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APK: waakhond of melkkoe?
#Onderhoud
Wat kwam er voorbij op Twitter
over dit onderwerp?
Geretweet door Midtronics
Michael@wegenwacht9212 12 mei
Weer iemand heel tevreden met
zijn nieuwe @ANWB accu gemonteerd door de @Wegenwacht en
getest met @Midtronics pic.twitter.
com/kctybd4YeJ
Goed werk Wegenwachter
Michael! Maar eh, is dit zo’n
automobilist die van APK naar
APK rijdt of heeft zijn autobedrijf
een steekje laten vallen?
Gebruikersacties volg je nu
@ANWB
Is de APK niet genoeg voor goed
onderhoud? #dtv Die vlieger gaat
niet op. Bij APK gaat het alleen om
veiligheid en milieu-eisen.
Kijk, daar is het ANWB-antwoord
al, als je maar Durft Te Vragen.
HELLA NL@HELLA_NL 12 mei
HELLA geeft €50 korting op
deelname aan AMT Diagnose
Bootcamp 2014. Klik hier: https://
fd5.formdesk.com/reedbusiness1/SF_AMB2?def_SFa0e_
Field_5=hella&def_SFa0N__
ProductOption01=AMB23
pic.twitter.com/dpDacXn1FC

Kortgeleden werd ons gevraagd een second
opinion te geven over een afgekeurde auto.
Volgens de garage had de auto zo goed als geen
remmen en was de bodem ter plekke van het
kinderstoeltje doorgerot. Toen de keurmeester
aanbood de geschrokken eigenaresse te ‘matsen’
door haar auto in te ruilen, werd ze wantrouwig.
Ze bedankte voor de ‘mooie deal’ en kwam met de
auto naar ons. De remmen bleken perfect en de
‘rotte bodem’ niet meer dan wat oppervlakteroest
op de kriksteun. Na vervanging van een ruitenwisserblad kon de auto goedgekeurd worden, en
de garage kon een trouwe klant uit zijn bestand
schrappen.
Dit voorbeeld laat zien hoe kwetsbaar de APK
is. Door leegloop in de garage wordt de APK
aangegrepen om klanten binnen te krijgen. We
leven namelijk in een land waar de wetgever
de verplichte periodieke autokeuring door het
bedrijfsleven uit laat voeren. Een privilege waar
garages in omliggende landen jaloers op zijn...
Misstanden zoals in het voorbeeld worden door
de media opgepakt. Zo stond in de consumentengids een artikel waarin hetzelfde voertuig bij
drie keuringsstations drie compleet verschillende
afkeurrapporten kreeg. Ook diverse columnschrijvers zetten vraagtekens bij de zoveelste
‘afkeuring’ van hun auto.
Als we niet oppassen wordt de APK niet meer

gezien als waakhond van de verkeersveiligheid,
maar als melkkoe voor garages. Als het eenmaal
zover is, kunnen lastige kamervragen er uiteindelijk toe leiden dat de uitvoer van de APK in
handen valt van de overheid.
Als we de kip met de gouden eieren niet willen
slachten, moeten we er dus alles aan doen om het
vertrouwen van consument, media en overheid in
de APK te behouden. Allereerst moeten we beseffen dat de huidige prijzenoorlog een APK-tarief
creëert dat uit de pas loopt met het werkplaatstarief. Daardoor ontstaat een situatie waarin de
keurmeester uit een APK reparatiewerk móét
halen. Anders moet er geld bij. Vroeger of later
heeft de klant dit door. Een kostendekkend tarief
helpt de keurmeester objectief te zijn. Daarnaast
adviseer ik de keurmeester bij het belletje naar de
klant een scheiding aan te brengen tussen APKafkeurpunten en aanbevolen onderhoud. Onderstreep dit door de afkeurpunten af te melden en
zo steekproefsgewijs te laten controleren door
de RDW. Zo neem je als keurmeester niet alleen
wantrouwen bij de consument weg, maar zorg je
er ook voor dat realistische statistieken het nut
van de APK in politiek Den Haag duidelijk maken.
We doen de APK met z’n allen en we hebben er
baat bij met z’n allen. Laten we dan ook met z’n
allen een betrouwbare keuring leveren.

Column

MARK VAN ABEELEN
Van Abeelen APK is een APK-station voor lichte en zware
voertuigen met vestigingen in Hilvarenbeek, Breda, Den
Bosch en Sprang-Capelle. Van Abeelen keurt alleen en repareert niet. Mark van Abeelen is de zoon van de oprichter
en vormt samen met zijn broer de huidige directie.
Meer weten?
Kijk op www.abeelen-apk.nl

Maar voor wie heel zeker wil zijn
dat zijn klanten niet stranden,
heeft Hella een goede tip.
Profiteer ervan!
Altijd op de hoogte zijn?
Volg @AMTnl op Twitter!
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WERKPLAATS

OPGELOST DANKZIJ AMT GARAGEFORUM

AMT Garageforum-lid ‘VandenBosch’ heeft een Audi
A3 van 2009 met een 1.6 TDI
CAY-motor in de werkplaats
gekregen. De eigenaresse
van de A3 is gestrand langs
de snelweg tijdens filerijden.
Ze kon opeens geen gas meer
geven. De A3 loopt inderdaad
wel stationair, maar zodra je
gas geeft valt de motor stil.
Wat is er aan de hand?
VandenBosch zoekt hulp op AMT Garageforum en omschrijft nauwkeurig zijn
tot nu toe gestelde diagnose: “Ik heb
met de VAG-COM de auto uitgelezen,
er zijn geen foutcodes. Ik heb vervolgens het brandstofsysteem gecontroleerd. De lagedrukpomp werkt goed,
maar toch is de brandstofdruk te laag.
Na wat zoekwerk heb ik de vacuümleiding voor de schoepenverstelling op
de turbo losgehaald. Toen was het wel
mogelijk om weer gas geven. Zodra
ik het vacuüm er weer op zet valt de
motor na enkele seconden stil.”
Wanneer VandenBosch de stekker van
de drukomvormer af trekt is gas geven
weer mogelijk en dit bevestigt naar zijn
idee een defecte vacuümklep. Omdat

Heb je een
autotechnisch
probleem waar je
niet uitkomt?
Vraag je collega’s om raad
op AMT Garageforum.
En wellicht komt jouw
kennis anderen van pas.
Op www.amtgarageforum.nl wordt iedereen
wijzer.

GARAGEFORUM

Audi A3 met ademhalingsprobleem

Hoge tegendruk

Deze EGR-leiding is flink dichtgekoekt, met alle gevolgen van dien.
dit een prijzig onderdeel is vraagt hij
andere Garageforum-leden om advies
of hij de juiste diagnose heeft gesteld.

Controle op lekkage
Garageforum-lid ‘Hobbyman’ vraagt
zich af of er geen lekkage zit in de
vacuümleidingen. VandenBosch geeft
aan dat hij zeker weet dat er geen lekkages zijn. Wanneer hij handmatig met
een vacuümpompje de vacuümklep
aanstuurt slaat de motor af. Topmon-

teur ‘Erwin20vt’ geeft het advies eerst
het probleem met de lage brandstofdruk op te lossen. Topmonteur ‘Pedroo’
denkt daar hetzelfde over: “Door de
motor minder lucht te geven, zoals
géén schoepenverstelling, lijkt het op
een probleem met de vacuümregeling.
Maar het zet je op een verkeerd spoor.
Waarschijnlijk is gewoon je raildruk
te laag. Begin bij de basis. Bekijk de
parameters en ga de druk meten.”
Klinkt aannemelijk vindt VandenBosch
en dus besluit hij de druk van de
opvoerpomp te meten.

Vervangen opvoerpomp

De EGR-klep blijkt de oorzaak. De klep is van de steel afgebroken.

De druk van de opvoerpomp blijkt
te laag. VandenBosch vervangt de
opvoerpomp, maar helaas zonder
resultaat. De schoepenverstelling blijft
voor VandenBosch een heikel punt.
Is dit toch de oorzaak? Wanneer hij er
vacuüm op laat staan en de stekker los
trekt van de schoepenverstelling is gas
geven wel mogelijk maar op hogere
toeren zakt de motor in. Er is ook geen
mechanisch defect aan de verstelling
zichtbaar, dus wat kan daar nog mis
zijn?

Forumlid ‘webroautoservice’ gooit
het over een andere boeg: “Lees de
parameters van het roetﬁlter uit.
Luchtdoorstroom is heel belangrijk.”
VandenBosch: “De drukverschillen stationair zijn 5 tot 8 kPa met
het vacuüm aangesloten. Met het
vacuüm afgekoppeld is bij 2500 tpm
het drukverschil 21,6 kPa.” Forumlid
Pedroo gelooft niet dat het probleem
in de schoepenverstelling zit: “Indien
je de motor meer lucht geeft dan slaat
de motor af. De vraag is, indien de
motor dan toch loopt zonder vacuüm,
wat is dan de positie van de EGR-klep?
Je hebt er geen foutcode op, maar
misschien blijft de EGR-klep hangen?
Of is het spruitstuk ernstig vervuild?
De tegendruk bij 2500 tpm vind ik aan
de hoge kant.”

EGR-klep
VandenBosch besluit de EGR en het
inlaattraject de volgende dag te
controleren. Hij monteert een plaatje
om de EGR tijdelijk af te dichten en
dat blijkt te helpen. De motor loopt
weer goed. VandenBosch demonteert
de gekoelde EGR-klep en –leidingen.
Dan ziet hij wat het probleem is. De
klep is afgebroken en de leidingen zijn
sterk vervuild. VandenBosch maakt
alles schoon en vervangt de EGR. Tot
slot adviseert VandenBosch de klant af
en toe wat hoger in toeren te rijden en
voert hij nog een roetbehandeling uit.
De A3 rijdt vervolgens weer als nieuw.
23 mei 2014 | AMT | 9

STAP VOOR STAP
TPMS: Bandendruksensor vervangen

WERKPLAATS

DOOR TONY DE MESEL / FOTO’S DAVID NOELS

Vanaf november 2014 wordt een automatisch bandendrukcontrolesysteem of een TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) verplicht
voor alle nieuw verkochte auto's in de Europese Unie. Mooi voor
de veiligheid maar hoe zit het in de werkplaats? Gaat het om een
indirect systeem dat via de ABS-sensoren het toerental van de wielen met elkaar vergelijkt, dan zijn de gevolgen beperkt. Is de auto
daarentegen voorzien van een direct systeem, met per wiel een
ingebouwde sensor, dan zijn er wel praktische gevolgen. Welke?
Volg het vervangen van een OE-sensor door een universele sensor
bij Profile Tyrecenter in Antwerpen.
Veel auto’s zijn al voorzien van
een automatisch bandendrukcontrolesysteem of een TPMS. Bij de
directe systemen heeft elk wiel een
sensor waarin een batterij en een
zender steekt. Als de sensor stuk is
of het ventiel gebroken, moet er een
vervanging gebeuren. Gaat het om
een universele sensor, dan moet hij
bovendien opnieuw worden geprogrammeerd. Een OE-sensor is al op
voorhand geprogrammeerd.

STAP 1 ▼

Is de auto voorzien van TPMS? Dat is de eerste vraag.
Bij een indirect systeem licht bij het aanzetten van het
contact een verklikkerlichtje met het symbool van een
band met een uitroepteken op. Gaat het om een direct
systeem, zoals op deze Citroën, dan kun je bovendien
een meer schematisch controlebord oproepen met een
‘lezing’ per wiel.

STAP 3 ▼

Op de sensor staat een ID-nummer. Dat nummer is cruciaal om de nieuwe sensor te kunnen programmeren.
Een sensor is van een batterij voorzien en gaat zo’n vijf
jaar mee. Het ventiel kan eerder stuk gaan en breken.
De grote boosdoener is corrosie.

