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1 INLEIDING 

Vanaf 1 januari 2023 zijn motorfietsen, driewielers en vierwielers onderworpen aan een niet-periodieke 

technische keuringen bij verkoop, na ongeval en op aanvraag van een bevoegd agent. 

2 ONDERWORPEN VOERTUIGEN/TOEPASSINGSGEBIED 

De volgende motorfietsen, driewielers en vierwielers die in het verkeer gebracht zijn, vallen onder het 

toepassingsgebied van deze instructie: 

• Motorfietsen, driewielers en vierwielers (L3, L4, L5 en L7)  met een motor met inwendige 

verbranding, waarvan de motorcilinderinhoud groter is dan 125 cm³; 

• Motorfietsen, driewielers en vierwielers (L3, L4, L5 en L7)  die aan al de volgende voorwaarden 

voldoen: 

a) Ze hebben een elektrische of hybride motor waarvan het nominaal continu maximumvermogen 

meer dan 11 kW bedraagt;  

b) Ze hebben een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 45 km per uur. 

• Motorfietsen, driewielers en vierwielers (L1, L2 en L6)  die niet aan bovenstaande voorwaarden 

voldoen, moeten enkel gekeurd worden op verzoek van een bevoegd agent. 

De volgende motorfietsen, driewielers en vierwielers zijn vrijgesteld van alle keuringen en vallen dus niet 

onder het toepassingsgebied van deze instructie: 

 

• De voertuigen van de federale en de lokale politie; 

• Voertuigen die aan het verkeer deelnemen onder dekking van een commerciële plaat en een geldig 

kentekenbewijs overeenkomstig de geldende voorschriften; 

• Voertuigen die zijn ontworpen, gebouwd en geregistreerd voor gebruik door het leger. 

3 NIET-PERIODIEKE KEURING VOOR VERKOOP 

(TWEEDEHANDSKEURING) 

 

3.1 BASISPRINCIPES 
 

− Alle controles die uitgevoerd dienen te worden tijdens deze niet-periodieke keuring voor verkoop 

worden vermeld in het handboek moto; 

− De klant die het voertuig ter controle voorrijdt, volgt de aanwijzingen die hem met het oog op de 

keuring van zijn voertuig worden gegeven; 

− De voertuigen dienen in propere staat te worden voorgereden zodanig dat dit de controle van de 

onderdelen niet belemmert; 

− Een eventuele herkeuring gebeurt in hetzelfde keuringscentrum waar de basiskeuring heeft 

plaatsgevonden; 
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− De voertuigen worden voorgereden zonder sneeuwkettingen en zonder spijkerbanden; 

− De voertuigen worden zonder lading voorgereden. Koffers aan of op het voertuig worden niet als 

lading beschouwd; 

− De keuring wordt stopgezet als er brandstoflekken of gaslekken worden vastgesteld; 

− Na afloop van een visuele of volledige tweedehandskeuring wordt een keuringsbewijs uitgereikt: 

1. Het groen keuringsbewijs heeft geen geldigheid in de volgende gevallen: 

 

• Het voertuig vertoont geen gebreken; 

• Het voertuig vertoont alleen kleine gebreken. 

 

2. Het groen keuringsbewijs is drie maanden geldig als, ongeacht eventuele gebreken als 

vermeld in paragraaf 1, bepaalde administratieve tekortkomingen of bepaalde vormen van 

niet-naleving die de bevoegde overheid bepaalt, vastgesteld worden;  

 

3. Het rood keuringsbewijs is vijftien dagen geldig als het voertuig grote gebreken vertoont; 

 

4. Als het voertuig gevaarlijke gebreken vertoont, wordt de vermelding "VERBODEN TOT HET 

VERKEER" op het rood keuringsbewijs aangebracht. 

3.2 VOLLEDIGE TWEEDEHANDSKEURING OF VISUELE TWEEDEHANDSKEURING 
 

Een niet-periodieke technische keuringen bij verkoop kan bestaan uit een volledige tweedehandskeuring 

of een visuele tweedehandskeuring. 

 

3.2.1 Volledige tweedehandskeuring 
 
Inhoud 
 
De inhoud van de keuring bestaat uit de controles zoals vermeld in het handboek moto. 
 
Eisen 
 
Een volledige tweedehandskeuring wordt uitgevoerd indien aan minstens één van onderstaande 
voorwaarden is voldaan: 
 

• Voertuig heeft geen keuringsbewijs; 

• Datum van de vorige volledige keuring ≥ 2 maanden; 

• In geval van sanctiecode 2 of 3 op het vorig keuringsbewijs met een datum van de geldigheid ≥ 2 
maanden verlopen.  

