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FLASH Nr. 70 - 24/06/2020 

Return to normalcy: 
Verlenging bepaalde certificaten en getuigschriften 

Europese Verordening vs. Gewestelijke reglementering 
Zoals gemeld in onze flash nr. 60 van 26 mei 2020 voorzag de Verordening 2020/698 in een Europees 

kader voor de verlenging van bepaalde certificaten en getuigschriften. 

Net als verschillende andere lidstaten heeft België gebruik gemaakt van het voorziene recht om af 

wijken van bepaalde van deze regels. 

België heeft in deze besloten om de Europese regels inzake de verlenging van de technische 

controle voor voertuigen niet te volgen, maar de overige Europese bepalingen wel te behouden. 

Onderstaand kan u een overzicht terugvinden: 

→ Rijbewijs 
 

De vakbekwaamheid (code 95) die vervalt tussen 1 februari 2020 en 31 augustus 2020 

wordt verlengd met een periode van 7 maanden. Ook de periode voor het volgen van 

opleidingen voor de code 95, wordt verlengd met 7 maanden.   
 

Hetzelfde geldt voor de andere vereisten voor het rijbewijs C/CE, zoals de medische schifting. 

 

→ Tachograaf 
 

Inspecties van tachografen die plaats moeten vinden tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 

2020 dienen uitgevoerd te worden uiterlijk 6 maanden na de datum waarop zij anders hadden 

moeten plaatsvinden. 

 

→ Bestuurderskaart 
 

Bevoegde autoriteiten hebben 2 maanden voor het afleveren van een nieuwe bestuurderskaart 

wanneer de aanvraag tot vervanging of vernieuwing tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 

2020 gebeurt. Tot het ogenblik dat deze nieuwe kaart ontvangen wordt, dient de chauffeur de 

nodige gegevens te noteren op een afdruk van de tachograafgegevens (cfr. verlies van de 

bestuurderskaart). 

 

→ Technische controle 
 

• Vlaanderen 
 

In Vlaanderen geldt dat de geldigheid van keuringsbewijzen verlengd wordt tot en met 4 

november 2020 voor de voertuigen die periodiek gekeurd moesten worden tussen 13 

maart 2020 en 3 juni 2020. 

 



• Wallonië 
 

In Wallonië geldt dat de geldigheid van keuringsbewijzen met zes maanden verlengd wordt 

voor voertuigen waarvan de geldigheid normaal gezien verliep tussen 1 maart 2020 en 3 

mei 2020.  

Indien de geldigheid van het keuringsbewijs verstreek tussen 4 mei 2020 en 31 mei 

2020, wordt deze verlengd met één maand. 

 

• Brussel 
 

Voor de keuringsbewijzen waarvan de geldigheid kwam te vervallen tussen 1 maart 2020 

en 31 mei 2020, wordt de geldigheid verlengd met 6 maanden.  

Voor de keuringsbewijzen waarvan de geldigheid vervalt tussen 1 juni 2020 en 31 juli 

2020, wordt de geldigheid verlengd met 2 maanden. 
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