
Autokeuring & Coronacrisis - update 17 
april 2020 
  

Bericht namens de Vlaamse ondernemingen Autokeuring 

  

Update corona - autokeuring : 

Uitbreiding beperkte dienstverlening vanaf maandag 20 
april 
 
  

Vanaf maandag 20 april 2020 worden de keuringsactiviteiten tijdens de periode van de noodmaatregelen 
uitgebreid. Daarvoor heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters toelating gegeven 
via ministerieel besluit. De toegelaten keuringsactiviteiten gebeuren nog steeds enkel op afspraak. Zo wordt er 
rekening gehouden met de strenge veiligheidsmaatregelen rond de coronacrisis zodat de veiligheid van iedereen 
kan worden gegarandeerd. 

  

  

Welke keuringen worden uitgevoerd tijdens de periode van de 
noodmaatregelen? 
  

Alle keuringsactiviteiten kunnen plaatsvinden met uitzondering van de periodieke keuringen van personenauto's, 
kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen die normaal tussen 13 maart 2020 en het einde van de 
noodmaatregelen zouden plaatsvinden. 

Deze bijkomende keuringsactiviteiten omvatten: 

  

 Periodieke keuringen van personenauto's, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen waarvan het 
keuringsbewijs is vervallen vóór 13 maart 2020 

 Periodieke keuringen van zware bedrijfsvoertuigen, bussen, aanhangwagens, opleggers en 
landbouwvoertuigen 

 Tweedehandskeuringen 

 Herkeuringen 

 Administratieve (her)keuringen 

 Keuringen na ongeval, lpg- en cng-keuringen, homologatiekeuringen en validatieprocedures 

  

  

Welke keuringsactiviteiten worden NIET uitgevoerd tijdens de periode van 
de noodmaatregelen? 

  

De periodieke keuringen van peronenauto's, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen met een groen 
keuringsbewijs met vervaldatum tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen. 
  

  

Verlenging van de termijn voor keuring met vier maanden 

  

De belangrijkste noodmaatregel is dat de termijn voor de periodieke keuring met vier maanden wordt verlengd 
voor alle voertuigen. Deze verlenging blijft van toepassing maar is licht aangepast. De verlenging is van toepassing 
op alle voertuigen die onderworpen zijn aan een periodieke keuring tussen 13 maart 2020 en één maand na de 
einddatum van de noodmaatregelen. 

De verlenging is niet van toepassing voor herkeuringen. 



  

  

Enkel keuringen op afspraak 

  

Alle toegelaten keuringsactiviteiten zijn enkel mogelijk op afspraak en onder strikte toepassing van de nodige 
beschermingsmaatregelen. Voor bijkomende informatie wordt doorverwezen naar de erkende ondernemingen: 

  

AIBV: www.aibv.be 

Groep Autoveiligheid: www.autoveiligheid.be 

KM: www.km.be 

SBAT: www.sbat.be 

  

  

Meer informatie 

  

Meer informatie vindt u in het ministerieel besluit van donderdag 16 april 2020 houdende noodmaatregelen 
inzake mobiliteit en openbare werken. 
Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u zo snel mogelijk op de website van GOCA VLAANDEREN. 

 

https://www.aibv.be/
https://www.autoveiligheid.be/
https://www.km.be/
https://www.sbat.be/home
https://www.gocavlaanderen.be/upload/AKCT/MB_2_Autokeuring.16.04.2020.pdf