STAP 4 ▼

STAP 2 ▼

Om de sensor, die één geheel vormt met het ventiel, te
vervangen, moet de band er af. Op de demontagetafel
is de positie van de treklepel tegenover het ventiel belangrijk om schade te voorkomen. De treklepel beweegt
zich weg van het ventiel.
16 | AMT | 23 mei 2014

Autoconstructeurs kiezen voor een vergoten sensor.
Die vormt één geheel met het aluminium ventiel. Bij
vervanging kiest Profile bewust voor een tweedelig systeem, waarbij ventiel en sensor aan elkaar geschroefd
zijn. Een dergelijk systeem maakt het mogelijk om in
de toekomst ventiel en sensor apart te vervangen. Dat
drukt de kosten.

WERKPLAATS
STAP 5 ▼

Kijk en vergelijk. Links het nieuwe tweedelige ventiel/
sensor en rechts het oude OE-ventiel/sensor dat uit één
stuk bestaat.

STAP 6 ▼

STAP 8 ▼

Na de montage van de band wordt deze op spanning
gebracht.

STAP 9 ▼

EEN TWEEDELIGE
UNIT MAAKT
HET MOGELIJK
OM VENTIEL EN
SENSOR APART TE
VERVANGEN. DAT
DRUKT DE KOSTEN

Bij Profile Tyrecenter gaat het programmeren van de
nieuwe universele sensor via de computer. De nieuwe
sensor wordt op een pad gelegd. Ondertussen vult de
technicus gegevens in, als het type voertuig, op welk
wiel de nieuwe sensor komt en het ID-nummer. Via de
pad en de computer kunnen ook de gegevens van de
oude sensor worden uitgelezen om ze daarna op de
nieuwe sensor in te lezen. Daarna is de nieuwe sensor
een kloon van de oude.

STAP 7 ▼

Voor de montage van het wiel, wordt het wiel uitgebalanceerd.

STAP 10 ▼

Montage van het nieuwe ventiel. Belangrijk is de juiste
positie van de ring die tussen de velg en de spanmoer
komt. De sensor zit aan de binnenkant van de velg. De
kracht waarmee de moer wordt aangespannen is bij de
meest auto’s 8 Nm. Maar er zijn afwijkingen met 6 en 4
Nm. Dat is niet veel! De leverancier voorziet in een tabel
met aanhaalmomenten.

Klus geklaard. Het wiel kan weer op de auto en met het
juiste aanhaalmoment worden gemonteerd. Bij deze
Citroën wordt de nieuw gemonteerde sensor automatisch geactiveerd tijdens het rijden.
23 mei 2014 | AMT | 17
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FACEBOOK
Vreemde storingen, fraaie klassiekers, autotechnici met hart voor hun vak en
opvallende staaltjes huisvlijt van hun klanten. Er gebeurt veel in de Nederlandse
en Belgische werkplaatsen, én dus op de AMT Facebookpagina. Kijk maar op
deze pagina’s! Ben je zelf iets leuks, geks of bijzonders tegengekomen in de
werkplaats? Deel het met ons via www.facebook.com/AMTautotechniek.

Ard Barendse stuurde ons deze foto: “Gloeilamp. Merkloos. Brandduur: 1uur max.!” Rick Hofland reageerde:
“Bij de Action vandaan zeker?” Rene Kloeze reageerde
daar weer op: “Vast geen Action-lampje. Die branden bij
mij langer dan een dure merklamp.”

Autobedrijf Ceulen en Ko*: “Hier is wat misgegaan. Opeens geen koppeling meer.”

Rakhorst Autoservice kwam deze spanrol tegen: “Gelukkig is hij maar een klein beetje kapot en ontdekten we
het voordat er schade ontstond.”
20 | AMT | 23 mei 2014

Friesland Kevers: “Slijpsel achter de keerring. Niet
goed!”

WERKPLAATS

Garagebedrijf Halici kwam deze bougie tegen en dacht:
“Heej wat doe jij daar? Jij hoort hier niet thuis.” Dicht is
dicht zullen we maar zeggen.

Carrec Technocenter BV: “Ondertussen gaat het werk ook door. MB 408 cdi met iets lekkende
verstuivers. #bikken”
Gijs Bulten trof
dit aan in de
werkplaats:
“Klant verving
zelf de remblokken. Waarschijnlijk slijten
ze minder hard
als je ze zo
monteert...”
Autobedrijf Klein: “Een cruise control die niet werkt
zoals het hoort. Oorzaak gevonden.” Tijsen Elektrotechniek reageerde: “Altijd weer die vernuftige draadjes…”
Autobedrijf
Michael Lips:
“Vijf personen in
de auto en een
noodstop. Daarna
hobbelt de auto.
Of we met de APK
meteen wilden controleren waarom
de auto hobbelt.
De oorzaak bleek
een karkasbreuk.
Levensgevaarlijk,
zeker met volle belading! Wacht niet
tot de volgende
servicebeurt maar
rij gelijk langs de
dichtstbijzijnde garage is ons advies.”

Garage Eric
van der Veen
stuurde ons
deze foto van
een distributieriem. Een gevalletje defecte
spanner. Snel
vervangen dus!

VIND AMT LEUK!

www.facebook.com/AMTautotechniek
23 mei 2014 | AMT | 21
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KIA-DEALER HOOIJER IN OOSTERBEEK

Zonnige APKvooruitzichten
Kia-dealer Autobedrijf
Hooijer gebruikt de APK-cijfers om te zien hoe loyaal de
klanten aan haar bedrijf zijn.
Kia’s hebben door hun lange
fabrieksgarantie sowieso al
een hoge klantloyaliteit. De
oudste Kia-dealers, zoals Autobedrijf Hooijer, blijken ook
nog eens het beste te scoren
met hun APK-percentage.

DOOR JOHN MULDER / FOTO’S JAN LIEFTINK

Bij Automobielbedrijf Hooijer bv in Oosterbeek werken
vijf mensen: Miriam Hooijer (26) is directrice. Ze heeft een
jongere broer en zus, die beiden studeren en waarschijnlijk
niet in de zaak komen. Miriam wilde wel altijd al in de zaak.
“Ik ben van kinds af aan in het bedrijf opgegroeid en werkte
na schooltijd, op zaterdagen en in de vakanties in het autobedrijf; auto’s wassen en koﬃe schenken. Ik vind werken in
een dealerbedrijf nog steeds veelzijdig, leuk en afwisselend.”
José Hooijer (Miriams moeder) verzorgt de administratie en
de receptie, Harmen Kuil is de verkoper en de autotechnici
zijn Marcel van Krieken en Ron Harms. Zij hebben met vijf
bruggen in de werkplaats alle ruimte. Op zaterdag helpt
autotechnicus Frans Hooijer, Miriams oom, voor de typische
zaterdagklusjes, zoals het vervangen van kapotte lampen
en accu’s. Voor de automatisering maakt Autobedrijf Hooijer
sinds 2010 gebruik van AutomaaT, een administratiepakket
met een eigen boekhouding, inclusief volledige globalisering over voorgaande jaren en met geïntegreerde statistieken managementinformatie. Daar haalt Miriam de cijfers uit.

Sturen op cijfers
Miriam Hooijer gebruikt de mogelijkheden in AutomaaT nog
niet allemaal, maar als bedrijfseconome wil ze natuurlijk
zoveel mogelijk cijfers uit het systeem halen. Naar aanleiding
van ons gesprek ging ze zelf met AutomaaT om de tafel, om

‘IK KIJK IN HET
SYSTEEM WELKE
AUTO’S GEKEURD
MOETEN WORDEN
EN ALS DIE
KLANTEN NOG
GEEN AFSPRAAK
HEBBEN GEMAAKT,
DAN BELLEN WIJ
ZE NA’

Autobedrijf Hooijer doet de APK
voor niet minder dan 60 à 70% van
de Kia’s in haar rayon. Wat is het
geheim van dat succes?
22 | AMT | 23 mei 2014

Kia-dealer en bedrijfseconome Miriam Hooijer stuurt
het liefst op de cijfers.
nog meer gegevens uit het systeem naar boven te halen.
“Ik wil op de cijfers sturen. We analyseren daarom wat goed
gaat en hoe we dat vol kunnen houden en wat minder goed
gaat en wat we daar aan kunnen doen.” Autobedrijf Hooijer
is ruim twintig jaar Kia-dealer en krijgt van de Kia-importeur
ook cijfermatige ondersteuning. Miriam: “Wij houden de
productieve uren, het aantal verkochte auto’s, het bedrijfsresultaat per afdeling, de voorraad en andere gegevens bij. Die

ONDERNEMEN

Als een klant naar Autobedrijf
Hooijer belt, herkent AutomaaT het
nummer van de klant nog voor de
telefoon is opgenomen. NAW-gegevens, kenteken, onderhoudshistorie
en openstaande facturen worden
direct getoond. Het voorkomt irritaties, omdat niet meer gevraagd
hoeft te worden naar naam of
kenteken.
gegevens leveren we maandelijks aan de Kia-importeur. Een
maand later ontvangen we een overzicht van onze prestaties
terug in een geanonimiseerde bedrijfsvergelijking. We zien
dan wat bij ons beter of slechter draait ten opzichte van onze
collega’s. Vervolgens gaan we op zoek naar de oorzaak. Zo
zie ik zojuist dat de marge op occasions bij ons momenteel
beter is dan bij de andere Kia-dealers, dus ik ga nu uitzoeken
waarom dat zo is en hoe we dat zo kunnen houden. De productiviteit in de werkplaats is nu door de bandenwissels ook
heel hoog. Dat komt deels omdat we ons herstellen van een
milde winter met weinig schades, weinig verkochte accu’s en
een matige winterbandenverkoop. Het is dus ook een beetje
een inhaalslag. Bovendien willen veel mensen momenteel
de bandenwissel combineren met een onderhoudsbeurt.”

Oude dealers scoren beter met APK
In Nederland worden 6,5 miljoen APK’s uitgevoerd. Autobedrijf Hooijer deed er in 2013 445, in 2012 455, in 2011 493
en in 2010 443. Dat is redelijk constant met een positieve
uitschieter in 2011. Miriam: “De komende jaren verwachten
we een stijging, omdat er veel Kia’s voor het eerst gekeurd
moeten worden.” De APK-aantallen zijn voor een belangrijk
deel gerelateerd aan wat er drie en vier jaar geleden aan
nieuwe Kia’s werd verkocht. Kia verkocht in 2008, 2009 en
2010 respectievelijk twaalf-, zeven- en vijftienduizend auto’s.
Dat steeg in 2011, 2012 en 2013 naar maar liefst 23.000,
27.000 en 23.000 auto’s. De APK-vooruitzichten zijn dus zonnig. Miriam analyseert samen met de importeur hoeveel Kia’s
dit jaar in haar rayon voor een APK in aanmerking komen.
Miriam: “En dan willen we natuurlijk uiteindelijk weten
hoeveel er daadwerkelijk door ons gekeurd zijn. Wij scoren
meestal tussen de zestig en zeventig procent en behoren
tot de betere Kia-dealers. Het landelijk gemiddelde ligt

tientallen procenten lager.” Met het toenemen van de leeftijd
van een auto zakt het percentage dat nog bij de merkdealer
komt. Hoe ouder de auto, hoe groter het percentage dat naar
het universele bedrijf of de fastﬁtter gaat. Bij Autobedrijf
Hooijer is dat dus veel minder het geval; zowel in vergelijking
met andere merkdealers als in vergelijking met de collega
Kia-dealers. Miriam heeft wel een idee hoe dat komt. “Kia’s
hebben zeven jaar garantie en dat zorgt voor een langere
loyaliteit aan het dealerbedrijf. Wat mij ook opvalt is dat de
Kia-dealers die al lang Kia-dealer zijn, verreweg het beste
scoren.”

