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VEILIGHEID EN MILIEU - 1525 inspecteurs in actie
voor een veiliger leefmilieu
Publicatiedatum : 24/09/2001
Tijdens de 'Week van de Vervoering’, op dinsdag 25 september 2001 gaat in de 74
keuringsstations de actie ‘VEILIGHEID & MILIEU’ van start.
Onze klanten kunnen er die dag van 17h00 tot 19h00 terecht voor een gratis milieukeuring. Zowel
diesel- als benzinevoertuigen zijn welkom.
Een slechte afstelling van de motor en onvoldoende onderhoud van een auto zijn nadelig voor de
gezondheid van mens én milieu. De auto stoot dan niet enkel meer schadelijke stoffen uit, maar
verbruikt ook meer benzine of diesel. De impact op luchtverontreiniging ligt voor de hand.
Vandaar dat GOCA, de Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs, de
daden bij het woord voegt. Alle stations blijven op drie vooropgestelde dagen twee uur langer
open. De uitlaatgassen van het voertuig worden er geanalyseerd. Uit de gegevens 2000 kunnen
we afleiden dat nog steeds 5,7% van de dieselwagenpark en 2.5% van het benzinewagenpark
wordt afgekeurd. GOCA is overtuigd dat het aspect ‘leefmilieu’ meer in de kijker moet geplaatst
worden.
Naast een analyse van de uitlaatgassen zal de inspecteur, op aanvraag van de klant, oog hebben
voor de banden. Na de wetswijziging die dateert van 01.01.2001, blijven er bij onze klanten nog
steeds onbeantwoorde vragen. Het is een moment om ze te beantwoorden.
De actie wordt gestart op dinsdag 25 september en wordt herhaald op dinsdag 30 oktober en
dinsdag 27 november 2001 telkens van 17h00 tot 19h00. De adressen van de 74 deelnemende
stations vindt u terug op www.goca.be.
Ter ondersteuning van deze actie zal de klant de folder ‘Minder ozon, dat lucht op’, Denk aan uw
gezondheid en Banden, hou ze nauwlettend in het oog kunnen meenemen.
De groepering GOCA, opgericht in 1938, verenigt 10 erkende ondernemingen die op Belgisch grondgebied de autokeuring en het
rijbewijs organiseren. GOCA-medewerkers staan in voor het onderzoek en de ontwikkeling van de opleiding van inspecteurs en
examinatoren, van de autokeuring en van het rijbewijs. In totaal werken 1.850 medewerkers dagelijks mee aan een veiliger verkeer
en een beter leefmilieu. Veiligheid, kwaliteit en klantentevredenheid, daar gaan onze medewerkers voor.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de PR-verantwoordelijke GOCA Katrien De Coster
op het nummer 02/469.09.00 of 0486/13.43.97
GOCA = Uw veiligheid + Uw voordeel
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