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 DE STAAT VAN UW VOERTUIG CONTROLEREN,  

DAT IS WERKEN AAN VERKEERSVEILIGHEID 
 

Bij het begin van deze herfst herinnert het Waals Agentschap voor Verkeersveiligheid 

(Agence wallonne pour la Sécurité Routière, AWSR) de Walen eraan dat zij er belang bij 

hebben hun voertuig te (laten) keuren, voor hun eigen veiligheid en die van andere 

weggebruikers.  

 

Negen op de tien Walen (91%)1 vinden weliswaar dat een jaarlijkse technische controle van 

voertuigen bijdraagt aan de verkeersveiligheid, maar dat betekent niet dat iedereen de controle 

ook daadwerkelijk laat uitvoeren. 

 

Aangezien het verkeer op de wegen na een lange en ongeziene periode wat verplaatsingen 

betreft weer op gang is gekomen, neemt het AWSR dan ook het initiatief om automobilisten 

erop te wijzen dat het onderhoud van hun voertuig wel degelijk zeer nuttig is. 

Het nakijken van de slijtage van de ruitenwissers, die deze zomer al veelvuldig werden gebruikt, 

het controleren van de staat van de banden, waarvan de vervanging mogelijk werd uitgesteld 

wegens het beperkt aantal verplaatsingen het voorbije jaar, en de bandendruk nu de temperaturen 

dalen, evenals de werking van de lichten en de richtingaanwijzers nu de dagen weer korter 

worden: het zijn allemaal vrij eenvoudige acties om te ondernemen, met een directe positieve 

weerslag op de verkeersveiligheid. 

Daarnaast is een uitgebreider onderhoud van de belangrijkste functies van het voertuig bij een 

professional misschien noodzakelijk, en zeker wenselijk elk jaar, om de risico's van een technisch 

probleem en een potentieel ongeval zo veel mogelijk te beperken.  

 

 
1 Bron: AWSR 2021 
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Het is dus niet zonder reden dat de technische keuring van voertuigen die ouder zijn dan vier jaar 

reeds eind jaren 1960 verplicht is gesteld in België.  

 

Een samenwerking tussen AIBV, Autosécurité en het AWSR 
 

Onze veiligheid op de weg verzekeren, dat is immers ook het doel van de centra voor technische 

keuring. Hun taak is te onderzoeken of elk voertuig dat werd opgeroepen beantwoordt aan de 

geldende wettelijke voorschriften, om onze veiligheid en die van anderen te garanderen. Zo 

worden talrijke sleutelelementen, hetzij meer dan honderd punten, gecontroleerd tijdens deze 

keuring.  

"Verkeersveiligheid is een permanent en prioritair aandachtspunt. Elk jaar liggen technische 

defecten van voertuigen aan de basis van talrijke verkeersongevallen. Het leek ons dus voor de 

hand liggend om ons aan te sluiten bij het Agence wallonne pour la Sécurité routière en 

Autosécurité en ons steentje bij te dragen om onze wegen veiliger te maken en zo het aantal 

doden en gewonden te verminderen. Bovendien biedt dit ons de kans om te wijzen op het belang 

van de taken die onze inspecteurs dagelijks uitvoeren." Aurélie Goutier 

(Communicatieverantwoordelijke AIBV). 

"Wij streven ernaar het imago van de technische keuring te verbeteren en de burgers bewust te 

maken van het feit dat onze opdracht werkelijk een meerwaarde biedt voor de veiligheid op onze 

wegen. Wij hebben dus besloten om ons aan te sluiten bij het Agence wallonne pour la Sécurité 

routière en AIBV om een algemene campagne op touw te zetten. Wij hopen dat dit een positieve 

weerslag zal hebben op de perceptie van onze klanten, en bepaalde mensen ertoe zal bewegen 

om zich bij onze teams aan te sluiten en op hun beurt bij te dragen aan de verkeersveiligheid." 

Fabrice Travaglianti (HR Talent Acquisition and Development Director) en Virginia Li Puma 

(Communicatieverantwoordelijke) 

 

Laat uw voertuig keuren, voor ieders veiligheid 
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"Als u uw voertuig laat keuren, werkt u aan verkeersveiligheid": dat is de boodschap die het 

AWSR (l’Agence wallonne pour la Sécurité routière) van 1 tot 31 oktober zal brengen om het 

bewustzijn van alle gebruikers van het Waalse wegennet te vergroten. 

Er komen affiches op de snelwegen en grote gewestwegen om de automobilisten te 

sensibiliseren.  

Daarnaast sluiten AIBV en Autosécurité zich aan bij het ASWR om automobilisten aan te 

moedigen hun voertuig met het oog op de verkeersveiligheid te laten onderhouden, door een jaar 

lang in een twintigtal centra voor technische keuring in Wallonië verschillende boodschappen te 

verspreiden via uiteenlopende communicatiedragers (affiches, panelen, websites) zoals hieronder 

weergegeven.  

 

Deze berichten worden in de eerste helft van de maand oktober aangevuld met een digitale 

campagne. 

Ook Coyote draagt bij aan deze bewustmakingscampagne door het bericht van het AWSR via zijn 

kanalen te verspreiden. 

 

 
 
 
 

 

Perscontact 

Françoise Guillaume 

0473/803.036 – 081/821.300 

francoise.guillaume@awsr.be 

www.awsr.be 

 

 

Zo delen we beter de weg en beschermen we het leven van iedereen. 
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