Aan de APK zie je de loyaliteit
De Kia-importeur verzorgt de APK-mailing uit naam van
Autobedrijf Hooijer en laat aan Miriam weten welke klanten
een mailing hebben ontvangen. Miriam: “Wij ontvangen
die mailing in de vorm van een bellijst. Ik kijk in het systeem
welke auto’s gekeurd moeten worden en als die klanten nog
geen afspraak hebben gemaakt, dan bellen wij ze na.” Miriam
vindt alle APK-getallen interessant. “Wij proberen klanten
vast te houden en de APK-gegevens helpen daarbij. APK
is een prima manier om te zien hoe loyaal ‘het wagenpark’
is.” Als Autobedrijf Hooijer een APK-afspraak met de klant
maakt, wordt ook geprobeerd onderhoud te verkopen. Dat
blijkt in de praktijk ook te lukken. Miriam: “Het aantal onderhoudsbeurten dat vorig jaar bij ons gecombineerd werd
met een APK, lag rond de zestig procent. Dat is exclusief
alle verkochte occasions, die we met een onderhoudsbeurt
en APK aﬂeveren.” De gemiddelde vraagprijs van een APK
ligt in Nederland tussen de € 14,95 en € 19,95. Autobedrijf
Hooijer rekent € 29,95,-. Een prijs die de Kia-importeur ook
communiceert. In combinatie met een grote beurt of een
Kia-inspectiebeurt (voor Kia’s tot een leeftijd van zeven jaar)

Het team van Autobedrijf Hooijer.
Op de voorgrond Miriam en José
Hooijer. Achteraan van links naar
rechts Harmen Kuil, Ron Harms en
Marcel van Krieken.

‘KLANTEN
BEGRIJPEN OOK
WEL DAT EEN
SPOTGOEDKOPE
APK OP ÉÉN OF
ANDERE MANIER
GOEDGEMAAKT
MOET WORDEN’
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Autobedrijf Hooijer heeft een mooie nieuwe showroom over twee verdiepingen. Beneden staan op 420 m2 de nieuwe Kia’s, waarvan Autobedrijf Hooijer
er 120 per jaar verkoopt.

Boven staan de occasions, die er met een lift naar toe gaan. De jaarlijkse
occasion-doelstelling ligt op honderd auto’s. Het aantal stadagen daalt.

is de APK gratis. Miriam: “We stunten niet met het APK-tarief
en nemen de tijd voor een keuring. Je kunt niet maar € 15,rekenen voor minimaal een half uur werk.” Volgens Miriam
snijden bedrijven met een goedkope APK zichzelf in het
vlees. “Klanten begrijpen ook wel dat een spotgoedkope
APK op één of andere manier goedgemaakt moet worden.
Ongetwijfeld voeren die bedrijven de keuring eerlijk en
goed uit, maar denken de klanten daar ook zo over?”

Kun je verdienen aan een Picanto?
In heel Nederland groeit de zakelijke markt (nieuwverkopen,
alle merken) en krimpt de particuliere markt. Op dit moment
is iets meer dan de helft van de totale nieuwverkoop zakelijk. Jammer dus dat Kia vooral aan particulieren verkoopt?
Dat valt volgens Miriam Hooijer wel mee. “Wij verkopen
voornamelijk aan particulieren hier in het dorp, maar het

EEN BEDRIJF
DAT EEN
INDRUKWEKKEND
HERHALINGSAANKOOPPERCENTAGE
VAN 90 SCOORT,
VERLIEST IN VIJF
JAAR TIJD DE
HELFT VAN HAAR
KLANTEN
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aantal zakelijke rijders groeit. Dat zorgt weliswaar voor
minder marge op de verkoop van nieuwe auto’s, maar dat
wordt gecompenseerd met duurdere modellen. En zakelijke
klanten rijden meer kilometers en komen dus vaker in de
werkplaats. Bovendien rijden ze ook vaker in diesels en die
komen een jaar eerder voor de APK in aanmerking.” In de top
tien van de meest verkochte auto’s in Nederland (in 2012 en
2013) staat de Kia Picanto op de zevende plaats; op de particuliere markt zelfs op nummer één. Van de 23.456 nieuwe
Kia’s die vorig jaar in Nederland werden verkocht, waren er
10.764 Picanto’s; da’s 46 procent! Autobedrijf Hooijer stoot
regelmatig auto’s aan de handel af (zowel Kia’s als vreemde
merken, omdat ze te oud zijn en/of teveel kilometers hebben gereden) en koopt ook regelmatig bij. Zoals Picanto’s.
Miriam: “Ook als occasion zijn Picanto’s heel populair. Als we
ze hebben, zijn we ze zo weer kwijt. Logisch, want als je een

Maken importeurs hun dealers lui?
Met het groeien van het franchisesysteem na de
Tweede Wereldoorlog in Europa, nam ook de macht
van de fabrikant/importeur over de dealer toe. Dat
werd mogelijk gemaakt door gunstige marktomstandigheden (een verkopersmarkt), die voor hoge
winsten bij de autofabrikanten zorgden. Volgens
Leonardo Buzzavo en Giuseppe Volpato van de universiteit van Venetië, werd die winst voor een deel
gekanaliseerd naar de dealers. In ruil voor een strak
franchisecontract en hoge winsten gaven de dealers
hun vrijheid van ondernemen op. Daar komt ook de
gedachte vandaan dat importeurs van hun dealers
luie ondernemers zouden maken. Volgens Buzzavo
en Volpato had deze situatie echter vooral voordelen
voor de consumenten, zo schrijven ze in ‘Car distribution in Europe, between vertical agreements and
customer satisfaction’. De dealer was verplicht om
een reparatiefaciliteit en een onderdelenmagazijn in
te richten, zodat een eerste niveau van service aan
de klanten kon worden aangeboden. Een derge-

lijke service zou economisch niet aantrekkelijk zijn
geweest, als de dealers niet in een verticale kolom
afhankelijk van de fabrikanten waren. Het zorgde
ook voor een laag verloop van de dealerbedrijven,
waardoor een stabiele relatie tussen klanten en
dealers kon ontstaan. Hoewel het strakke franchisesysteem marktmechanismen zou verstoren, had het
als voordeel dat klanten garantie en bescherming
genoten. Vooral de minder goed geïnformeerde
klanten en klanten die niet op de hoogte van hun
rechten waren, zouden in een situatie van lagere
winstmarges en ongecontroleerde commerciële
praktijken, slechter uit zijn geweest. En dat importeurs juist luie ondernemers zou kweken? Miriam
Hooijer denkt er anders over. “Nee, zo ervaar ik dat
niet. Wij ontwikkelen ons als bedrijf professioneler,
juist omdat we dealer zijn. Ons bedrijf bestond al elf
jaar, toen wij in 1993 één van de eerste Kia-dealers
van Nederland werden. In al die jaren zijn wij juist
meegegroeid met de importeur.”

ONDERNEMEN
Het aantal onderhoudsbeurten
dat vorig jaar bij Autobedrijf
Hooijer werd gecombineerd met
een APK lag rond de 60%. Dat is
exclusief alle verkochte occasions,
die altijd met een onderhoudsbeurt en APK worden afgeleverd.

Picanto uit 2010 koopt, heb je toch nog drie jaar fabrieksgarantie. Dat geeft voor veel mensen de doorslag.”
De Picanto’s worden niet bijgekocht om de werkplaats te
vullen (alhoewel elke klant telt), want qua onderhoud is er
weinig aan te verdienen. In de werkplaats staat een vier jaar
oude Picanto, die net twaalfduizend kilometer heeft gelopen en dat is volgens één van de autotechnici nog veel.

Klantloyaliteit is goud waard
Miriam Hooijer gebruikt de APK-cijfers om te zien hoe loyaal
klanten aan het bedrijf zijn. Het cultiveren van klantloyaliteit is ﬁnancieel goud. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat
een stijging van 5% in de herhalingsaankopen voor 25 tot
95% meer winst zorgt. De reden is dat het acquireren van
klanten zo kostbaar is en dat klanten in de beginjaren geen
of nauwelijks winst opleveren. Pas later, als de servicekosten

aan deze klanten dalen en het volume van hun aankopen
(showroom en werkplaats) stijgt, brengen deze relaties
grote verdiensten met zich mee. Het vasthouden van
klanten is echter moeilijker dan ooit. Klanten hebben meer
keus en weten binnen een paar klikken of de concurrentie
een betere deal biedt. Een bedrijf dat een indrukwekkend
herhaalaankooppercentage van 90 scoort, verliest in vijf
jaar tijd de helft van haar klanten. Bij Autobedrijf Hooijer is
de werkplaatsvulling momenteel geen probleem. Miriam:
“Tijdens de bandenwisselperiode wordt het steeds drukker,
omdat mensen de wissel graag willen combineren met een
grote beurt. We weten de oudere auto’s ook goed vast te
houden. We zitten midden in het dorp en de mensen willen
het onderhoud graag dicht bij huis. Wat ook helpt, is dat
we al lang Kia-dealer zijn en dus ook veel oudere Kia’s in
onderhoud hebben.”

Autobedrijf Hooijer stoot regelmatig auto’s af en koopt regelmatig bij. Dat
levert ook vreemde merken in de werkplaats op, onder andere voor de
APK. Autotechnicus Marcel van Krieken monteert nieuwe remschijven op
een Renault Kangoo.

Autobedrijf Hooijer heeft in AutomaaT alle Kia-onderhoudsbeurten
ingevoerd. Die worden automatisch voorzien van de standaard
gebruikte onderdelen, zoals filters
en bougies. Handmatig kunnen
de autotechnici met de barcodescanner extra onderdelen aan de
werkplaatsbon linken.

Een Picanto op de remmentestbank. Vorig jaar was 46% van alle nieuwverkochte Kia’s een Picanto. Ook als occasions zijn ze populair, maar veel
particulieren rijden er heel weinig kilometers mee.
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THEMA
Een dwarsbalk
repareren met
tectyl en piepschuim? Helaas,
geen verse APK.

LEREN VAN APK-ERVARINGEN

APK in de praktijk
APK is de levenslijn voor veel autobedrijven. Maar APK is ook een bron van ergernis, verwondering
en vermaak. We noteerden APK-ervaringen, verwonderden ons over klanten-huisvlijt, merkten dat
keurmeesters en steekproefcontroleurs ook maar mensen zijn, zagen dat de APK soms erg nodig is,
én we kregen praktische tips.
DOOR ERWIN DEN HOED / FOTO’S AMT LEZERS, LEVERANCIERS

‘ZO KWAM ER
NA EEN BEETJE
KRASSEN MET
EEN SCHROEVENDRAAIER
PIEPSCHUIM
ONDER DE TECTYL
TEVOORSCHIJN’
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In de afgelopen maand riepen we je op om je bijzondere
APK-ervaringen met ons te delen. En bijzonder was de
ervaring van Autoservice van der Vlugt: “De klant had tijdens
zijn vakantie in Frankrijk de koppeling laten vernieuwen,
hadden ze gewoon een stuk uit het subframe geslepen, dan
ging het sneller...”
Van der Vlugt maakt meer bijzondere dingen mee: “Wij
keurden een Nissan Micra af vanwege roest op de frontdwarsbalk. De klant zou dit zelf lassen. En toegegeven, het
zag er na ‘herstel’ mooi uit. Hij had alleen de pech dat wij
dit altijd met een magneet controleren. Zo kwam er na een
beetje krassen met een schroevendraaier piepschuim onder
de tectyl tevoorschijn. Helaas voor de klant: weer afkeur!”
Uniek? Nou nee, zulke fraaie stukjes huisvlijt komen meer
voor, weet ook Dries van der Heijden: “Een Mitsubishi Pajero

ging na afkeur op de remleiding links achter terug naar de
klant. Die bood de auto na reparatie aan voor herkeuring op
de remleiding. Wat schetste onze verbazing? Er was geen
rubber gebruikt tussen ophangbeugel en remleiding, op
een andere plaats was de remleiding vastgezet met een
trekbandje en de remleiding was gelegd in een hele wijde
boog. Heel gevaarlijk in het terrein!” Opnieuw afkeur dus.
Toch was die huisvlijt nog wel ergens goed voor: “We hebben er erg om gelachen.”
En wat te zeggen van de losse moer aan een achterwielophanging die Martijn Lowenthal aantrof: “De klant maakte
zijn auto zelf APK-klaar en dan kom je dit tegen: alleen erop
gedraaid en niet vast.”

