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Vragen en antwoorden over 
coronamaatregelen bij de autokeuring 
 

Zijn de keuringscentra open? 

Ja, al onze keuringscentra zijn normaal geopend. 

 

Wijzigt de referentiedatum (datum van ‘jaarlijkse keuring’) van een 
voertuig? 
Voor de voertuigen die moesten gekeurd worden tussen 13 maart 2020 en 3 juni 2020 werd de 
geldigheid van het keuringsbewijs tot 4 november 2020 verlengd. Dit impliceert niet dat een voertuig 
het volgende jaar (2021) ook pas tegen 4 november moet gekeurd zijn. De referentiedatum wijzigt 
bijgevolg niet. 

Voorbeeld: Stel dat een wagen normaal tegen 18 april 2020 moest worden gekeurd, dan komt je 
wagen in aanmerking voor een uitstel tot 4 november 2020. Als de inhaalkeuring uiteindelijk 
plaatsvindt op bijvoorbeeld 2 november 2020, dan zal het keuringsbewijs geldig zijn tot 18 april 2021. 
In 2021 worden alle voertuigen dus terug gekeurd in dezelfde periode als vroeger. 

 

Is er een uitstel voor de tachograaf? 
Ja, de geldigheid van de installatieplaatjes, uitgereikt tussen 1 september 2018 en 30 juni 2019, 
wordt verlengd met 10 maanden. 

 

Wat zijn de veiligheidsmaatregelen die ik moet respecteren als ik 
met mijn wagen naar het autokeuringscentrum ga? 
Respecteer de veiligheidsmaatregelen door alleen te komen zonder andere passagiers, met 
mondmasker, social distancing te handhaven en elektronisch te betalen. Raadpleeg onze website 
www.autoveiligheid.be voor meer informatie. 

 

Ik vertoon een of meerdere symptomen van COVID-19. Kan ik mijn 
voertuig laten keuren? 
Nee, voor de veiligheid van zowel de klanten als het personeel, vragen we dat voertuigeigenaars het 
keuringscentrum niet betreden en terugkomen wanneer er geen symptomen meer zijn. 
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Ga je vervolgens naar een keuringscentrum? Respecteer de aanbevolen veiligheidsmaatregelen ter 
plaatse door alleen te komen zonder andere passagiers, met mondmasker, social distancing te 
handhaven en elektronisch te betalen.  

 

Moet ik een afspraak maken voor het keuren van mijn voertuig? 
Dit is afhankelijk van het soort keuring: 

 Gewone keuringen: kan zonder of met afspraak (online) 
 Tweedehandskeuringen: enkel op afspraak (online) 
 Specifieke keuringen enkel op afspraak (telefonisch 014/57.86.00) met name:  

o Keuring na ongeval 
o Invoerprocedure (validatie – en homologatieprocedure) 
o Keuring verlaagd voertuig 
o APK 