• In geval van sanctiecode 1 op het laatste keuringsbewijs, datum van de vorige volledige keuring ≥ 2 
maanden; 

• Ingevoerd voertuig met verandering van eigenaar; 

• Indien een sanctiecode 1, 2 of 3  werd gevalideerd in het kader van een visuele 
tweedehandskeuring. 
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Uitgereikte documenten 
 
Een keuringsbewijs met de vermelding “STAAT VAN HET VOERTUIG”. 
 
Indien een groen keuringsbewijs zonder geldigheid wordt afgeleverd dan wordt eveneens een formulier 
“Aanvraag tot inschrijving van het voertuig” uitgereikt. Het vorig kentekenbewijs wordt geperforeerd. 
 
Geldigheid van het keuringsbewijs 
 
De “STAAT VAN HET VOERTUIG” vermeldt in geval van goedkeur van het voertuig (geen sanctiecode 1,2 
of 3) geen geldigheidsduur. 

 

3.2.2  Visuele tweedehandskeuring 
 
Inhoud 

 
Men dient na te gaan of het voertuig geen enkele degradatie heeft ondergaan ten opzichte van het 
laatste afgeleverde keuringsbewijs.  
De inhoud van de keuring bestaat uit de controles zoals vermeld in het handboek moto. Het verschil met 
een volledige tweedehandskeuring is dat men geen meetapparatuur gebruikt voor de volgende 
controles: 
 

• Milieukeuring; 

• Ophanging (indien noodzakelijk in functie van het aangeboden type voertuig L5 en L7); 

• Lichten en signalisatie; 

• Remmen. 
 
Alle andere beoordelingen die geen betrekking hebben op de hierboven vermelde meetapparatuur 
blijven echter van toepassing.  

 
Eisen 

 
Een visuele tweedehandskeuring wordt alleen uitgevoerd als aan onderstaande voorwaarden is voldaan: 
 

A. Voertuig ingeschreven in België: 
 

• Datum van de vorige volledige keuring < 2 maanden; 

• Vorig keuringsbewijs zonder sanctiecodes 1, 2 of 3. 
 

B. Een voertuig ingevoerd vanuit een andere lidstaat van de EU: 
 

• Datum van de vorige volledige keuring < 2 maanden; 

• Geldig keuringsbewijs. 
 

 Uitgereikte documenten 
 
Een keuringsbewijs met de vermelding “VISUELE KEURING VAN HET VOERTUIG”. 
 
Indien een groen keuringsbewijs zonder geldigheid wordt afgeleverd dan wordt eveneens een formulier 
“Aanvraag tot inschrijving van het voertuig” uitgereikt. Het vorig kentekenbewijs wordt geperforeerd 
(exclusief buitenlandse kentekenbewijzen). 
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 Geldigheidsduur 
 
Het document “visuele keuring van het voertuig” vermeldt in geval van goedkeur van het voertuig (geen 
sanctiecode 1,2 of 3 ) geen geldigheidsduur. 
 

 Wijziging van het keuringsplan 
 
Indien tijdens een visuele tweedehandskeuring een sanctiecode 1, 2 of 3 wordt gevalideerd, wordt 
overgaan tot een volledige tweedehandskeuring. 

4 GEDEELTELIJKE KEURING  

4.1 HERKEURING 
 
Inhoud 
 
De inhoud van de keuring bestaat uit de controles zoals vermeld in het handboek moto. 
Enkel voor de elementen waarvoor het voertuig bij de vorige keuring een sanctie code 1,2 of 3 kreeg 
worden bij deze gekeurd.  
 
Op specifieke vraag van de klant worden ook de elementen waar bij tijdens een vorige keuring een sanctie 
code 4 of 5 gegeven werd, gecontroleerd. 
 
Eisen 
 
Een gedeeltelijke keuring moet worden uitgevoerd indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan: 
 

• Voertuig heeft een keuringsbewijs met sanctiecode 1,2 of 3; 

• Datum van de geldigheid van de vorige volledige keuring < 2 maanden; 

• In geval van code 1, datum van de vorige keuring < 2 maanden; 

• Het voertuig biedt zich aan in het zelfde station waar de volledige keuring werd uitgevoerd. 
 
Uitgereikte documenten 
 
Een keuringsbewijs met de vermelding “STAAT VAN HET VOERTUIG” 
 
Indien een groen keuringsbewijs zonder geldigheid wordt afgeleverd na een tweedehandskeuring dan 
wordt eveneens een formulier “Aanvraag tot inschrijving van het voertuig” uitgereikt. Het vorig 
kentekenbewijs wordt geperforeerd (exclusief buitenlandse kentekenbewijzen). 
 