Banden opsnijden, mag dat?
Ook Harbers Trucks komt vergelijkbare voorbeelden tegen:
“Laatst een truck voor APK, banden netjes geherproﬁleerd.

APK

Alleen kwamen ze een obstakel tegen tijdens het opsnijden.
M8-bout dwars door de band heen en het nieuwe proﬁel
loopt er netjes in een boogje omheen! Helaas afkeur voor
deze patiënt.”
Garage Veenhuizen kreeg een personenauto binnen met
opgesneden banden: “Banden opsnijden, en ook nog tot
aan het karkas! Is dit APK-goedkeur of -afkeur, wat denken
jullie?” Tja, het karkas is zichtbaar, dus wij denken afkeur.
Maar het opsnijden op zich, is niet automatisch afkeur. Kijk
maar in lid 5 van artikel 5.2.27. Dat zegt dat naproﬁleren is
toegestaan als de mogelijkheid daartoe op de band staat.
Dat kan door de aanduiding ‘Regroovable’ of door een groeftekentje op de band.

Ook keurmeesters maken fouten
En dus maakt niet alleen de klant fouten, ook voor de keurmeester zit een fout in een klein hoekje. Kijk maar naar de
ervaring van Dik Evertse: “Ik had een voorruitschade. Omdat
ik bang was dat de ruit verder zou scheuren, probeerde ik
met een Widia-kraspen de scheur af leiden van zijn richting.”
Maar helaas: “Hij scheurde toch verder. Daardoor leek het of
de scheur een vertakking had.” Evertse reed acht jaar rond
met de scheur met aﬂeidende kras en steeds werd zijn auto
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goedgekeurd. Tot bij de laatste APK: “Scheur met vertakking”, zei de keurmeester. “Afkeur!”
Dus reed Evertse naar een RDW-keuringstation: “Geen
vertakking”, was daar het oordeel. En Evertse kreeg een
opmerking voor de keurmeester mee: “Lees wat er staat in
de APK-eisen en ga niet interpreteren.”
En zo gaat het vaker mis. Klant Robert Gosselaar liet een
beurt met APK uitvoeren aan zijn Fiat Ulysse uit 2005. De

Remleiding vervangen. Volgende
keer misschien toch aan de vakman
overlaten?

PSB: Kennis, kennis, kennis!
PSB is een belangrijke APK-opleider. Directeur Martin Pardoel zat in de werkgroep Opleiders en Informatievoorziening, één van de werkgroepen die de RDW oprichtte om het
stijgende foutenpercentage bij steekproefcontroles terug te dringen.
“Ik ben geschrokken van het effect van de korte opfriscursussen voor het examen
bevoegdheidsverlenging. Veel keurmeesters leren daardoor niet meer voor het tweejaarlijkse examen. Ze vertellen je immers, in die paar uurtjes opleiding vooraf, precies wat je
moet weten om te slagen, zodat je weer twee jaar mag keuren.” Dat leidt tot een gebrek
aan kennis bij de keurmeester, dat hem niet alleen opbreekt tijdens de keuring, maar
ook tijdens de steekproef: “De steekproefcontroleur heeft vrij spel omdat de meeste
keurmeesters niet in staat zijn om een zinnig weerwoord aan de controleur te geven. In
de praktijk hoor je vaak: ‘Als je tegen hem in gaat, pakt hij je de volgende keer’. Onzin, de
controleurs kunnen echt wel tegen commentaar, maar als een keurmeester de controleur
tegenspreekt doet hij dat, door gebrek aan kennis, vaak op de verkeerde manier.”

Koester de APK

Stuk uit subframe geslepen. Zo ging het vervangen van
de koppeling sneller…

Pardoel noemt een voorbeeld: “Vorige week werd ik gebeld door een keurmeester die
drie strafpunten had gekregen omdat de snelheidsmeter van het voertuig niet werkte.
Doordat hij het steekproefcontrolerapport ondertekende, gaf hij aan het daarmee eens
te zijn en stond de beslissing vast. Later vroeg hij mij of deze beslissing terecht was. Ik
vertelde hem dat de teller aanwezig moet zijn, maar niet hoeft te werken. Dat dacht hij
ook, maar hij kon het zo snel niet vinden, en dus had hij de straf maar geaccepteerd.”
Pardoel wijst op het enorme belang van de APK: “70 tot 80% van de werkplaatsomzet is
er aan gerelateerd. Als je kennis op niveau is, kun je je klant een goede keuring bieden en
daar ondertussen prima aan verdienen. Die klant komt volgend jaar weer tevreden terug.
Maar ga je goedkoop keuren, veel onderdelen vervangen om aan de dagomzet te komen
en maar hopen dat er volgend jaar weer nieuwe klanten komen, dan besef je kennelijk
niet wat een voordeel het is dat de overheid met de APK alle auto’s regelmatig in de armen van garagehouders ‘jaagt’.” Dus: “Koester de APK en zorg dat je kennis up-to-date is.”
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Stokvis: Hefbrug en testapparatuur
“Om efficiënt te kunnen keuren is de juiste hefbrug en testapparatuur nodig”, weet
Stokvis. “Denk alleen al aan de tijd die nodig is voor een hef- en daalbeweging van een
hefbrug. Of aan de tijd voor het uitvoeren van een remmen- of emissietest.” En dus biedt
Stokvis een vierkoloms APK-hefbrug van Stertil-Koni met een hef- en daalsnelheid van 25
seconden, die in die korte tijd toch een comfortabele 2 meter werkhoogte creëert.
Ander voorbeeld: de Multiflex Easy06-rollenremmentestbank van AHS Prüftechnik heeft
twee 4,6 kW motoren voor een testsnelheid van 5 km/h. “Daarmee kun je ook zwaardere
voertuigen met een hoger remvermogen testen.” En: “Automatische 4x4 herkenning en
een testbreedte van 2.30 m waardoor ook dubbellucht voertuigen er makkelijk inpassen.”
Of: “De Master PBT-platenbank heeft slimme software voor het meten van lichtere auto’s.
Daardoor hoeft er geen extra gewicht achterin om een goede remmentest uit te voeren.
En de bank heeft een automatische testfunctie waarmee je vooras, achteras en parkeerrem in één keer kunt testen en opslaan. Als keurmeester heb je na de meting direct een
uitgebreid testrapport.”
Ten slotte: “Door het uitgebreide netwerk van Stokvis Service en de mogelijkheid het
onderhoud en de kalibratie te combineren, bespaar je op kosten en ook dat maakt je
APK-station efficiënter.”

‘TOCH GEK DAT EEN
KLANT DE APKKEURMEESTER UIT
MOET LEGGEN HOE
HET ZIT’

APK-keurmeester vond een foutmelding in de automatische
transmissie, die inderdaad ook af en toe problemen gaf. Hij
stelde dat die storing verholpen moest worden vóór het
APK-afmelden.
Dus gaf Gosselaar toestemming voor herstel. Daarop
‘ververste’ het autobedrijf de ATF, nou ja, verversen, het
gebeurde zonder de oude olie af te tappen. En zo werden de
problemen groter: “Ik reed met 10 liter ATF. Ik heb redelijk
wat wegdek besproeid en ook mijn onderstel gesmeerd...”
Het herstel gaf veel gedoe. Voor Gosselaar reden om zich in
de materie te verdiepen. Zo ontdekte hij, dat de transmissiestoringscode niet op het lijstje van emissiegerelateerde foutcodes staat en dus niet tot directe afkeur leidt, maar slechts
een viergasmeting noodzakelijk maakt. Dat zijn autobedrijf
een fout maakte bij het herstel van een transmissiestoring
vond hij teleurstellend, maar dat de keurmeester hem wijsmaakte dat met die storing APK-goedkeur niet mogelijk was,
knakte zijn vertrouwen in het bedrijf.
En zo bereikten ons meer gevalletjes: “Ik bood mijn auto aan
voor de keuring”, vertelt Daniël Jansen, die zelf schadehersteller is. De auto werd afgekeurd op de CO-meting. “Dat
kan”, vond Jansen, maar nadat hij met de keurmeester sprak,

M8-bout dwars door de band heen en het nieuwe profiel
loopt er netjes in een boogje omheen! Helaas afkeur
voor deze patiënt.

Afkeur, het karkas is zichtbaar. En het opsnijden? Als op
een personenautoband staat dat het kan, mag het.

CBX: Apparatuur en opstelling
“Vaak wordt gekozen voor de goedkope, minder efficiënte oplossing bij aanschaf van
apparatuur”, zegt CBX. “Dat leidt tot extra handelingen en dus meer tijd om een keuring
goed uit te voeren. Wij zoeken altijd naar vernieuwende apparatuur waarmee je efficienter keurt.” CBX noemt voorbeelden: “Denk aan de Bluetooth Vamag-emissieset, die
door middel van permanente voeding, snel, compact en flexibel is.” En: “Niet voor niets
is bij de ontwikkeling van onze ultra platte platenbank, de Newcom 1200-serie, gekozen
voor een zo laag mogelijke constructie, geheel van RVS en met nauwkeurige meetcel. Dit
zorgt ervoor dat onze platenbank geen obstakel is in de werkplaats en super duurzaam
is.” Behalve bij de keuze van apparatuur helpt CBX ook graag bij de werkplaatsopstelling:
“Door een betere opstelling van de APK-apparatuur kan vaak ruimtebesparing gerealiseerd worden én een efficiëntere werkwijze worden gecreëerd.”
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Ervaring van Autobedrijf Michael Lips bij de remmentest: “Uh remmen? Waar is de remdruk?”

APK

THEMA

VWE: APK Prestatiemeter

Alleen erop gedraaid en niet vast. De klant maakte zijn
auto zelf APK-klaar…

Hoe presteer je als autobedrijf op APK-gebied?
Hoe verhoudt zich dat tot de prestaties van vorig
jaar? En: Hoe doet de concurrent het? VWE geeft
individuele autobedrijven graag antwoord op die
vragen. Hoe? Met de APK Prestatiemeter. Dat is een
maandelijks e-mailtje met een aantal hele praktische grafieken en tabellen. Zo zie je het verloop
van het aantal door je bedrijf verrichte APK’s. Je ziet
uit welke postcodegebieden de gekeurde auto’s
kwamen en hoe je marktaandeel in ‘jouw’ postcodes
zich ontwikkelt. Ook nuttig is de verwachting van
het aantal keuringen in je eigen gebied. Kortom,
onmisbare info voor APK-ondernemers.

Ondernemen vraagt informatie.
VWE’s APK Prestatiemeter houdt
maandelijks de vinger aan de pols.

Oorspronkelijke scheur

Gekraste
aﬂeiding

APK niet nodig? Sonneveld Autoservice Delden kreeg dit
binnen.
stelde hij dat oordeel bij: “Hij had de motor koud gestart en
direct de meting gedaan. Het heeft me even gekost om de
keurmeester uit te leggen dat er een code U9 achter de motorgegevens staat en dat de lambdasonde pas correct werkt
als die op temperatuur is.” Nadat de auto een paar minuten
warm had gedraaid, bleek het uitlaatgas prima. En dus stelt
Jansen vast: “Toch gek dat een klant de APK-keurmeester uit
moet leggen hoe het zit.”

