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De groep Autoveiligheid opent 6de site voor “keuring op verplaatsing” nu in Schelle 
 

Vrachtwagens kunnen vanaf nu gekeurd worden 
op site Trafuco door inspecteurs Autoveiligheid 
 
Vandaag wordt in Schelle bij TRAFUCO de 6de site voor “keuring op verplaatsing” van 
bedrijfsvoertuigen (+3.5 ton) geopend door de Groep Autoveiligheid. Voor de “Transporteur van het 
Jaar” van 2015 betekent dit dat de ongeveer 900 voertuigen van de TRAFUCO-vloot op het eigen 
terrein de technische keuring kunnen ondergaan, uitgevoerd door de inspecteurs van Groep 
Autoveiligheid. Eerder werden dergelijke faciliteiten al geopend bij Essers in Lommel, Nebim JRS in 
Bilzen, TDL in Houthalen en Volvo Trucks in Antwerpen en Beerse. 
 

TRAFUCO en keuring 
Aan de Brandekensweg 17 in Schelle, gelegen in industriezone langs de A12, is sinds 2016 de nieuwe 
zetel gevestigd van TRAFUCO met 320 werknemers en een voertuigenpark van ongeveer 900 
voertuigen. TRAFUCI werd in 2015 uitgeroepen tot “Transporteur van het jaar 2015”. Het bedrijf heeft 
een eigen garage waar ook onderhoud voor derden wordt uitgevoerd. Vrachtwagens van derde 
partijen zullen ook op deze locatie gekeurd kunnen worden. 
 
De “Keuring op Verplaatsing” start op vrijdag 27.04.2018 na goedkeuring van het dossier door minister 
Weyts en publicatie in het Belgisch Staatsblad op 19.04.2018 en zal zowel gelden voor de keuring van 
de TRAFUCO-vloot als voor derden. 
 

Principes en voordelen van “Keuring op verplaatsing” 
De keuringslijn moet aan dezelfde (strenge) voorwaarden voldoen als de keuringslijnen in een 
keuringsstation. Een proefproject werd in 2012 gestart en kende een positief verloop. De definitieve 
goedkeuring van dit project is in Vlaanderen bevestigd door het Besluit van de Vlaamse Regering op 
20.01.2017. 
 
Een belangrijk aspect is wel dat de onafhankelijkheid van de inspecteurs, het principe van de 
wisselende ploegen, het feit van minstens 2 inspecteurs waarvan 1 leidinggevende, met ad hoc 
inspecties en nacontroles door de overheid, het ethisch charter voor alle medewerkers van de 
autokeuring en van de klant, de strenge sancties in geval van …. onverminderd blijven gelden. 
 
De voordelen voor de Groep Autoveiligheid zijn bijvoorbeeld de verbetering van de dienstverlening 
aan grote professionele klanten en – in dit geval – de uitbreiding van de keuringscapaciteit voor 
voertuigen +3.5 ton, ten zuiden van Antwerpen. 
 
Voor TRAFUCO levert dit kostenefficiëntie op door tijdsbesparing voor de autokeuring van de eigen 
vloot, minder verplaatsingen en CO2 uitstoot, maar ook de mogelijkheid om naast het onderhoud van 
voertuigen voor derden, op de eigen site ook keuringen te kunnen aanbieden. 
  
TRAFUCO is zo de 6de site voor keuring op verplaatsing van de Groep Autoveiligheid, na Essers in 
Lommel, Nebim JRS in Bilzen, TDL in Houthalen en Volvo Trucks in Antwerpen en Beerse. 
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Het aantal keuringen op verplaatsing uitgevoerd door de inspecteurs van de groep Autoveiligheid 
bedroeg in 2015: 6.158, in 2016: 6.847 en in 2017 waren er dat 7.593. 
 

Over TRAFUCO 
De groep TRAFUCO is een belangrijke speler in de Belgische transportsector. Ze kan een omzetcijfer 
voorleggen van 36 miljoen euro en werkt met 320 werknemers, 280 motorvoertuigen, 640 opleggers 
en 5 binnenschepen. 
 
TRAFUCO biedt een totaaloplossing, voornamelijk voor liquid bulk, maar ook voor verpakte goederen 
en containers. Het bedrijf focust zich in hoofdzaak op de markt van de olie, chemie, afval en 
haventransport. Een specialisatie van TRAFUCO is het bunkeren van zeeschepen met smeerolie, 
waarbij het bedrijf naast de vrachtwagens tevens over 5 gespecialiseerde binnenschepen en een 
dedicated magazijn beschikt. In 2015 stapte D2E Capital in het aandeelhouderschap van de groep in 
het kader van de groeiambities van de onderneming. 

 
Over Groep Autoveiligheid 
Groep Autoveiligheid telt 3 ondernemingen (Autoveiligheid nv, Bureau voor Technische Controle nv 
en Centrum voor Technische Automobielinspectie nv) die in Vlaanderen bevoegd en erkend zijn om de 
keuringen van voertuigen uit te voeren en theorie- en praktijkexamens voor het rijbewijs af te nemen. 
 
Haar werkveld strekt zich nu uit over de provincies Limburg, Antwerpen en een gedeelte van Vlaams-
Brabant met de uitbating van 18 keuringsstations (naast de 6 sites voor keuring op verplaatsing) en 6 
examencentra, met een tewerkstelling van 700 werknemers. 
 
Zie ook www.autoveiligheid.be  
 
 

Informatie en persrelaties voor AUTOVEILIGHEID – Werner Couck – 0495/28 14 67 
 
Informatie Trafuco: Philip Van den Broeck – 0496/16 23 15 
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