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PERSBERICHT
Brussel, 29 juni 2012 - GOCA, de Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en
rijbewijs, publiceert vandaag de resultaten van het jaarlijks activiteitenverslag voor 2011. De
aandacht wordt gevestigd op onderstaande punten:

Stijging van het aantal niet gekeurde voertuigen
Het aantal voertuigen dat niet voor de verplichte periodieke keuring wordt voorgereden ligt de laatste
jaren hoger dan voorheen. Deze stijging is in belangrijke mate toe te schrijven aan de aanhangwagens
en opleggers voor professioneel gebruik die, tengevolge van de economische crisis, niet ingezet
worden en dus niet meer deelnemen aan het verkeer op de openbare weg.
Bovendien is het aantal voertuigen, met een keuringsbewijs waarvan de geldigheidsduur overschreden
is, ook stijgend. Ongeveer 780.000 voertuigen zijn in 2011 te laat gekeurd. Het jaar daarvoor waren dit
726.670 voertuigen. De laattijdige keuring betreft 17 % van de 4.513.766 gekeurde voertuigen in
2011. Daarvan zijn 59 % minder dan één maand te laat aangeboden en ongeveer 10 % meer dan zes
maanden te laat.
Dit fenomeen houdt een reëel risico in voor de verkeersveiligheid. Bij gerichte politieacties, in
verschillende politiezones, werd vastgesteld dat een belangrijk deel van deze voertuigen zware
technische gebreken vertonen. Bovendien, wanneer een voertuig niet beschikt over een geldig
keuringsbewijs, wordt er een vergoedingstoeslag opgelegd bij laattijdig bezoek en wordt, tijdens een
politiecontrole, een proces-verbaal opgesteld dat aanleiding kan geven tot een boete. Verder kan de
verzekeraar de ongevalkosten, of de schadevergoeding aan derden, verhalen op de bestuurder van het
voertuig zonder geldig keuringsbewijs.
Het is noodzakelijk om dit fenomeen een halt toe te roepen. Aan ieder initiatief van de Staatssecretaris
voor Mobiliteit en Vervoer en zijn Administratie verlenen verschillende organisaties, waaronder
GOCA, hun volle medewerking. Vandaag is er al een werkgroep gestart op initiatief en onder leiding
van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Het doel is het opstellen van een actieplan om
een beter naleving te waarborgen van de verzekerings- en keuringsplicht van de ingeschreven
voertuigen.

Keuring op afspraak : een stijgend succes
Het afsprakensysteem geniet van een stijgend succes sinds de lancering in september 2009. In 2011
zijn er meer dan 810.000 afspraken geboekt. Dit betreft gemiddeld 23 % van het aantal uitgevoerde
keuringen van personenwagens en wagens voor dubbel gebruik. Hierbij stellen we een stijging vast
van 7 % in vergelijking met 2010.
Anderzijds zijn in 2011 meer dan 181.000 keuringen van alle type voertuigen uitgevoerd tijdens de
avondopeningen. Dit betekent een stijging van 10 % in vergelijking met 2010.
Een afspraak kan gemaakt worden via de nationale website www.afsprakenautokeuring.be of
rechtstreeks op de website van de ondernemingen. De klanten die liever telefonisch een afspraak
vastleggen, kunnen dit via het algemeen nummer 02/481 07 07. De keuringscentra zijn iedere
maandag en/of donderdag open tot 19u00. Op andere weekdagen zijn de centra open tot 17u00.
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De meerderheid van de kandidaten voor het praktijkexamen voor het rijbewijs B slaagt bij de
eerste poging
Meer dan 53 % van de kandidaten slagen bij de eerste poging voor het praktijkexamen voor het
behalen van het rijbewijs van categorie B. Quasi alle overige kandidaten slagen na een tweede of derde
poging: 29 % van de kandidaten slagen het examen na twee pogingen en 12 % na drie pogingen. Het is
uitzonderlijk
om
het
examen
meer
dan
drie
keer
af
te
leggen.
Deze tendens herbevestigt zich de laatste jaren.

Het volledig jaarverslag 2011 is beschikbaar op www.goca.be/nl/p/jaarverslag
«De officieel erkende ondernemingen die sinds 1933 de autokeuringen
uitvoeren, verenigden zich in 1938 in de GOCA, de Groepering van
erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs. In 1965 werd
de organisatie van de rijbewijsexamens voor de vervallenverklaarden
toegevoegd aan de opdracht die door de overheid werd toevertrouwd
aan de leden-ondernemingen. Via de vzw GOCA coördineren de ledenondernemingen vandaag de werking in België van 77 keuringscentra
en 32 examencentra tot het behalen van het rijbewijs, overeenkomstig
de instructies en onder de controle van de Federale Overheidsdienst
Mobiliteit en Vervoer. Teneinde deze opdracht uit te voeren beschikt
GOCA over de departementen «Autokeuring» en «Rijbewijs» om de technische en reglementaire ontwikkelingen en
innovaties van de sector te volgen. GOCA beheert tevens een dienst informatica die de sector ondersteunt, alsook een
vormingscentrum voor de opleiding en de bijscholing van inspecteurs en examinatoren. De medewerkers van de sector in totaal meer dan 2000 - willen bijdragen tot een veiliger verkeer, een beter leefmilieu en een betere bescherming van
de consument.»
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