Missers van de steekproefcontroleur
Behalve klanten en keurmeesters gaan ook steekproefcontroleurs wel eens in de fout. Garage Kremer heeft twee
voorbeelden: “De steekproefcontroleur zag een verdikking op een remslang en meende roest te herkennen, dus
afkeur. Toen ik de slang en leiding schoongemaakt had, zag
alles er mooi uit en moest hij terugkomen op zijn oordeel:
‘Toch geen afkeur’.” Bij het tweede voorbeeld ging het
om een oudere Volvo: “Een 740 van bouwjaar 1987. ‘Deze
auto was origineel uitgerust met een katalysator en een
lambdasonde, en dan moeten die er ook op zitten’, wist de
steekproefcontroleur. Omdat de kat ontbrak wilde hij de
auto afkeuren. Daar was ik het niet mee eens, dus toen maar
gebeld met de helpdesk van de RDW. En wie had er gelijk?”
Juist, Garage Kremers. Artikel 5.2.11 lid 7 legt uit dat pas bij

Doorgescheurd

Soms maakt de klant het de keurmeester extra lastig.
Dit is geen vertakking op de voorruit, maar een kras die
klant Dik Everse er zelf opmaakte.
auto’s met een DET na 31-12-’92 de goede werking van het
emissiebestrijdingssysteem, dat bestaat uit lambdasonde en
katalysator, moet worden gecontroleerd. Hoe? Door het COgehalte en de λ-waarde te bepalen. Pas vanaf DET 31-12-’95
is er ook een visuele controle op de aanwezigheid van sonde
en kat.

Is de APK echt nodig?
Tja, als ook de professionals fouten maken, heeft de APK
dan eigenlijk wel zin? Echt wel, kijk maar naar de reactie van
Autobedrijf Michael Lips op Facebook: “We beginnen de
APK met de remmentest.... uh remmen? Waar is de remdruk
ineens? Ik dacht een remcilinder kapot. Maar wat blijkt, de
remleidingen voor zijn zover verroest dat er een opensprong
tijdens het remmen. Daarna handremcheck. Die doet het
dus ook niet. Van APK naar APK zonder onderhoud is dus
letterlijk spelen met je leven.”
Of wat te zeggen van het voorbeeld dat Sonneveld Autoservice Delden aandroeg. Normaal gesproken bestaat een
geventileerde remschijf uit twee met elkaar verbonden
schijven. Deze niet meer. Eén van de twee is compleet
weggesleten. Dat gaf zoveel ruimte dat de zuiger uit de
remklauw kwam en er geen remdruk meer was...

Efficiencywinst volgens Snap-on:
de Microscan III: “Steek de OBDstekker in de OBD-poort en de unit
start automatisch op en laat binnen
een paar seconden de drie verplichte APK-controlepunten zien.”
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Bart de Tombe:
“De beste reclame
voor ons zijn de
stuntaanbiedingen
van onze concurrenten. Ik juich ze
van harte toe.”

“APK, € 14,95 BIJ DE CONCURRENT? IK JUICH HET TOE!”

APK-Oké: alleen APK!
Een volledig onafhankelijke APK en dus geen enkel belang hebben bij de uitslag van de keuring.
Dat is volgens Bart de Tombe van APK-Oké de reden dat particulieren naar APK- en keuringsstations
komen. Hoe goedkoper de stuntaanbiedingen van zijn concurrenten, hoe liever hij het heeft.
DOOR JOHN MULDER / FOTO’S JAN LIEFTINK

APK-Oké voert alleen autokeuringen en APK’s uit en geen
reparaties of onderhoud, want het concept wil geen belang
hebben bij de uitslag van de keuring. Onafhankelijke
keuringsstations bestaan al jaren, maar ze zijn vooral lokaal
of regionaal bekend. Bart de Tombe van APK-Oké kent
bijvoorbeeld vier onafhankelijke keuringsstations rondom
Eindhoven, maar in de hele provincie Utrecht is de vestiging
van APK-Oké het enige onafhankelijke keuringsstation, behoudens die van de RDW en ANWB. De ambitie van APK-Oké
is dan ook om onafhankelijk keuren landelijk bekend te ma44 | AMT | 23 mei 2014

ken. APK-Oké bestaat net anderhalf jaar en heeft momenteel
drie vestigingen, maar inmiddels zijn er ook gesprekken
voor de vierde en vijfde vestiging.

De verplichte remmenbank gaf het zetje
APK-Oké werd anderhalf jaar geleden opgericht en heeft nu
twee eigen vestigingen (Den Haag en Utrecht) en één franchise-vestiging (Rotterdam). De Tombe: “We zagen voor de
APK de remmentestbankverplichting aankomen. Sommige
autobedrijven wilden daar niet in investeren en doen liever
APK-zaken met ons. Andere autobedrijven en autohandelaren deden dat sowieso al.” APK-Oké werkt zonder afspraak.
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Die ﬂexibiliteit is te danken aan de mix tussen garagebedrijven en particulieren (46:54). De garagebedrijven zetten
de auto’s ‘s ochtends neer, halen die later op de dag op en
komen eventueel nog eens terug voor een herkeuring. Autobedrijven uit de binnenstad van Utrecht blijven wachten
op de keuring en willen met een goedgekeurd APK-rapport
de deur uit. Die bedrijven doen al het nodige voorwerk
om zichzelf een tweede reis te besparen. De particulieren
komen vooral ‘s middags (vooral de woensdag- en vrijdagmiddag zijn populair) en kunnen daardoor meestal snel
tussendoor geholpen worden. Op de autoboulevard van
Utrecht werkt APK-Oké inmiddels voor 44 Utrechtse autobedrijven. Het ene garagebedrijf komt eens per kwartaal met
bijvoorbeeld een camper die ze zelf niet kunnen keuren, de
ander komt drie keer per week met al z’n auto’s. APK-Oké wil
niet concurreren met autobedrijven. De Tombe: “Een ander
mag van ons geld verdienen aan onderhoud en reparatie.
De autobedrijven waar wij voor werken gebruiken ons keurrapport als onafhankelijk reparatie-advies voor hun klanten.”

Ze hebben elders hun neus gestoten
Een belangrijke reden om naar een gespecialiseerd APKstation te gaan is het wantrouwen dat klanten hebben in
hun garage. De Tombe ziet het wanneer een auto binnenkomt, die net bij een ander bedrijf is afgemeld. De Tombe:
“Dat komt redelijk vaak voor. Klanten hebben onvoldoende
vertrouwen in de reparatiepunten, die door het garagebedrijf zijn opgegeven. Zij willen van ons een tweede opinie.
We zien ook regelmatig dat de vorige keurmeester wel
reparatiepunten heeft opgeschreven, maar de auto niet bij
de RDW durfde af te melden. De praktijk laat vaak zien dat
dan de reparatiepunten niet deugen. Iedere nieuwe klant
die hier binnenkomt heeft elders zijn neus gestoten: te lang
moeten wachten, onvriendelijk personeel of ze hebben het
gevoel dat ze opgelicht zijn.”
De beste reclame voor APK-Oké bestaat volgens De Tombe
uit de goedkope aanbiedingen van zijn concurrenten. Vooral
de aanbiedingen van de landelijke ketens van € 14,95 en
€ 19,95 voor een APK verheugen hem zeer. De Tombe: “De
landelijke ketens lokken de klanten met een klein bedrag
naar binnen, maar ze maken dat bedrag niet waar. De klanten gaan met een heel ander bedrag op de factuur de deur
uit en komen nooit meer terug. De beste marketing voor
APK-Oké bestaat uit de advertenties met stuntaanbiedingen van onze concurrenten. Ik juich die stuntaanbiedingen
daarom van harte toe.”

Efficiënte routing. Op de autoboulevard van Utrecht rijden klanten aan de ene kant APK-Oké in.
Twintig minuten later rijden ze aan de achterkant het bedrijf weer uit.
in Voerendaal, die alleen een goedkeuring in rekening
brengt. APK-Oké doet dat niet. De Tombe: “Sommige klanten
shoppen om te zien waar de auto wel door de keuring
komt. Dat willen we niet. Bovendien hebben we ook bij
afkeur gewoon ons werk gedaan.” Waar volgens De Tombe
garagebedrijven een commercieel belang bij afkeur hebben, heeft APK-Oké dat niet. Wellicht heeft APK-Oké zelfs
belang bij goedkeur, want afkeur kost meer tijd, omdat er
nog een herkeuring achteraan komt. De Tombe: “Als service
smeren we daarom een gaatje in de uitlaat dicht, halen
een schuurpapiertje langs een remleiding, vervangen een

‘IEDERE NIEUWE
KLANT DIE HIER
BINNENKOMT
HEEFT ELDERS ZIJN
NEUS GESTOTEN’

Service: een lampje vervangen
Een APK kost bij APK-Oké € 39,95 (benzine/LPG) en € 64,95
(diesel), inclusief afmelding. Diesels zijn over het algemeen
ouder en groter en er zit daardoor meer werk aan. APK-Oké
rekent een toeslag voor zwaardere auto’s (€ 10,-) en bussen/campers (€ 20,-). Garagebedrijven krijgen korting. Die
betalen geen € 39,95 en € 64,95 (respectievelijk benzine/
LPG en diesel), maar € 32,- en € 52,- en ze krijgen ook nog
kwantumkorting: bij twintig auto’s per jaar of meer betalen
ze respectievelijk € 30,- en € 50,- en bij meer dan vijftig auto’s
respectievelijk € 28,- en € 48,-. De herkeuring binnen vijf
werkdagen en/of honderd kilometer is altijd gratis.
Twee jaar geleden was AMT te gast bij Coza Autokeuringen

Keurmeester Colin Janssens werkt normaliter alleen in Utrecht en kan dus geen beroep op hulp
doen. De hele APK-straat is zo ingericht dat hij vlot de keuring kan verzorgen.
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Een schokdempertester is voor de APK niet verplicht, maar wordt wel bij de
aankoopkeuringen gebruikt. Een ingebouwde profiellezer leest het restprofiel, maar voor de APK is ook een visuele inspectie van de band nodig.

De remmen-/schokdempertestbank en de schaarlift zijn niet ingebouwd,
maar liggen op de vloer. Volgens De Tombe zijn particuliere klanten meer
onder de indruk van het teststraatprincipe.

lampje en maken eventueel de remdrukregelaar gangbaar.
Het uitgangspunt is dat die servicewerkzaamheden niet
langer mogen duren dan de tijd die het ons kost om een
klant uit te leggen waarom de auto is afgekeurd plus de tijd
die het ons kost om die klant opnieuw te ontvangen voor
een herkeuring. We gaan dus niet een half uur sleutelen en
als we een lampje vervangen, rekenen we alleen de kostprijs
van het lampje. Dan weet je zeker dat die klant volgend
jaar terugkomt. Het aantal terugkomende klanten is nu 82
procent.”

De regels mogen strenger

De koffietafel is expres huiselijk ingericht. Er staan geen muren tussen
de keurstraat en de wachtruimte.
Veel mensen vinden het fijn om te
zien wat er allemaal bij een keuring
komt kijken.

Als je het Bart de Tombe vraagt mogen de APK-regels best
wat duidelijker. Misschien zelfs een beetje strenger. De Tombe: “Ik vind het van de gekke dat je wel de remvertraging
moet meten, maar of dat wiel voldoende wegcontact heeft
is voor de APK niet van belang. Een verplichte schokdempertest zou wat mij betreft deel mogen uitmaken van de APK.”
De Tombe geeft toe dat het in zijn eigen belang is, want een
strengere keuring vraagt een grotere investering in kennis
en apparatuur, waardoor meer autobedrijven zullen besluiten de APK uit te besteden. Bovendien beschikken de drie
APK-Oké bedrijven over een gecombineerde schokdemperen remmentestbank.

