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Vragen en antwoorden over 
coronamaatregelen bij de autokeuring 
 
 
 

Zijn de keuringscentra open? 
 
Ja. Alle keuringsactiviteiten worden vanaf 4 mei hervat met een gespreide en veilige aanpak: 
 

 Voertuigen die normaal tussen 13 maart en 3 juni moesten gekeurd worden, krijgen uitstel 

tot en met 4 november 2020.  

 De betrokken voertuigeigenaars ontvangen een nieuwe uitnodiging voor de autokeuring 

zodat de inhaalkeuringen kunnen gespreid worden. Wacht deze uitnodiging af. 

 Er is geen haast om je voertuig meteen te laten keuren. Politiediensten en verzekeraars zijn 

op de hoogte van het uitstel. 

 Ga je naar een keuringscentrum? Respecteer de veiligheidsmaatregelen door alleen te 

komen zonder andere passagiers, social distancing te handhaven en elektronisch te betalen. 

 

Welke keuringsactiviteiten vinden plaats? 
 
Alle type keuringen voor alle voertuigcategorieën worden vanaf 4 mei hervat met een gespreide en 
veilige aanpak: 
 

 Voertuigen die normaal tussen 13 maart en 3 juni moesten gekeurd worden, krijgen uitstel 

tot en met 4 november 2020.  

 De betrokken voertuigeigenaars ontvangen een nieuwe uitnodiging voor de autokeuring 

zodat de inhaalkeuringen kunnen gespreid worden. Wacht deze uitnodiging af. 

 Er is geen haast om je voertuig meteen te laten keuren. Politiediensten en verzekeraars zijn 

op de hoogte van het uitstel. 

 Ga je naar een keuringscentrum? Respecteer de veiligheidsmaatregelen door alleen te 

komen zonder andere passagiers, social distancing te handhaven en elektronisch te betalen. 
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Is er een uitstel van de keuringstermijnen voorzien? 
 
Ja. Om de heropstart van alle keuringsactiviteiten gespreid en veilig te laten verlopen, wordt er 
uitstel voorzien: 
 

 Voertuigen die normaal tussen 13 maart en 3 juni moesten gekeurd worden, krijgen uitstel 

tot en met 4 november 2020.  

 De betrokken voertuigeigenaars ontvangen een nieuwe uitnodiging voor de autokeuring 

zodat de inhaalkeuringen kunnen gespreid worden. Wacht deze uitnodiging af. 

 Er is geen haast om je voertuig meteen te laten keuren. Politiediensten en verzekeraars zijn 

op de hoogte van het uitstel. 

 Ga je naar een keuringscentrum? Respecteer de veiligheidsmaatregelen door alleen te 

komen zonder andere passagiers, social distancing te handhaven en elektronisch te betalen. 

 

Worden er nieuwe uitnodigingen verstuurd? 
 
Ja, voertuigen die normaal tussen 13 maart en 3 juni moesten gekeurd worden, genieten van de 
uitstelmaatregel tot en met 4 november 2020. Is dit bij jou het geval? Dan krijg je een nieuwe 
uitnodiging opgestuurd. Er is dan geen haast om je voertuig meteen te laten keuren. Wacht op 
instructies via een nieuwe uitnodiging en hou je aan de veiligheidsmaatregelen 
 

Mijn personenauto is vier jaar geworden in de periode van 13 maart 
tot 3 juni en moest een eerste keer gekeurd worden. Geldt hiervoor 
ook een uitstel? 
 
Ja, ook hier krijgen de voertuigeigenaars een specifiek uitstel tot 4 november 2020. 
 

Het keuringsbewijs van mijn voertuig vervalt op 4 juni of later. 
Geldt er hiervoor uitstel van keuring? 
 
Nee, er geldt in dat geval geen uitstel. Je zal zoals vroeger, ongeveer een maand voor de uiterste 
keuringsdatum, een uitnodiging ontvangen. 
 

