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Brussel, 17 januari 2019 – 1 op 5 voertuigen te laat naar de keuring
Het aantal voertuigen dat te laat wordt voorgereden voor de verplichte periodieke keuring
ligt hoog. Dit houdt een reëel risico in voor de verkeersveiligheid en het milieu. Bij gerichte
politieacties wordt immers vastgesteld dat een belangrijk deel van deze voertuigen zware
technische gebreken vertoont. GOCA, de groepering van de erkende ondernemingen voor
autokeuring en rijbewijs, met de steun van de Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets, heeft
de mobiele app « Mijn Autokeuring » ontwikkeld om de automobilisten te helpen op tijd te
komen en ze beter in te lichten.
1 op 5 voertuigen te laat naar de keuring

In 2018 werden 840.541 voertuigen laattijdig voorgereden. Van
de te laat voorgereden voertuigen, zijn 61,43% minder dan 1
maand te laat en 8,62% meer dan 6 maanden te laat.
In het Vlaams Gewest bedraagt het aandeel 15,22 % en in het
Waals Gewest 19,47%. Het fenomeen is meer uitgesproken in
het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest, waar 26,70% van de
voertuigen, m.a.w. meer dan één vierde, te laat wordt gekeurd.

Verleden jaar werden in
totaal 4.859.646 voertuigen
gekeurd. Niet minder dan
17,30% werd te laat
voorgereden voor de
verplichte periodieke keuring,
m.a.w. 1 voertuig op 5.

“Het aantal voertuigen dat laattijdig gekeurd wordt ligt veel te hoog. We moeten mensen bewust
maken van het belang van een tijdige technische keuring. Dankzij de nieuw ontwikkelde app voor
smartphones zal niemand nog vergeten dat hij naar de keuring moet. Ik hoop dat de mensen de app
massaal zullen gebruiken. Je auto tijdig laten keuren is een verplichting en zorgt ervoor dat enkel
veilige wagens zich in het verkeer begeven”, vertelt Brussels Staatssecretaris voor verkeersveiligheid
en digitalisering Bianca Debaets.
« Mijn Autokeuring»

De mobiele app « Mijn Autokeuring », beschikbaar op Apple Store en Google
Play, waarschuwt automobilisten wanneer de datum van hun autokeuring
nadert. Gebruikers krijgen tips om op tijd te komen en hun bezoek goed voor
te bereiden. De erkende ondernemingen voor autokeuring hebben de
afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om klanten te helpen
met kostbare tijd te besparen: online afspraken, avondopeningen, webcams,
enz. De risico's in geval van laattijdigheid worden eveneens in herinnering
gebracht.
Op tijd komen om risico’s te vermijden

Naast het risico op een zware politieboete, wordt ook bij de autokeuring het recht op een bonus
automatisch verloren en wordt een toeslag aangerekend die tot 28,80 euro kan oplopen. Maar het
is vooral het risico om niet gedekt te zijn door de verzekering dat in acht moet genomen worden.
Indien bij een verkeersongeval een oorzakelijk verband wordt vastgesteld met de technische staat
van het voertuig, kan de verzekeraar zijn verhaalrecht inroepen, en weigeren de kosten te betalen.
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