Geldigheid van het keuringsbewijs 
 
De “STAAT VAN HET VOERTUIG” vermeldt in geval van goedkeur van het voertuig (geen sanctiecode 1,2 
of 3) geen geldigheidsduur. 
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5 KEURING OP VERZOEK AGENT  

Inhoud 
 
De inhoud van de keuring bestaat uit de controles zoals vermeld in het handboek moto. 
 

Een keuring op verzoek van een bevoegd agent kan op ieder type voertuig catégorie L ook op de 

categorieën L1, L2 en L6. 

 

Indien een bevoegd agent een gedeeltelijke controle aanvraagt van 1 of meerdere specifiek controle 

punt(en), wordt er slechts een gedeeltelijke controle uitgevoerd van de gevraagde controle punten. Het 

tarief “KEURING OP VERZOEK AGENT” wordt aangerekend. De bevoegd agent moet de 

keuringsonderneming op de hoogte stellen van de te controleren punten. 

 

Indien een bevoegd agent het keuringsbewijs van het voertuig heeft ingetrokken naar aanleiding van een 

overtreding volgt er een complete keuring op het voertuig, zonder “Aanvraag tot inschrijving van het 

voertuig” en zonder het vorig kentekenbewijs te perforeren. Het tarief “VOLLEDIGE KEURING” wordt 

aangerekend.  

 

Uitgereikte documenten 
 
Een keuringsbewijs met de vermelding “STAAT VAN HET VOERTUIG” 
 
Indien het voertuig geen sanctiecodes 1, 2 of 3 krijgt, wordt er een groen keuringsbewijs zonder 
geldigheid afgeleverd met de stempel : 
 

BM.010/1/4 :  KEURING UITGEVOERD OP VERZOEK AGENT OF NA INBESLAGNAME. 
 

6 KEURING NA ONGEVAL (KNO) 
 

6.1 BASISPRINCIPES  
 

− Alle controles die uitgevoerd dienen te worden tijdens deze niet-periodieke keuring worden vermeld 

in het handboek moto; 

− Een KNO kan in elk keuringscentrum bevoegd voor het keuren van motorfietsen worden uitgevoerd; 

− De klant die het voertuig ter controle voorrijdt, volgt de aanwijzingen die hem met het oog op de 

keuring van zijn voertuig worden gegeven; 

− De voertuigen dienen in propere staat te worden voorgereden zodanig dat dit de controle van de 

onderdelen niet belemmert; 

− Een eventuele herkeuring gebeurt in hetzelfde keuringscentrum waar de basiskeuring heeft 

plaatsgevonden; 

− De voertuigen worden voorgereden zonder sneeuwkettingen en zonder spijkerbanden; 
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− De voertuigen worden zonder lading voorgereden. Koffers aan of op het voertuig worden niet als 

lading beschouwd; 

− De keuring wordt stopgezet als er brandstoflekken of gaslekken worden vastgesteld; 

− Na afloop van een KNO wordt een keuringsbewijs uitgereikt met de volgende geldigheid: 

o Het groen keuringsbewijs heeft geen geldigheid in de volgende gevallen: 

▪ Het voertuig vertoont geen gebreken; 

▪ Het voertuig vertoont alleen kleine gebreken. 

o Het groen keuringsbewijs is drie maanden geldig als bepaalde administratieve 

tekortkomingen of bepaalde vormen van niet-naleving die de bevoegde overheid bepaalt, 

vastgesteld worden; 

o Het rood keuringsbewijs is vijftien dagen geldig als het voertuig grote gebreken vertoont; 

o Als het voertuig gevaarlijke gebreken vertoont, wordt de vermelding "VERBODEN TOT HET 

VERKEER" op het rood keuringsbewijs aangebracht.  

 

Uitgereikte documenten 

 
Een keuringsbewijs met de vermelding “STAAT VAN HET VOERTUIG” 
 
Indien het voertuig geen sanctiecodes 1, 2 of 3 krijgt, wordt er een groen keuringsbewijs zonder 
geldigheid afgeleverd met de stempel :  

 
BM.031/2/4 :  Keuring na ongeval uitgevoerd op #DATE????@. 

 

6.2 WANNEER MOET EEN KNO WORDEN UITGEVOERD? 
 

Een KNO dient uitgevoerd te worden indien het voertuig na een ongeval beschadigingen vertoont aan 

het chassis of zelfdragend koetswerk, de stuurinrichting, de ophanging, de reminrichting of in het geval 

van een technisch totaalverlies en op vraag van een verzekeringsmaatschappij via hun expert. 