Colin Janssens, de keurmeester in het Utrechtse bedrijf,
kent ook zo’n voorbeeld van onlogische regels. Janssens:
“Het wieltje van de koplampafstelling. Met dat wieltje kun
je de koplampen vanachter het stuur in hoogte verstellen.
Wanneer zo’n wieltje niet aanwezig is, let de keurmeester
alleen of de koplampen goed afgesteld zijn. Als zo’n wieltje
wel aanwezig is, moet het ook functioneren, anders is het
reden tot afkeur. Veel keurmeesters wippen het wieltje eruit.
Wat er niet in zit, hoeft ook niet te werken.” Janssens en De
Tombe hebben nog wel meer voorbeelden, maar eigenlijk
zijn ze best tevreden over de kwaliteit van de regelgeving.
De Tombe: “Sommige garagebedrijven maken er een sport
van om tegen de RDW-regels in te gaan. Dat doen we niet. Ik
onderschrijf de regelgeving, al is er ruimte voor verbetering.”
Zo mag er bijvoorbeeld niet meer geschreven worden op
het afmeldformulier en da’s jammer vindt De Tombe, want
veel keurmeesters schreven op het keuringsrapport een
toelichting op de redenen van afkeur. De Tombe vindt het
een onzinnige regel.
Klanten hebben weinig aan de formele technische codes
van de RDW. Het formulier zegt bijvoorbeeld: ‘I09 werking
bedrijfsrem onvoldoende’, maar is dat links, rechts, voor of
achter? En ligt het aan de remschijven of de remblokken?
De Tombe: “Wij hebben daarom het factuurprogramma

Meer dan APK
‘HET IS NIET
EERLIJK DAT DE
CUSUMREGELING
VOOR BEDRIJVEN
TIJD- EN NIET AANTALGEBONDEN IS’
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Het concept van APK-Oké is onafhankelijk keuren.
Tachtig procent van de omzet bestaat uit APK’s, de
rest uit aankoopkeuringen. De Tombe: “Als je ziet
hoeveel auto’s er particulier via Marktplaats worden
verkocht, dan moet er een grote markt zijn voor
aankoopkeuringen. Een onafhankelijke keuring zegt
immers veel meer dan de meegenomen handige
buurman of neef?” In de praktijk blijken particulieren echter moeilijk over te halen om geld voor
een niet-verplichte keuring uit te geven. APK-Oké
heeft diverse keuringen, waaronder een twintig

minuten durende Auto-oké keuring (€ 34,95) en een
anderhalf uur durende Compleet-oké keuring, die
€ 149,95 kost en een rapport van acht kantjes oplevert. De Tombe: “Wat boven verwachting aanslaat is
de Rammeltje oké-keuring, waarbij we een auto op
alle frequenties op de schokdempertestbank laten
trillen. Die keuring kost € 24,95. Vooral garage- en
taxi-bedrijven maken er gebruik van, omdat ze niet
langer met een tweede monteur op de achterbank
op een klinkerweggetje een rammeltje hoeven op te
sporen. Die keuring slaat beter aan dan verwacht.”
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Als service haalt Colin even een schuurpapiertje langs
een remleiding. Colin repareert niets, maar uitleggen
waarom de auto is afgekeurd en een herkeuring kosten
meer tijd dan kleine servicewerkzaamheden.

Colin controleert of de veer gebroken is. Hij vindt de
interpretatiemogelijkheden van de APK-regels over het
algemeen duidelijk. Er zijn echter mogelijkheden tot
verbetering.
aangepast en zetten de afkeurpunten plus de omschrijving
op de factuur. Als op het formulier staat: ‘K04 werking/
toestand verplicht licht/retroreﬂector’, dan vermelden wij
hierbij op de factuur dat het om een kapot lampje in het
derde remlicht gaat.”

Cusumsysteem moet op aantallen letten
De Tombe zet vraagtekens bij het RDW-cusumsysteem van
bonus- en strafpunten. De Tombe: “Het systeem is grotendeels eerlijk. Hoe meer auto’s je keurt, hoe meer steekproeven je krijgt om eventuele strafpunten goed te maken. Maar
er zitten ook een paar weeﬀoutjes in het systeem. Zo is het
verschil tussen de cusumpunten van een keurmeester en
het keuringsstation bij APK-Oké totaal afwezig. In Den Haag
werken weliswaar meerdere keurmeesters, maar Utrecht
en Rotterdam draaien vanwege de eﬃciënte inrichting en
werkwijze over het algemeen op slechts één keurmeester;
strafpunten voor die ene keurmeester zijn dus automatisch
strafpunten voor het bedrijf en andersom.” Een APK-station
dat voor de derde keer in twaalf maanden over de 7,5
strafpunten gaat, krijgt een schorsing van zes weken. Maar

dat pakt voor een keuringsstation dat vijfduizend keuringen
per jaar uitvoert, heel anders uit dan voor een traditionele
garage dat misschien tweehonderd keuringen per twaalf
maanden doet. Voor beide bedrijven geldt dezelfde termijn
van twaalf maanden, ongeacht de hoeveelheid APK’s. De
Tombe: “Het is niet eerlijk dat de cusumregeling voor bedrijven tijd- en niet aantalgebonden is. Wat ook meespeelt is
dat een sanctie, zoals het intrekken van de APK-erkenning
voor een gespecialiseerd APK-station veel zwaarder weegt,
dan voor een garagebedrijf. Het APK-station kan de deuren
sluiten, terwijl een garagebedrijf nog altijd auto’s kan onderhouden en repareren. Ze kunnen bovendien de APK’s bij
ons of bij een collega-ondernemer afmelden.” VOMAPK, de
Vereniging Onafhankelijke en Mobiele APK, waar De Tombe
penningmeester van is, maakt zich sterk voor de positie van
de gespecialiseerde APK-stations.

Particuliere klanten kijken graag
met keurmeester Colin Janssens
mee, zodat ze weten wat de staat
van hun auto is. Bij APK-Oké wordt
gemiddeld 30% APK-afgekeurd,
maar veel hangt af van de buurt
waarin het APK-station staat.

Gevraagd: keurmeesters uit universele
kanaal
De vestigingen in Utrecht en Rotterdam draaien op één
keurmeester. Die ene keurmeester doet alle klantencon23 mei 2014 | AMT | 47
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Utrecht draait op één keurmeester, die alle klantencontacten doet, de auto
keurt, de afmelding verzorgt en de factuur maakt.
Eerst even controleren of een auto
al bij een ander bedrijf is afgemeld.
Dat komt redelijk vaak voor. Die
klanten willen van APK-Oké een
tweede opinie op de geadviseerde
reparatiepunten.

Aan de ene kant naar binnen, aan
de achterkant rijdt Colin de auto
het bedrijf uit. Door de duidelijke
routing zien de wachtende klanten
ook hoeveel auto’s er nog voor hen
aan de beurt zijn.

?

meer weten

Alleen keuren, niet
repareren

Meer lezen over bedrijven
die alleen APK-keuren en niet
repareren? Twee jaar geleden
namen we een kijkje bij Coza
en negen jaar geleden bezochten we het superefficiënte keuringsbedrijf van Van Abeelen.
Lees deze artikelen terug op
www.amt.nl/5-2014.
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tacten, keurt de auto, verzorgt de afmelding en maakt
zelf de facturen. De Tombe heeft in anderhalf jaar tijd drie
keuringsstations opgezet en hij hoopt er vanaf nu één of
twee franchisenemers per jaar aan toe te kunnen voegen.
De voorkeur gaat uit naar grote steden. De Tombe: “Er is
bijvoorbeeld op de website veel interesse van bezoekers
uit Amsterdam, maar die haken af als ze voor een APK
naar Rotterdam, Utrecht of Den Haag moeten.” Of APK-Oké
binnenkort ook een vestiging in Amsterdam heeft, zal
onder andere afhangen of hij een goede keurmeester kan
vinden. Die moet van De Tombe ervaring hebben in het
universele kanaal, want in die universele bedrijven leert de
keurmeester met alle soorten auto’s omgaan. De Tombe: “De
keurmeester moet uit de regio komen en communicatief
ingesteld zijn; hij moet kunnen uitleggen waarom hij iets afkeurt.” Onderling communiceren de APK-Oké-keurmeesters
via WhatsApp. Wie niet weet waar het serienummer van een
camper is te vinden, verstuurt zijn vraag via WhatsApp en
krijgt binnen twee minuten van zijn collega’s elders in het
land antwoord: ‘het serienummer staat in de accukast, even
de accu weghalen.’ Franchisenemers kunnen volgens De
Tombe proﬁteren van de inkoopvoordelen, onder andere op
het gebied van collectieve marketing, afmeldkosten bij A2SP
en equipment. De Tombe: “Als we in Utrecht minder dan

twintig APK’s en autokeuringen uitvoeren, hebben we een
slechte dag. Een keuringsbedrijf dat minder dan vijfduizend
keuringen per jaar doet, zit nog in de opstartfase. In twaalf
maanden moet je rendabel kunnen draaien. Na een jaar
heb je niet alleen nieuwe klanten, maar voor het eerst ook
terugkomende klanten. Wij groeien inmiddels met dubbele
cijfers per maand en zien steeds vaker mensen met dezelfde
familienaam of straatnaam. Mond-tot-mond reclame is de
beste reclame. Wie eenmaal komt, blijft terugkomen.”

APK weersafhankelijk?
Januari en februari zijn voor APK-Oké de drukste
maanden. Dat komt natuurlijk omdat de APKvervaldatum door de nieuwverkopen ook in die
maanden valt. Logischerwijs zijn november en december dan ook de rustigste maanden. De Tombe:
“Maar APK is ook weersafhankelijk. Juist omdat
we zonder afspraak werken, gaan particulieren
bij heel slecht of heel mooi weer iets anders doen.
Als die weersomstandigheden twee of drie dagen
aanhouden, komen ze alsnog.”

WERKPLAATS

NIEUWE APK-KENNIS VOOR ATC-ERS UIT OOST-NEDERLAND

APK nu en in de toekomst
Wat gaat er veranderen in de
APK? Eerst per 1 juli en dan in
de jaren daarna? En hoe werk
je met de nieuwe digitale
regelgeving? Zo’n dikke 200
ATC-leden en zeker 50 introducees kwamen naar Markelo
om zich daarover te laten
bijpraten door een drie man
sterke delegatie van de RDW.
Natuurlijk was AMT erbij.

DOOR ERWIN DEN HOED / FOTO’S AMT, RDW

Bijblijven op het terrein van de APK is een must voor ieder
autobedrijf. Dus sloegen de ATC-afdelingen Apeldoorn,
Arnhem-Nijmegen, Deventer-Zutphen en Twente de handen
ineen en organiseerden één avond om heel autotechnisch
Oost-Nederland in één klap aan de meest actuele informatie
te helpen. Het welkomstwoord is aan Arnhem-Nijmegen
voorzitter Egbert Leertouwer. Hij wijst op het belang van de
ATC: “Via ons APK-Platform heb je als APK-keurmeester een
stem in de APK-regelgeving. Wat kom je tegen in de dagelijkse praktijk? Wat kan er beter? Dat kan je inbrengen via de
ATC.” Maar dan is het wel belangrijk om lid te worden want:
“Er zijn bijna 25.000 APK-keurmeesters en toch hebben we
‘maar’ 4000 leden.” En er zijn meer redenen om lid te worden
van de ATC: “Lezingen, excursies, contacten met vakbroeders én je ontvangt AMT. En dat vakblad is pas helemaal
vernieuwd. Het ziet er nu geweldig uit.”

