
 
 
C.O.C. / Certificaat van Overeenstemming 
Dit is een waardedocument waar het Europese Typegoedkeurnummer en de technische 
specificaties van het voertuig op staan die voor de overkoepelende instantie van het wegverkeer 
in het buitenland nodig zijn om voor het voertuig een kenteken af te geven. Een C.O.C kan om 
die reden alleen gemaakt worden als het voertuig een Europese Typegoedkeurnummer heeft. U 
kunt dit controleren door op het identificatieplaatje te kijken, want daar staat het Europese 
Typegoedkeurnummer vermeld.  
De eerste automodellen met een Europese Typegoedkeurnummer zijn rond 1996 afgeleverd. 
Voor motorfietsen is dit pas sinds 2000-2001 actueel geworden. 
 
Een C.O.C.-document kan door de importeur van het land van herkomst worden verstrekt. Dit 
betekent dat Honda dit document voor voertuigen geleverd en geregistreerd via Honda 
Nederland, België of Luxemburg kan verstrekken. Het originele C.O.C.-document wordt éénmalig 
en kosteloos verstrekt. Bij de aanvraag dienen de volgende zaken te worden meegestuurd; kopie 
kentekenbewijs en kopie identiteitsbewijs. 
 
Indien er sprake is van het moeten uitgeven van een duplicaat C.O.C. dan zijn hier kosten aan 
verbonden (€175,-) 
  
De aanvraag voor een C.O.C kan rechtstreeks op internet via de honda website: 

1) www.honda.be – www.honda.nl 
2) Kies uw productcategorie 
3) Klik op Extra (diensten) 
4) Attesten en verklaringen -> COC 

  
 
Voor modellen waarvoor géén C.O.C kan worden verstrekt, kan een van de onderstaande 
documenten worden aangevraagd bij een officiële Honda dealer. Hiervoor moet het 
aanvraagformulier zo volledig mogelijk worden ingevuld. De kosten voor het afgeven van een van 
de onder genoemde moet aan de dealer worden betaald*  
(*indien er om wat voor reden dan ook geen informatie kan worden achterhaald, kan Honda Motor Europe Ltd. 
geen document afgeven, en zullen er geen kosten worden berekend) 

 
 
Gelijkvormigheidsattest 
Dit attest is met name voor consumenten, die een van origine Europese Honda motorfiets/auto 
willen invoeren in een land en waar voor het voertuig geen C.O.C. verstrekt kan worden, 
vanwege de leeftijd van het voertuig. In dit attest wordt het typegoedkeurnummer, 
gehomologeerde vermogen en de cilinderinhoud benoemd. Voor het uitgeven van een dergelijk 
document verzoeken wij vriendelijk een kopie van het kentekenbewijs mee te sturen met het 
aanvraagformulier. 
Bij het afleveren van dit attest zal ook €175,- via de dealer in rekening worden gebracht. 
 
Technisch datasheet 
Voor motorfietsen die van origine van buiten Europa komen en die niet beschikken over een 
Nationaal of Europees typegoedkeurnummer en waar ook geen C.O.C. voor verstrekt kan 
worden, kan in de meeste gevallen een technisch datasheet worden verstrekt. 
De prijs voor dit document bedraagt €125,- via de dealer in rekening worden gebracht.  
 
Bouwjaarverklaring 
Voor registratie van oldtimer voertuigen vraagt de overheid veelal om een verklaring van het 
bouwjaar. Als deze informatie nog is te achterhalen dan zal er een bouwjaarverklaring verstrekt 
kunnen worden. 
De prijs voor dit document bedraagt €125,- via de dealer in rekening worden gebracht. 
 
Houdt u er rekening mee dat vooral voor echte oldtimer modellen uit de jaren 1960, 1970 en ook 
1980 moeilijk is om nog gegevens te kunnen achterhalen. Dit komt door het feit dat er nog 
nauwelijks productiedata digitaal werd opgeslagen in die tijd, en digitale databases pas medio 
jaren 1980 zijn opgestart. 

http://www.honda.be/
http://www.honda.nl/


 

 
 

 

Aanvraagformulier in te dienen via een officiële Honda dealer        
 

 
Belangrijk: Graag het formulier zo goed mogelijk ingevuld retourneren bij een officiële Honda dealer 
inclusief eventuele bijlagen, zoals kopie kentekenbewijs en identiteitsbewijs 

 
Graag aankruisen om wat voor voertuig het gaat 


Motorfiets   Auto     Bromfiets 
 
Handelsbenaming                          HONDA .................................................. 
 
Voertuig Identificatienummer (V.I.N.): ................................................................ 
 
Motornummer    ................................................................ 
 
Land van 1e registratie:  ................................................................ 
 
Bouwjaar     ................................................................ 
 
Kenteken:    ................................................................ 
(Indien bekend) 
 
Graag aankruisen wat u wenst 
 
C.O.C. / C.V.O. certificaat van overeenstemming -> Online aanvraag vereist 
Gelijkvormigheidsattest 
Technisch datasheet 
Bouwjaarverklaring  
 
Aanvrager 
 
Naam:    ............................................................ 
 
Voornaam:   ............................................................ 
 
Straat+Nummer:  ............................................................ 
 
Postcode+woonplaats: ............................................................ 
 
Telefoon:   ............................................................ 
 
Email:    …………………………………………... 
 
 

 
Datum en handtekening: ................................................................................................. 