 

Een erkend automobielexpert evalueert of het beschadigd voertuig een KNO dient te ondergaan en zal 

het voertuig zo nodig seinen als “geaccidenteerd voertuig” in het ACCID-bestand van de DIV.  

 

Dit ACCID-bestand wordt maandelijks door de DIV aan de erkende ondernemingen overgemaakt. 

 

Vanaf 1 januari 2023 stuurt onderneming ACT, binnen het Brussels gewest, een uitnodiging aan de 

voertuigen die maandelijks door de DIV als “geaccidenteerd voertuig” worden geseind. 

 

Ook voertuigen ingeschreven onder een tijdelijke kentekenplaat (transitplaat) of onder een CD-plaat zijn 

eveneens onderworpen aan de “keuring na ongeval”. 
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6.3 ONTSEINING VAN EEN GEACCIDENTEERD VOERTUIG 
 

Een voertuig dat geseind staat als een “geaccidenteerd voertuig” kan worden ontseind wanneer een 

KNO is uitgevoerd en een groen keuringsbewijs met de vermelding “STAAT VAN HET 
VOERTUIG”, zonder geldigheid is uitgereikt. 

 

In de station applicatie wordt REGUL 81 aangeduid indien de keuring na ongeval geslaagd is. 

7 VOERTUIGEN BESTEMPELD ALS WRAK 

7.1 INLEIDING 
 

Voertuigen die een Technisch Totaal Verlies hebben ondergaan, worden bestempeld als “WRAK”. 

De onderverdeling ziet er als volgt uit: 

• Een groot deel van de structuur van het voertuig is vervormd  (code W); 

• Voertuig dat in verschillende stukken uiteenvalt    (code X); 

• Voertuig vernield door brand      (code Y); 

• Voertuig dat een bepaalde tijd in het water heeft gelegen   (code Z). 

Voertuigen bestempeld als wrak worden geblokkeerd op het niveau van de DIV en kunnen enkel via een 

strikte rehabilitatieprocedure worden (her)ingeschreven in België.  

Het rehabilitatiedocument wordt afgeleverd door een erkend auto expert die het schadegeval heeft 

vastgesteld. 

De rehabilitatieprocedure, die kadert in de strijd tegen de autocriminaliteit, wordt toegepast om te 

verzekeren dat een voertuig, dat door een auto expert als onherstelbaar verklaard werd ten gevolge van 

een schadegeval, enkel terug in omloop en terug ingeschreven kan worden na opeenvolgende strenge 

controles. Voor voertuigen met datum ongeval vóór 01-09-2000 kan het voorkomen dat niet alle 

gegevens van het rehabilitatiedocument zijn ingevuld in chronologische volgorde, zoals ze voorkomen 

op het document. 

Voor voertuigen met datum van ongeval vanaf 01-09-2000 dienen alle gegevens van het 

rehabilitatiedocument te zijn ingevuld in chronologische volgorde, zoals ze voorkomen op het document 

(zie bijlage 1 en bijlage 2).  

 

Het keuringscentrum gaat na of deze gegevens volledig zijn ingevuld vóór de aanvang van de keuring na 

ongeval. Zo niet wordt een keuringsbewijs uitgereikt met beperkte geldigheid van 3 maanden met de 

vermelding: 

 

6.1.1.BM3/1/3: CHASSIS: CHASSIS OF FRAME EN BEVESTIGINGEN : ALGEMENE TOESTAND : 

Rehabilitatiedocument onvolledig. 

of 

6.1.1.BM3/2/3:  CHASSIS: CHASSIS OF FRAME EN BEVESTIGINGEN : ALGEMENE TOESTAND : 

Rehabilitatiedocument ontbreekt.  
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7.2 REHABILITATIE VAN EEN WRAK 
 

Een voertuig bestempeld als WRAK kan een keuring na ongeval ondergaan als het rehabilitatiedocument 

aanwezig is en volledig ingevuld. 

 

Uitgereikte documenten 

 
Een keuringsbewijs met de vermelding “STAAT VAN HET VOERTUIG” 
 
Indien het voertuig geen sanctiecodes 1, 2 of 3 krijgt, wordt er een groen keuringsbewijs zonder 
geldigheid afgeleverd met de stempel:  

 
BM.031/1/4 : Keuring na ongeval ingevolge rehabilitatieprocedure op #DATE????@. 