Meer harmoniseren
Belangrijk, zo’n oproep aan keurmeesters. En mooi ook, zo’n
stukje reclame. Maar we kwamen voor de APK. Toch wijst
ook RDW-manager procesondersteuning Henk Bussink op
het belang van de inbreng van keurmeesters via het APKplatform van de ATC in het zogenoemde SO APK-overleg:
“De APK moeten we samen doen, anders is er geen goede
APK.” Zijn collega Bert Top bespreekt de wijzigingen die er
aankomen met de nieuwe richtlijn 2014/45/EG: “Al sinds
1996 hebben we zo’n EU-richtlijn. En soms heb je daar
last van, maar hij geeft ook zekerheid. Die richtlijn bepaalt
namelijk dat er in iedere lidstaat een APK moet zijn. Dus
kunnen politici niet zomaar zeggen: ‘Teveel gedoe, teveel

Een ATC-avond om heel autotechnisch Oost-Nederland in één klap aan de
meest actuele informatie over de APK te helpen. Efficiënt én goed voor de
contacten.
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administratieve lasten voor de burger, we houden ermee
op’.”
Deze nieuwste richtlijn wil vooral meer harmoniseren. Top
legt uit waarom dat zo gek nog niet is: “De richtlijnen voor
de typegoedkeuring zijn tot vijf cijfers achter de komma
gelijk in alle 28 lidstaten. Maar voor de APK is alleen de basis
gelijk.” Hij geeft een concreet voorbeeld: “De richtlijn schrijft
voor dat je in de APK naar de voorruit moet kijken. In Nederland hebben we daarvan gemaakt dat een vertakte scheur
in het gezichtsveld afkeur is. Maar in België is een scheur in
de voorruit pas afkeur als hij van dak naar paravaan of van
linker naar rechter a-stijl loopt. En dat is dan alleen nog maar
de voorruit.”

Minimum keuringsfrequenties
Ook in de keuringsfrequenties moet harmonisatie komen,
althans in de minimum keuringsfrequenties. Daarmee is
de Nederlandse APK 2-praktijk van 3-1-1-1 voor diesel en
4-2-2-1 voor overige brandstoﬀen voorlopig niet in gevaar.
Wel geldt er een aanbeveling voor de lidstaten om voertuigen die al meer dan 160.000 km achter de wielen hebben
jaarlijks te keuren. Maar anders dan een richtlijn hoeft een
lidstaat een aanbeveling niet op te volgen.
Top toont op het scherm de minimum APK-frequenties van
de verschillende voertuigcategorieën. Een mooie gelegenheid om de Europese codenamen voor de diverse voertuigen te leren kennen. De M staat voor personenvervoer en
M1 is de categorie personenauto’s. Bedrijfsauto’s worden
aangeduid met de N en hun aanhangers met de O. De T is
gereserveerd voor landbouwvoertuigen en categorie T5 is
die van de tractoren met een constructiesnelheid groter dan
40 km/u. “Die voertuigen worden uiterlijk op 1 april 2018

ATC-voorzitter Arnhem-Nijmegen Egbert Leertouwer heet 250 belangstellenden welkom. Hij wijst de keurmeesters op het belang van het APK-Platform en de niet-ATC-ers op de voordelen van het lidmaatschap.

TECHNIEK

Techniek
van toen
Alles over de APK-II van 1985
Op 1 januari 2015 bestaat de APK 2 30 jaar.
Ruim negen maanden voor de geboorte van
de lichte APK schreef AMT-icoon Auke Cupédo
een artikel met de titel: “Alles over de APK-II,
de erkenning, de apparatuur, de opleiding.”
Alles lijkt veel, maar wie het naleest moet
toegeven dat dit werk erg compleet is. Het
vertelt over de totstandkoming van de APK 2,
geeft praktische informatie voor keuringsinstellingen en keurmeesters, bevat tabellen
van benodigde en goedgekeurde apparatuur
en het toont visie.
Weetje: de APK 2 begon in 1985 met alleen
auto’s van 10 jaar en ouder. Vanaf 1986 werden er steeds drie bouwjaren toegevoegd,
zodat vanaf 1989 4,5 miljoen auto’s onder de
keuring zouden vallen. Cupédo verwachtte
dat ook caravans er aan zouden moeten
geloven: “Maar voorlopig schuift dat op
naar 1987.” En: “In de toekomst wil men zelfs
motorfietsen aan een keuring onderwerpen,

maar dit zal niet voor 1990 gebeuren.” Dat had
hij goed gezien.
Cupédo legde uit hoe er gekeurd zou worden, wat er gebeurde bij afkeur, wat nodig
was voor een erkenning en welke kosten dat
meebracht. En hij gaf advies. Een remvertragingsmeter mocht dan goedkoper zijn in
aanschaf: “Voor het maken van een remproef
op de weg is men gauw 15 minuten bezig.”
Een remmentestbank bood meer mogelijkheden: “Hier kunnen ook ovale remtrommels,
slingerende remschijven, slepende of vette
remmen, vernauwde remleidingen, en het
verschil in remwerking links en rechts aan het
licht worden gebracht.” Kortom, de APK was
een kans: “De APK-I voor bedrijfsauto’s brengt
gemiddeld ƒ 600,- extra werkomzet per auto
binnen.”
Voor de lezer van nu is het wennen dat de
computer toen nog geen rol speelde: “Een
goedgekeurde auto wordt door de keurmees-

ter telefonisch afgemeld bij de RDW.” En: “In
de toekomst zullen per auto 5 tot 10 microcomputers zijn ingebouwd. De vrij eenvoudige metingen van nu zullen dan aangevuld
moeten worden met elektronische meetproeven. Dat zal de APK er niet makkelijker op
maken.”
Cupédo zag grote mogelijkheden: “Defectenstatistieken kunnen inzicht geven in de
zwakke punten per merk, type en bouwjaar.
Het opmaken van deze statistieken is met
behulp van een computer eenvoudig uit te
voeren.” Helaas had de RDW daar toen geen
budget voor. Dus besloot Cupédo met: “Deze
‘feed-back’ van gegevens zal wel een droom
blijven.” Dat bleek uiteindelijk te pessimistisch. Lees het volledige artikel nog eens op
www.amt.nl/5-2014.

ADVERTENTIE

RUIL, NIEUW EN REVISIE!

Ziet u het verschil?
Wat past het beste bij uw klant en het voertuig? Een
fabrieksnieuwe originele turbo of een gunstig geprijsde
ruilturbo? Een bestaande turbo reviseren kan natuurlijk ook!
Wat u ook zoekt Turbo’s Hoet heeft de juiste oplossing voor
X:LM]LMQRI¿FLHHOGLVWULEXWHXUYDQDOOHWXUERIDEULNDQWHQHQ
VSHFLDOLVWRSJHELHGYDQWXUERUHYLVLH'DDUGRRULVNZDOLWHLW
altijd gegarandeerd!
0HGHGRRURQ]HXLWJHEUHLGHWHFKQLVFKHRQGHUVWHXQLQJHQ
RQVXQLHNH7XUER3DUWQHUSURJUDPPD]LMQZLMGpOHYHUDQFLHU
voor garagisten. Geïnteresseerd in de mogelijkheden?
Kijk op www.turbo-partner.nl.

by Honeywell

Turbo’s Hoet Nederland BV - De Wel 6b - 3871 MV Hoevelaken - Nederland - Tel +31 (0)33 247 30 90 - sales@turbos-hoet.nl
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Iedere maand verzorgen de
twintig ATC-afdelingen in Nederland en België lezingen met
uiteenlopende onderwerpen.
Alle 4000 leden van de ATC
kunnen die gratis bijwonen. En
ze ontvangen het vakblad AMT.
Verder organiseert de ATC landelijke evenementen en vertegenwoordigt de vereniging de
APK-keurmeesters in verschillende officiële overlegorganen.
Meer weten? Kijk op:
www.atcnl.nl of www.atcbe.be.
De EU harmoniseert de APK. Welke veranderingen komen er op ons af? Bert Top legt het uit namens de RDW.
keuringsplichtig”, weet Top. “Het argument daarvoor is dat
ze concurreren met bedrijfsauto’s.” Om dat te onderstrepen
toont Top een video van een JCB Fasttrac 7270. Die 270
pk-trekker met een constructiesnelheid van 70 km/u trekt
op de video met het grootste gemak een drie-assige kipper.
Indrukwekkend! Toch hoeven deze voertuigen van Europa
straks niet net als andere zware bedrijfsvoertuigen, ieder
jaar gekeurd te worden. De minimum frequentie wordt 4-22-2. Waarschijnlijk komt er voor dit type voertuigen straks
een aparte erkenning: “Ze lijken niet op APK 2-voertuigen en
eigenlijk ook niet op APK 1-voertuigen.”

Motorﬁetsen en caravans
Motorﬁetsen vallen onder de L-categorie: “Over die categorie is veel discussie geweest in Europa. In de zuidelijke lidstaten worden motorﬁetsen veel voor woon-werkverkeer gebruikt. Daarom willen de politici daar dat er een periodieke
keuring komt voor die L-categorie. De noordelijke lidstaten
zien daar niets in. Hier worden motorﬁetsen immers vooral
toeristisch gebruikt. Als compromis is er uitgekomen dat
motorﬁetsen per 1 januari 2022 keuringsplichtig worden,
tenzij de lidstaat voor die tijd andere maatregelen neemt die
hetzelfde eﬀect hebben op de verkeersveiligheid. Kortom,
bij ons komt er geen periodieke motorﬁetskeuring.”
Blijft over de O-categorie: “O1 zijn de lichte aanhangwagens
zonder kenteken (kleiner dan 750 kg). O2 is de categorie
lichte aanhangwagens met kenteken (van 750 tot 3500 kg).
Binnen de EU komt er een onderzoek. Dat gaat tot 2019
duren. Pas daarna wordt beslist of die voertuigen periodiek
gekeurd gaan worden.”

Vrijgesteld van keuring
Europa zou Europa niet zijn als er geen uitzonderingen
waren. Dus is er in de richtlijn een hele reeks voertuigen opgenomen die iedere lidstaat buiten de keuringsplicht mag
laten vallen. We kenden natuurlijk al de speciale voertuigen
met ZZ-kenteken en de leger- en brandweervoertuigen,
maar nu vallen ook voertuigen op kleine eilanden onder
uitzonderingen. Hoeven inwoners van Terschelling hun
auto straks niet meer te laten keuren? “Nee”, weet Bert Top.
“Bij ons speelt dat geen rol, maar Griekenland telt 1000
eilanden. Auto’s op de kleintjes moeten speciaal verscheept
moeten worden om bij een keuringsstation te komen. Daar
is die uitzondering voor bedoeld.”
Een uitzondering die voor ons wel relevant is, is die van
de historische voertuigen. Ouder dan 30 jaar, niet meer in
productie en nog wel origineel betekent niet meer keuringsplichtig.