Mijn wagen moet herkeurd worden. Geldt hiervoor ook een uitstel? 
 
Nee, er is geen uitstel voorzien voor herkeuringen. 
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Het keuringsbewijs van mijn voertuig is vervallen. Moet ik nu direct 
naar de autokeuring? 
 
Moest je wagen normaal gekeurd worden tussen 13 maart en 3 juni? Dan is het keuringsbewijs 
automatisch verlengd tot 4 november 2020: 

 De betrokken voertuigeigenaars ontvangen een nieuwe uitnodiging voor de autokeuring 

zodat de inhaalkeuringen kunnen gespreid worden. Wacht deze uitnodiging af. 

 Er is geen haast om je voertuig meteen te laten keuren. Politiediensten en verzekeraars zijn 

op de hoogte van het uitstel. 

 Ga je naar een keuringscentrum? Respecteer de veiligheidsmaatregelen door alleen te 

komen zonder andere passagiers, social distancing te handhaven en elektronisch te betalen. 

Komt je wagen niet in aanmerking voor een uitstel? Dan mag je met de wagen enkel nog de kortste 
weg naar het keuringscentrum afleggen. Het is dan aangeraden om bij een keuringscentrum een 
afspraak te maken, zodat je bij politiecontrole kan aantonen dat je onderweg bent naar het 
dichtstbijzijnde keuringscentrum. 
 

Mag ik met mijn niet-gekeurd voertuig, nog op de openbare weg 
komen? 
 
Voertuigen waarvoor uitstel voor de autokeuring is gegeven, kunnen blijven rijden op de openbare 
weg. 

 De politiediensten en verzekeraars zijn op de hoogte van de uitstelmaatregel. Deze 

voertuigen hoeven in tussentijd geen nieuw keuringsbewijs aan te vragen waarop de 

verlenging is toegepast. 

 Andere voertuigen, waarvoor geen uitstel is gegeven, mogen niet op de openbare weg 

komen als het keuringsbewijs is vervallen, tenzij om de kortste weg naar het 

keuringscentrum of de herstellingsdienst af te leggen. 

 Er is dus geen haast om je voertuig meteen te laten keuren. Wacht op instructies via een 

nieuwe uitnodiging en hou je aan de veiligheidsmaatregelen als je naar het keuringscentrum 

gaat. 

 

Het formulier “aanvraag tot inschrijving” van mijn 
tweedehandswagen is al meer dan twee maanden oud en dus 
vervallen. Wordt de geldigheid van dit document ook verlengd? 
 
Nee, in dit geval moet er een nieuwe tweedehandskeuring uitgevoerd worden. 
 

Zal ik een toeslag voor laattijdigheid moeten betalen? 
 
Voor voertuigen waarvoor een uitstel is voorzien, begint de laattijdigheid pas te tellen vanaf 4 
november 2020, wanneer het uitstel van de keuring verlopen is. 
Voor voertuigen waarvoor geen uitstel is voorzien, begint de laattijdigheid zoals normaal te tellen 
vanaf het moment dat het keuringsbewijs vervallen is. De periode van 13 maart tot en met 3 mei, 
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waarin de keuringscentra slechts beperkt of niet open waren, wordt uiteraard niet meegeteld in de 
berekening van laattijdigheid. 
 

Mijn voertuig kwam in aanmerking voor een bonusjaar, maar door 
het uitstel zijn de criteria van 100 000 km en/of zes jaar 
overschreden. Ben ik mijn bonusjaar kwijt? 
 
Nee, niet noodzakelijk. Voor voertuigen waarvoor uitstel van keuring wordt gegeven, is het criterium 
van aantal kilometers verhoogd naar 110 000 km, en het criterium van leeftijd verhoogd naar zes jaar 
en zes maanden, te rekenen vanaf de datum van eerste inschrijving (terug te vinden op jouw 
kentekenbewijs).  
 

Wijzigt de referentiedatum van een voertuig? 
 
