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DENK AAN UW GEZONDHEID, een actie van GOCA
en FEDERAUTO
Publicatiedatum : 30/10/2003
De inspecteurs van de keuringscentra, beheerd door de leden-ondernemingen van GOCA, werken
dagelijks mee aan een milieuvriendelijkere en een verkeersveiligere samenleving. “Uw partner in
mobiliteit en verkeersveiligheid” een slogan met inhoud.
Het is inderdaad zo dat ieder voertuig voortdurend aandacht vergt. Slijtage treedt langzaam in. Als
bestuurder wordt men dag na dag gewoon aan de geleidelijk afnemende capaciteit van het
voertuig. Waakzaamheid is geboden.
De autokeuring en haar deskundige techniekers zijn er om de defecte elementen op te sporen en
de bestuurder hiervan te informeren. Dat voor het veiligheidsaspect.
De bestuurder heeft hier ook baat bij. Wanneer tijdig aan een defect kan worden verholpen,
bespaart dit bijkomende kosten. Bijvoorbeeld : slechte verbranding is een bron van luchtvervuiling
via de uitlaatgassen en leidt tot overdreven brandstofverbruik; door de tijdige vervanging van de
remvoeringen vermijdt men om de schijven te moeten vervangen,...
Uit de statistiek die onze informaticadienst op basis van de resultaten van het eerste semester
2003 opmaakte, heb ik voor u een aantal cijfers gedistilleerd:
Op een totaal van bijna 1.900.000 gekeurde voertuigen waren er:




82.116 met een ernstig gebrek aan de remmen, hetzij 4,4%
46.511 met een ernstig gebrek aan de banden, hetzij 2,5%
99.259 met een gebrek aan de lichten of signalisatie, hetzij 5,25%.

Deze gebreken waren van die aard dat zij een reëel gevaar inhielden voor de veiligheid van de
bestuurders zelf of voor de andere weggebruikers.
Elk vanuit zijn sector draagt bij tot een veiliger ‘leef’milieu. Wij, als GOCA, zijn blij daar een stukje
toe bij te dragen door actief deel te nemen aan de campagne “Denk aan uw gezondheid”.
Concreet betekent dit dat onze klanten hun personenvoertuig op elementaire onderdelen zoals
remmen, lichten, schokdempers, ruitenwissers en banden gratis kunnen laten keuren. De klant kan
zijn personenvoertuig tijdens de verlengde avonden, op donderdag 6, 13, 20 en 27 november 2003
telkens van 17h00 tot 19h00, voorrijden voor een gratis keuring van de bovenvermelde elementen
(remmen, lichten, schokdempers, ruitenwissers en banden).

De lijst van de deelnemende keuringscentra vindt u hier. Voor een vakman in uw buurt, klik op
vakman.
Want zeg nu zelf, wie wil niet aan zijn gezondheid denken??

De federatie GOCA, opgericht in 1938, verenigt 10 erkende ondernemingen die op
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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.
Journalisten kunnen voor meer inlichtingen terecht bij :
GOCA / Dienst Communicatie
02/482.34.80 – 02/482.34.81
0476/82.34.81
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