
Oldtimers zijn vóór de (her)inschrijving onder een O-kentekenplaat aan een 
technische keuring onderworpen. Vanaf 20 mei 2018, zijn oldtimers ook aan een 
periodieke keuring onderworpen. 
 
Er zijn drie mogelijke situaties, al naargelang de leeftijd van het voertuig: 

 
1. voertuigen vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar zijn onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring 

met een normale periodiciteit; 

2. voertuigen vanaf 30 jaar en tot 50 jaar zijn onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring met een 
periodiciteit van 2 jaar; 

3. voertuigen ouder dan 50 jaar zijn onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring met een periodiciteit 
van 5 jaar. 

 

Overgangsmaatregelen 
 

Een overgangsperiode wordt ingevoerd voor de voertuigen die op dit ogenblik reeds zijn ingeschreven onder 
een O-kentekenplaat, met uitzondering van voertuigen voor traag vervoer en voertuigen uitgerust met 

rupsbanden. Deze voertuigen zijn op dit moment niet onderworpen aan de periodieke technische keuring. 

 
Uw voertuig werd vóór 20 mei 2018 ingeschreven onder een ‘O-plaat’. Wanneer moet u zich 
aanbieden voor de periodieke oldtimerkeuring? 
 
Groep 1 – voertuigen onder O-plaat vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar 

De voertuigen onder O-plaat die minder dan 30 jaar geleden in verkeer zijn gesteld, met uitzondering van 
voertuigen voor traag vervoer, worden voor de dag in 2019 waarop ze respectievelijk 26, 27, 28 of 29 jaar 

geleden in verkeer zijn gesteld, aangeboden voor een periodieke keuring. 
 

Groep 2 – voertuigen onder O-plaat vanaf 30 jaar 
De voertuigen onder O-plaat die ten minste 30 jaar geleden in verkeer zijn gesteld, met uitzondering van 

voertuigen voor traag vervoer, worden voor de dag in 2020 waarop ze 30 jaar of meer geleden in verkeer zijn 

gesteld, aangeboden voor een periodieke keuring. 
 

• De referentiedatum op het keuringsbewijs zal de dag en maand zijn van de datum eerste inverkeerstelling 

(zie kentekenbewijs ‘datum eerste inschrijving’). Voertuigen kunnen vanaf 2 maanden voor de 
referentiedatum aangeboden worden voor een periodieke keuring met behoud van deze referentiedatum. 

 

• Bij vroeger aanbieden (meer dan 2 maanden voor de referentiedatum) wordt de referentiedatum vervroegd 

naar deze datum waarop het voertuig werd aangeboden. 
 

• Later aanbieden heeft geen wijziging van de periodiciteit tot gevolg: de geldigheidsperiode van het 

keuringsbewijs begint dus ook te lopen vanaf dag/maand eerste inverkeerstelling. Later aanbieden heeft een 
toeslag laattijdige keuring tot gevolg. Het niet ontvangen van de oproeping voor keuring is geen aanleiding 

om deze toeslag laattijdige keuring terug te vorderen. 
 

• Indien u geen oproeping voor keuring heeft ontvangen, kan u dit melden via www.mow-contact.be. Op dit 

manier kan de oorzaak nagegaan worden, zodat u in de toekomst wel een oproeping kan ontvangen. 

 
• Voor voertuigen die na 20/05/2018 voor het eerst worden (her)ingeschreven onder O-plaat wordt de  datum 

van keuring als referentiedatum genomen voor de periodieke keuring. 

 
--- 

 
Meer informatie 
Voor bijkomende vragen: www.mow-contact.be  

Voor vragen over de verkeersbelasting voor oldtimers: 
- www.belastingen.vlaanderen.be/oldtimer of  

- www.belastingen.vlaanderen.be/contact 
 

 