‘AL SINDS 1996
HEBBEN WE ZO’N
EU-RICHTLIJN. EN
SOMS HEB JE DAAR
LAST VAN, MAAR
HIJ GEEFT OOK
ZEKERHEID’

Wie gaat er keuren?
En dan is er natuurlijk de onuitroeibare discussie over wie
de keuringen moet uitvoeren: “Er zijn veel lobbypartijen in
Brussel. Onder meer TüV en Dekra zijn er permanent vertegenwoordigd. En heel wat van die partijen zouden graag
een streep zetten door het Nederlandse systeem.” Toch
staan ook in de nieuwe richtlijn weer gewoon drie mogelijkheden. De overheid keurt zelf, aangewezen instellingen,
zoals Dekra, TüV, GTü en KüS in Duitsland, doen de keuring
of ‘aangewezen particuliere organen’ keuren met toezicht
van de overheid. Dat is zoals we het hier in Nederland doen.
Maar ook in de UK werken ze met zo’n systeem.”
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Op een ander terrein schuift de richtlijn wel richting het
Duitse systeem, namelijk dat van de beoordeling van
gebreken: “Bij ons is het goed of fout, goedkeur of afkeur.
In Duitsland heb je ‘Geringe Mangel’, ‘Erhebliche Mangel’ en
‘Verkehrsunsicher’. Bij Geringe Mangel is geen herkeuring
nodig, die andere twee zijn wel afkeur. Iets soortgelijks staat
ook in de nieuwe richtlijn. Een kleine gebrek, bijvoorbeeld
een scheurtje in een ruitenwisserblad maakt geen herkeuring nodig. Een groot gebrek (bijvoorbeeld remvertraging
> 50% van het minimum) of nog erger een gevaarlijk gebrek
(remvertraging < 50% van het minimum) wel. Maar wat dan
precies kleine, grote en gevaarlijke gebreken zijn, is nog niet
bekend. Daar gaat nog veel voorbereidingstijd in zitten.”

Keuringsplichtig per 1 januari 2022, tenzij andere
verkeersveiligheidsmaatregelen zijn genomen
L

Frequentie:

?

?

?

?

Zuid-Europa wil wel, Noord-Europa niet, hier dus geen
APK voor motorfietsen.

Wanneer is straks?

?

meer weten

Wat vindt AMT van het
digitale APK-boek?

We deden al enige ervaring
op met het digitale APK-boek.
Onze reactie? Kijk maar op
www.amt.nl/5-2014. Kijk dan
meteen naar de video van de
Fasttrac 275 pk trekker. Zulke
trekkers vallen uiterlijk per
1 april 2018 onder de APKkeuring.

Vooruitgang!
Voor sommigen
is het misschien
even wennen,
maar daarna…
De digitale APKregelgeving werkt
veel sneller en
gemakkelijker dan
het boek.
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Ook over verplichte apparatuur staan dingen in de nieuwe
richtlijn: “Een lekgasdetector voor LPG/CNG/LNG hebben
wij niet voorgeschreven, die staat nu wel in de richtlijn.” Dat
geldt ook voor de geluidsmeter. Maar of je daar straks echt
een zinvolle meting mee kunt doen, is de vraag: “Het gaat
om een geluidsmeter Type II. Die hoeft niet geijkt te worden.
Het voordeel is dat zo’n ding ook maar € 100,- kost.” Een grotere investering vergt de spelingsdetector voor APK 1, die
in de richtlijn is opgenomen. Maar gelukkig staat daar dan
weer tegenover dat de kalibratietermijn voor een deel van
de verplichte apparatuur van 12 naar 24 maanden gaat.
Ten slotte komt er een Europees register voor het afmelden
en de handhaving: “In Nederland kennen we dat al. Maar
straks kunnen we hier ook zien of een auto met een buitenlands kenteken wel gekeurd is.”
Blijft over de vraag: Wanneer is straks? Ook dat staat in
de richtlijn: “De lidstaten moeten uiterlijk in april 2017 de
bepalingen uit de richtlijn verwerkt hebben in hun eigen
wetgeving. Vanaf april 2018 moeten ze ook echt in de praktijk worden toegepast. Behalve dan de bepalingen over de
apparatuur en de kalibratie. Daarvoor is nog tot april 2023
de tijd.”

T5

Frequentie:

4

2

2

2

Een trekker voor de weg met constructiesnelheid > 40
km/h: keuringsplichtig vanaf april 2018.
Categoriën: O1 en O2

En wat gaat er gebeuren met de O-categorie. Er komt
een onderzoek naar de effecten van invoering van
een periodieke keuring voor deze voertuigen. Wordt
vervolgd in 2019.
Risicogestuurde steekproeftoewijzing

Digitaal APK-boek
Van de toekomst naar vandaag, want de APK-regelgeving
is sinds kort digitaal beschikbaar. En ook dat verdient de
aandacht van de ATC-leden in Markelo. “Uitgangspunt bij
de ontwikkeling was de gebruiker”, vertelt RDW-adviseur
Piet Schäfer. De RDW heeft www.rdw.nl/apkregelgeving
uitgebreid laten testen door gebruikers. En eerlijk is eerlijk,
daar is iets moois uitgekomen: “Het gewone APK-boek zit

Erkenninghouder

Prioriteit
bepalen
toezicht

Keurmeester

Prioriteit
bepalen
toezicht

APKmelding

Prio KI/KM
+ overige
parameters

Steekproef

Ja

Nee

Ook nog besproken: Het aantal fouten in 2013: 13,54%
bij APK 1 En 9,55% bij APK 2. Het doel van 6,5% is dus
niet gehaald. Daarom gaat de RDW meer risicogestuurd
toezicht houden. Aanpassing van het steekproeftoewijzingssysteem dus. Toewijzing gebeurt niet meer alleen
naar aanleiding van de prestaties van de KI maar ook
van de KM. Het schema geeft aan hoe.

erin, maar ook video’s, foto’s, artikelen uit APK Keurmeester
en een overzicht van vervallen regels.” Bovendien is al die
info door de vele zoekmogelijkheden bijzonder toegankelijk.
Toch is nog niet iedereen overtuigd: “Gaat het papieren boek
nu verdwijnen?”, wil een ATC-lid weten. “Voorlopig nog niet”,
stelt Schäfer hem gerust.

OOG VOOR TECHNIEK
Audi’s laserkoplamp
Na halogeen, xenon en led volgt nu laser, dat nauw gaat samenwerken met
led. Hoe ziet de koplamp van de toekomst er uit? Als het aan Audi ligt, zoals
op deze pagina’s. En…, die toekomst begint al heel snel.

Klein en goedkoop
Laserdiodes zijn extreem klein,
hun diameter is maar 300
micrometer. Dat benadert het
theoretische optimum van een
puntvormige lichtbron. De
productiekosten zijn volgens
Audi laag.

Meer licht
Hoe efficiënt zijn laserdiodes? Bij concurrent BMW
spreekt men over 170 lumen per watt. Een gangbare
led levert dan 100 lumen. De levensduur is langer dan
een autoleven.

Led-dimlichtgroep met zes reﬂectoren

Knipperlicht en dagrijverlichtingmet leds op een ﬂexboard

Lasermodule

Lichtdoorlatend objectief voor het laserlicht

Eerst op Le Mans
De primeur van de laserkoplamp is voor de R18 e-tron
quattro Le Mans-racewagen.
Na Le Mans gaat Audi de lasertechnologie ook in productiemodel R8 LMX toepassen. De
laserspots zijn ongeveer drie
maal zo sterk als een gangbare
ledkoplamp. Ze schijnen twee
maal zo ver: circa 500 meter.
Voor dimlicht is de lasertechniek nog niet geëigend.

Grootlicht

Designobjectief

Behuizing dagrijverlichting met leds op ﬂexboard

Optiek dagrijverlichting met lichtdoorlatend objectief

Grootlicht
Grootlicht-lasermocule
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Onder controle

Led-dimlicht

Led-grootlicht

Stuurapparaat

Laserspot, schijnt maar liefst 500 meter ver

Laserdiodes leveren gecombineerd met
de bestaande matrix-technologie een
uitzonderlijk goed beheersbare lichtbundel op. Door traditionele leds en
de laserdiodes aan- en uit te schakelen
laat de lichtbundel zich razendsnel in
vorm en bereik aan de omstandigheden
aanpassen. Doordat dat in samenwerking
met camera’s gaat kan er met grootlicht
worden gereden zonder tegenliggers
te verblinden. De laserspot komt pas in
actie vanaf 60 km/u.

Grondplaat met koelventilator

Licht in de maak
Lamphuis

Laserdioden

De lasermodule beschikt
over vier laserdiodes. Deze
laserdiodes leveren ieder een
blauwachtige laserstraal met
golflengte van 450 nanometer.
In een zogenoemde fosforconverter worden die omgezet in
wit licht. De kleurtemperatuur
daarvan is 5500 Kelvin. Dat is
bijna daglichtkleur en dus ideaal voor het menselijk oog.

Dimlicht

?

meer weten

Dimlicht

Slim licht
Dagrijlicht / knipperlicht
Dimlicht-spot
Dagrijverlichting
Fosforconverter

Laserstraal met golﬂengte 450 nm

De led-matrixtechnologie biedt
al ongekende mogelijkheden
nog zonder de toevoeging van
laser. Zeker als de verlichting
wordt gekoppeld aan camera
en navigatie. Welke? Ontdek
het op www.amt.nl/5-2014
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Momentopname
Column
JOEP
SCHUURMAN
Joep Schuurman is revisiespecialist bij Carrec Technocenter. Dat Bovag-revisiebedrijf is gespecialiseerd in
de reparatie en revisie van
automotoren, handgeschakelde versnellingsbakken
en verstuivers. Daarnaast
repareert en onderhoudt
Carrec auto’s en levert het
bedrijf chip- en ecotuning.
Meer weten? Kijk op
www.carrec-technocenter.nl

‘V

olledige onderhoudshistorie bekend’
en: ‘Met nieuwe APK’. Die kreten deden een klant van ons besluiten zijn
auto niet meer te laten herstellen en
die andere te kopen. Het ging om een
VW Touran 2.0 TDI. De auto trilde wat bij optrekken,
maar dat zou een kleinigheidje zijn. Dat viel tegen.
Diagnose leerde dat de nokkenas en stoters waren ingelopen en de verstuivergaten uitgeslagen. Ondanks
de ‘goede staat van onderhoud’ en de ‘nieuwe APK’
toch een reparatie van bijna € 3.000,-.
Vervelend, maar het kan erger. Op het moment van de
reparatie leek dit de enige slijtage van de Touran en
de auto werd gemaakt. Binnen een half jaar begon de
versnellingsbak kuren te vertonen. Die moest gereviseerd worden. Inclusief koppelingsset en tweemassavliegwiel weer een ingreep tegen een vergelijkbaar
bedrag.
Een andere auto kopen. Vaak een feestje. Maar in dit
geval eentje met een forse kater. Als de kosten van
herstel de waarde van zijn auto overstijgen, is een
klant niet alleen op zoek naar een alternatief, maar
ook naar zekerheid. Maken of vervangen? Die afweging is in de praktijk vaak aan de orde. Feitelijk is de
vraag of de herstelde auto meer kans biedt op een
bedrijfszekere toekomst dan een ander nieuw aangekocht exemplaar.
Niet alleen in dit voorbeeld, maar heel vaak speelt de

APK bij het antwoord op die vraag een belangrijke
rol. De klant heeft het idee dat hij dankzij die ‘verse’
APK minstens een jaar vooruit kan zonder onverwachte kosten.
Dat dit niet zo hoeft te zijn, meldt ook de website
van de RDW: “De APK is een momentopname en
geeft geen garantie dat uw voertuig de rest van het
jaar veilig blijft om mee te rijden en dat u een jaar
lang geen onderhoud hoeft te plegen. Regelmatige
controle en onderhoud van uw voertuig blijft dus
belangrijk.”
Kortom, de APK is geen aankoopkeuring. Als de
Touran vooraf gecontroleerd was en de gebruikssporen en kilometerstand juist vertaald waren naar
veel voorkomende euvels bij deze auto’s, was het
aankoopadvies wat ons betreft negatief geweest.
Nu oversteeg de som van de aanschaf- en herstelkosten binnen een jaar vele malen de herstelkosten van
de vervangen auto. Juist omdat klanten zekerheid
zoeken, is ‘herstellen en weten wat je hebt’, vaak te
verkiezen boven ‘vervangen, (veel) meer investeren
en wellicht voor verrassingen komen te staan’.
Als de situatie daarom vraagt, is de
afweging ‘liever maken dan
vervangen’ voor een gedegen
autobedrijf vaak goed te
onderbouwen. Doen!
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