 

8 OVERDRACHT EN ADMINISTRATIEVE KEURING 

Er is geen keuring vereist als de toekomstige titularis van het voertuig de echtgenoot, de wettelijk 

samenwonende partner of de persoon is met wie de vorige titularis een feitelijk gezin vormt, of een van 

hun kinderen, op voorwaarde dat de toekomstige titularis de bestaande kentekenplaat, die voldoet aan 

de bepalingen ter uitvoering van artikel 21 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de 

inschrijving van voertuigen, op zijn naam overbrengt.  

Als de toekomstige titularis die kentekenplaat niet overneemt, is een administratieve keuring vóór de 

inschrijving vereist.  

Het samenwonen van de vorige titularis en de persoon met wie hij verklaart een feitelijk gezin te vormen, 

wordt via een attest bewezen die aangetoond moet worden bij DIV. Die informatie mag niet ouder dan 

twee maanden zijn.  

9 VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN 

Zowel voor de niet-periodieke keuring voor verkoop als voor de keuring na ongeval dient de klant de 

volgende documenten voor te leggen: 

− Het laatste keuringsbewijs (indien beschikbaar);  

− Het laatst afgeleverde kentekenbewijs;  

− Het certificaat van overeenstemming, het attest ter validering of het individuele 

goedkeuringscertificaat.(exclusief voertuigen < 01/01/1975) 

Voertuigen die in België zijn ingevoerd en die al in een andere lidstaat van de Europese Unie waren 

ingeschreven, zijn evenwel NIET onderworpen aan de verplichting om het Europees certificaat van 

overeenstemming voor te leggen. De afwezigheid van dit certificaat resulteert niet in een sanctie, 

maar wel in de volgende vermelding op het keuringsbewijs:  

 

BM.076/1/4:  Voertuig niet onderworpen aan de verplichting om in het bezit te zijn van een 

gelijkvormigheidsattest of COC.  
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10 KENTEKENPLATEN WAARMEE EEN VOERTUIG KAN VOORGEREDEN 

WORDEN 

 

Een voertuig kan enkel met de volgende kentekenplaten voor een keuring worden voorgereden:  

 

− De kentekenplaat die behoort bij het laatst afgeleverde kentekenbewijs;  

− Een commerciële plaat met attest (exclusief proefrittenplaat) en het bijbehorende kentekenbewijs;  

− Een andere kentekenplaat en het bijbehorende kentekenbewijs, op voorwaarde dat de houder van 

die kentekenplaat ook als houder op de aanvraag tot inschrijving van het aangeboden voertuig is 

vermeld;  

− Een Belgische nationale plaat en het bijbehorende kentekenbewijs. 

11 PRAKTISCHE UTVOERING VAN DE KEURING 
 

De burger besturen zelf de voorgereden voertuigen doorheen het volledig keuringstraject. Indien 

noodzakelijk kan de inspecteur de nodig manipulaties met het voertuig doen om de keuring mogelijk te 

maken. 

 

12 INVOERPROCEDURES 
 

De invoerprocedures van motorfietsen worden behandeld in de instructie 2023/02 

ERKENNINGPROCEDURE VOOR DE INVOER VAN VOERTUIGEN VAN CATEGORIE L. 

 

13 TOEPASSINGSDATUM 
Deze instructie is van toepassing vanaf 1 januari 2023. 

 

Voor de Minister: 

De Directeur-generaal 

 

 

 

 

Ir. Christophe Vanoerbeek 

 

 

Lijst met de bijlagen: 

Bijlage 1: Rehabilitatiedocument 

Bijlage 2: Omzendbrief betreffende de toepassing van de rehabilitatieprocedure 

Bijlage 3: Bijkomende informatie over de invoerprocedures 
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Bijlage 1: Rehabilitatiedocument 
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Bijlage 2: Omzendbrief betreffende de toepassing van de rehabilitatieprocedure 
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Bijlage 3: Bijkomende informatie over de invoerprocedures 

1. Tweedehandskeuring 

 

1.1. Voertuigen ingeschreven voor 1 januari 1975 

 

• De tweedehandskeuring is van toepassing op ingevoerde voertuigen met een datum van eerste 

inschrijving vóór 1 januari 1975 en dit ongeacht het land van herkomst.  

 

Dergelijke voertuigen kunnen in België ingeschreven worden zonder goedkeuringsnummer. 

 

2. Validatieprocedure 

 

Zie instructie 2023/02 ERKENNINGPROCEDURE VOOR DE INVOER VAN VOERTUIGEN VAN CATEGORIE L. 

 

3. Individuele goedkeuring  

 

Zie instructie 2023/02 ERKENNINGPROCEDURE VOOR DE INVOER VAN VOERTUIGEN VAN CATEGORIE L. 
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