Nee, de referentiedatum wijzigt niet. De verlenging van het keuringsbewijs tot 4 november 2020 
impliceert niet dat een voertuig volgend jaar ook pas tegen 4 november 2021 moet gekeurd zijn.  
Voorbeeld: Stel dat je 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. 
 

Zijn er uitzonderingsmaatregelen voor de ADR-beproevingsattesten 
van de tank? 
 
Ook hier geldt een specifieke verlenging om de gespreide en veilige aanpak te garanderen: 

 Uitzonderlijk blijven alle periodieke of tussentijdse keuringen van de tanks waarvan de 

geldigheid vervalt tussen 1 maart 2020 en 1 augustus 2020 geldig tot 30 augustus 2020. 

 Deze keuringen moeten worden uitgevoerd vóór 1 september 2020. 

 

Zijn er uitzonderingsmaatregelen wat betreft de geldigheidsduur 
van het ADR-keuringsdocument? 
 
Ook hier geldt een specifieke verlenging om de gespreide en veilige aanpak te garanderen: 

 Uitzonderlijk blijven alle ADR-keuringsdocumenten waarvan de geldigheid vervalt 

tussen 1 maart 2020 en 1 augustus 2020 geldig tot 30 augustus 2020. 

 Deze technische keuringen moeten uitgevoerd worden vóór 1 september 2020. De 

geldigheidsperiode van het nieuwe ADR-keuringsdocument begint bij de laatste 

vervaldatum die vermeld wordt op het te verlengen of te vernieuwen ADR-

keuringsdocument. 
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Mijn voertuig heeft uitstel van keuring tot 4 november. Kan ik 
hiermee naar het buitenland? 
 
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft een drietalig document (Nederlands, Frans 
en Engels) opgesteld met toelichting over de COVID-19-maatregelen, te gebruiken bij controles bij 
internationaal transport. Het is aangeraden om dit document af te printen en in je voertuig te 
bewaren, wanneer je naar het buitenland zou gaan. We weten niet hoe de buitenlandse autoriteiten 
en politiediensten hiermee zullen omgaan. 
 

Kan een attest van een herstellingsdienst gelden als herkeuring? 
 
Nee. Vanaf 4 mei kan een herkeuring niet meer geattesteerd worden door een herstellingsdienst.  
Voertuigen die technisch herkeurd moesten worden in de periode van 13 maart tot 3 mei, uitsluitend 
voor één of meerdere van onderstaande gebreken, konden dit wél laten attesteren door een 
herstellingsdienst. Zij moeten nog een administratieve keuring ondergaan, ten laatste op 4 november 
2020, om de toestand te regulariseren.  

 het afstellen van de lichten of de uitlaatgassen 

 het vervangen van de voorruit, ruitenwissers, spiegels en remblokken 

 het herstellen van het koetswerk 

 

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, social 
distancing te handhaven en elektronisch te betalen. Keuringscentra kunnen deze maatregelen nog 
uitbreiden. Raadpleeg de website van de keuringsonderneming 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. 
Ga je naar een keuringscentrum? Respecteer de aanbevolen veiligheidsmaatregelen door alleen te 
komen zonder andere passagiers, social distancing te handhaven en elektronisch te betalen.  
 

Moet ik een afspraak maken voor het keuren van mijn voertuig? 
 
Raadpleeg hiervoor de website van de betrokken keuringsonderneming. 
aibv.be: centra in Halle, Londerzeel, Mollem, Zellik en Zemst 
autoveiligheid.be: centra in de provincies Antwerpen en Limburg + Diest, Rotselaar en Tienen 
km.be: centra in de provincie West-Vlaanderen 
sbat.be: centra in de provincie Oost-Vlaanderen 
 
 

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/coronamaatregelen-voor-technische-keuring
https://www.aibv.be/nl/homepagina
https://www.autoveiligheid.be/
https://www.km.be/
https://www.sbat.be/home

