
Hoe vraag ik mijn milieusticker 
“CRIT’Air” voor FRANKRIJK aan 



2 : ga naar de internetpagina https://www.certificat-air.gouv.fr/fr/  

3 : klik op “Demander son certificat” 

4 : klik op “Votre véhicule est immatriculé dans un autre pays 

(Uw certificaat aanvragen) 

(Uw voertuig is in een ander land ingeschreven) 

1 : Scan eerst het inschrijvingsbewijs van uw voertuig in en sla dit als een 
     “PDF”-document op in een map. Dit document moet je in een latere fase van 
     de aanvraag bijvoegen. 
 (waarom PDF : het bij te voegen document mag maar maximum 400 Kb groot zijn.) 



5 : Vink de vakjes “j’accepte …” en “je certifie …” aan en klik op “suivant” 

(“Ik aanvaard …”, “ik bevestig …”, “volgende”) 



6 : Klik op “Ajouter un véhicule” , vink “ik ben geen robot” aan en klik dan op “suivant”  
(“een voertuig toevoegen”) 

7 : Op de volgende pagina moet je alle gegevens van het voertuig invullen  

Het is mogelijk dat een bijkomende vraag gesteld wordt 
ter bevestiging maar deze is steeds anders 



Nummerplaat 

Motorhome = catégorie M1 

Datum 1ste inschrijving 

Diesel (Essence = benzine)  

Belgique 

Chassisnummer 

Merk van het voertuig ( Ford, Fiat, Mercedes, … 

Enkel de vakken met een rood * zijn verplicht in te vullen 

Type van het voertuig ( Ducato, TEC, …) 

Euronorm (indien vermeld op inschrijvingsformulier) 

Klik op “Bestand kiezen”, ga naar de map waar je het 
PDF-document (het inschrijvingsdocument) hebt 
opgeslagen, klik op dit bestand en klik op openen 

Niet nodig om in te vullen 

Klik op “Enregistrer” 



8 : Dit is een beknopt overzicht van het ingeschreven voertuig, 
      - vink “ik ben geen robot” aan 
      - klik dan op “Suivant”  (als je nog voor een ander voertuig een sticker 
        wilt aanvragen klik dan op “Ajouter un véhicule”) 
       
 !! Gegevens wijzigen ? Klik op “Editer”  
      (probeer dit te vermijden want de kans dat je volledig opnieuw moet beginnen is reëel) 

Het is mogelijk dat een bijkomende vraag gesteld 
wordt ter bevestiging maar deze is steeds anders 



9 : Vul onderstaande gegevens in 

Naam en voornaam 

E-mail adres 

E-mail adres (ter bevestiging) 

Naam en voornaam (kan reeds ingevuld zijn) 

Huisnummer en straatnaam 

Postcode 

Naam van uw stad of gemeente 

Belgique 

Enkel de vakken met een rood * zijn verplicht in te vullen 

Aanvinken indien de levering op ander adres moet gebeuren 

Klik op “Suivant” 



10 : Je krijgt nu een overzicht van enkele gegevens en het te betalen bedrag, 
        klik op “Suivant”  

11 : Klik op “Suivant” om de betalingsprocedure te beginnen  



12 : De aanvaarde betaalkaarten zie je afgebeeld, Mastercard is het eenvoudigst. 
        Na het invullen van de gegevens klik je op “Bevestigen”  

13 : Het volgend scherm is de bevestiging van uw betaling, klik op “Verder”   

14 : Op het laatste scherm krijgt u de vermelding dat uw aanvraag geregistreerd is, 
        als je op “Retour à l’accueil”  klikt komt u terug op de startpagina. 

15 : U zal kort hierna een bevestigingsmail (in het Frans) ontvangen met het 
        referentienummer. Nog voor u de sticker ontvangt zal u een bewijs van registratie 
        verkrijgen welk u in uw voertuig dient te bewaren tot ontvangst van de sticker. 



Hopelijk heeft dit overzicht u geholpen om de 
Franse milieusticker aan te vragen.  

 
Het bestuur van 

 “De Zwervers – regio Vlaanderen” 
dankt u voor het bezoek aan hun webpagina en 

wenst u nog vele en vooral veilige reizen toe. 


