Page 1 of 2

MIJN VOERTUIG IS OK!!!
Een actie van de 74 keuringsstations.
Publicatiedatum : 12/12/2000
Voor de tweede maal op rij organiseert GOCA, federatie van erkende ondernemingen voor
autokeuring en rijbewijs de 'MIJN VOERTUIG IS OK'–actie. Dit jaar start de actie op maandag 18
december en loopt teneinde op vrijdag 29 december 2000. Tijdens deze veertiendaagse ontvangt
de bestuurder van een voertuig met groen keuringsbewijs, normale geldigheid, een
AUTOKEURING OK – sleutelhanger. De 74 keuringsstations nemen deel aan deze actie.
Met deze actie wenst GOCA en haar
aangesloten leden de aandacht te vestigen op
het belang van een verkeersveilig voertuig. Elk
onderdeel van het voertuig heeft zijn of haar
specifieke taak binnen het geheel. Daarom is
het noodzakelijk om elk onderdeel met de
nodige zorg te behandelen. Zeg nu zelf: de rem
indrukken en het voertuig remt niet of
onvoldoende, het regent en de banden glijden
over het wegdek, het schemert en de
tegenligger verblindt u met zijn koplampen, 1
dit zijn elk op zich onaangename en gevaarlijke
doch reële situaties waar we ondanks alles
dagelijks mee geconfronteerd worden.
Hoe een voertuig ook ontworpen is, het gebruik
ervan zal enerzijds leiden tot een geleidelijke
slijtage en anderzijds tot een gewijzigde
afstelling van bepaalde onderdelen. Dit
betekent dat de oorspronkelijke mogelijkheden niet behouden blijven. De bestuurder wordt op een
onbewuste wijze gewoon aan de geleidelijk afnemende technische mogelijkheden van het voertuig.
Daarom vragen wij alert te blijven en de nodige aandacht te besteden aan het onderhoud van uw
voertuig. Een verkeersveilig voertuig is immers van belang voor de eigen, maar ook voor de
veiligheid van andere weggebruikers.
De officieel erkende ondernemingen die sinds 1933 de autokeuringen uitvoeren, verenigden zich in
1938 in de federatie GOCA. De federatie van Erkende ondernemingen voor Autokeuring en
Rijbewijs onderhoudt voor 74 keuringsstations en 32 examencentra voor het rijbewijs de contacten
met de betreffende ministeriële instellingen en federaties.
Via haar werking en structuur geeft de vzw GOCA vorm aan de beslissingen van het Ministerie van
Verkeer en Infrastructuur. GOCA beschikt over een team voor autokeuring, een team voor rijbewijs
en een vormingscentrum, waarin zowel inspecteurs als examinatoren worden opgeleid en
bijgeschoold.
Al deze medewerkers - in totaal meer dan 1600 - voeren veiligheid, kwaliteit en klanttevredenheid
hoog in het vaandel. Zij willen daadwerkelijk bijdragen tot een veiliger verkeer en een beter
leefmilieu. Zowel de staat van het wagenpark als het rijgedrag van bestuurders liggen hen nauw
aan het hart.
Bij GOCA kan iedereen terecht met vragen over het keuren van voertuigen en het behalen van
rijbewijzen.
GOCA = Uw veiligheid + Uw voordeel
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Voor meer informatie kan u terecht bij Katrien De Coster, PR-verantwoordelijke GOCA vzw,
op het nummer 02/469.09.00 of 0486/13.43.97
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