze Minister stelt de lettercombinaties vast, welke een verzekeraar
moet doen aanbrengen op de door hem af te geven verzekeringsplaten.
6. De verzekeringsplaat kan worden gebezigd met ingang van de eerste
januari van het kalenderjaar, dat erop staat vermeld. De geldigheidsduur
van de plaat eindigt op 30 april van het daarop volgende jaar te 24.00
uur.

§ 5. Strafbepalingen
Artikel 9
1. Het is verboden om als bezitter dan wel als houder in de zin van
artikel 2, tweede lid, van de wet, een gehandicaptenvoertuig, waarop
ingevolge paragraaf 2 een verzekeringsplaat moet zijn bevestigd, op een
weg te doen rijden of te laten staan of toe te laten dat daarmee op een
weg wordt gereden of gestaan, of buiten een weg met zodanig
gehandicaptenvoertuig deel te nemen of toe te laten dat daarmee wordt
deelgenomen aan het verkeer op een terrein zonder dat een geldige
verzekeringsplaat op de voorgeschreven wijze op het
gehandicaptenvoertuig is bevestigd of indien de letters en cijfers van de
verzekeringsplaat niet goed zichtbaar zijn. Het voorgaande is niet van

toepassing jegens de bezitter en de houder op wie de verplichting tot
verzekering niet rust.
2. Het is verboden om als bestuurder met een gehandicaptenvoertuig,
waarop ingevolge het bepaalde in paragraaf 2 een verzekeringsplaat
moet zijn bevestigd, op een weg te rijden of te staan of buiten een weg
met zodanig gehandicaptenvoertuig deel te nemen aan het verkeer op
een terrein zonder dat een geldige verzekeringsplaat op de
voorgeschreven wijze op het gehandicaptenvoertuig is bevestigd of
indien de letters en cijfers van de verzekeringsplaat niet goed zichtbaar
zijn.
Ad 2. WWW.rijksoverheid.nl/bijzonderevoertuigen/gehandicaptenvoertuigen met
motor
Verzekering gehandicaptenvoertuig met motor

Op een gemotoriseerd gehandicaptenvoertuig is geen
kenteken nodig.
Wel is een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid
verplicht.
Een verzekerd voertuig heeft een verzekeringsplaatje aan de
achterzijde.
Ad 3. Wegwijzer van de overheid wettelijke eisen voor
gehandicaptenvoertuigen (dd 23.01.12)

Verzekering
Gehandicaptenvoertuigen met een motor en een snelheid
>10km/u zijn verzekeringsplichtig, minimaal WA (voorzien van
een verzekeringsplaatje)

