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NIEUWE REGLEMENTERING VOOR VOERTUIGEN
MET EEN TREKHAAK
Publicatiedatum : 7/02/2001
Op maandag 2 juli 2001 wordt het Koninklijk Besluit van kracht dat de keuring van voertuigen met
een koppelingsinrichting regelt. Deze wet is van toepassing op personenvoertuigen, voertuigen
voor dubbel gebruik en minibussen.
Concreet :


Voertuigen uitgerust met een koppelingsinrichting die dienst doen als trekker van een
aanhangwagen met een MAXIMAAL TOEGELATEN MASSA ≤ 750 kg of als
fietsendrager zullen vanaf 02.07.2001 een gedeeltelijke keuring ondergaan.
In dit geval zal de inspecteur de koppelingsinrichting en de bevestiging ervan keuren.
Het tarief voor deze keuring bedraagt 350 BEF (8,68 €).
Deze keuring wordt uitgevoerd vóór de in verkeersstelling in België en vervolgens jaarlijks
zodra het voertuig de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt.



Voertuigen uitgerust met een koppelingsinrichting aangewend als trekker van een
aanhangwagen met een MAXIMAAL TOEGELATEN MASSA > 750 kg ondergaan een
volledige keuring.
Het tarief voor deze keuring bedraagt 1.100 BEF (27,27 €) of 1.220 BEF (30,24 €) bij eerste
in verkeersstelling voor benzine-voertuigen en 1.330 BEF (32,97 €) of 1.450 BEF (35,94 €)
bij eerste in verkeersstelling voor dieselvoertuigen.
Deze keuring wordt uitgevoerd vóór de in verkeersstelling in België en vervolgens jaarlijks.

Eigenaars die gezien de geldende wet van 01.01.1999 hun voertuig met koppelingsinrichting voor
aanhangwagens met een maximaal toegelaten massa ≤ 750 kg of voor een fietsendrager reeds
hebben voorgereden en als dusdanig een volledige keuring onderging, kunnen beroep doen op
een regularisatie. Dit betekent dat deze voertuigen vanaf 02.07.2001 een keuringsbewijs
ontvangen dat geldig is tot het voertuig vier jaar oud is.
Deze regularisatie gaat gepaard met een administratieve kost. Een tarief van 230 BEF (5,70 €) zal
aangerekend worden. Indien de klant beroep doet op deze vorm van regularisatie is hij niet
verplicht om het voertuig voor te rijden. Het volstaat om de documenten (inschrijvingsbewijs,
gelijkvormigheidsattest en geldig keuringsbewijs) van het desbetreffende voertuig mee te brengen
naar het keuringsstation.
Journalisten kunnen voor bijkomende informatie terecht bij
KATRIEN DE COSTER – Public Relations – op het nummer 0486/13.43.97
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