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Per 1 april 2012 gaat de ‘Regelgeving APK versie 4-
2012’ in. Vanaf dat moment veranderen er enkele
eisen die we al eerder doornamen (zie het maand-
dossier www.amt.nl/januari2012). Een  geheel
nieuwe eis daarbij is het uitlezen van de EOBD bij
zowel benzine-, diesel- als  hybride-auto’s. Het was
al toegestaan de stationair  CO-meting bij benzi-
nemotoren over te slaan, mits er geen foutcodes
worden gevonden en de readinesstest is afge-
rond. Per 1 april kan de hele emissietest achter-
wege blijven. De RDW zette er een mooi stappen-
plan voor op, ogenschijnlijk simpel, maar er zitten
enkele addertjes onder het gras. 

EOBD uitlezen
Voor de diagnosetechnicus is het EOBD-systeem
gesneden koek. “Voor de APK-keurmeester is dat

niet altijd het geval”, merkt Jaap Zwaan tijdens
trainingen. Dus, even een kleine opfrissing. 
EOBD (European On Board Diagnostics) is
 verplicht voor benzineauto’s vanaf 2001en diesels
vanaf 2003. EOBD is ingevoerd voor het direct
 herkennen en weergeven van een emissietoe-
name en om permanent lage uitlaatgasemissie-
waarden te waarborgen. Functioneert er een
 onderdeel niet correct, dan maakt het MIL-lampje
(Malfunction Identification Light) op het dash-
board dat duidelijk aan de bestuurder. Daarnaast
is eenheid in diagnosemogelijkheden een
 belangrijke functionaliteit.  EOBD wordt uitgele-
zen via een 16-pins connector en verder bevat
EOBD verschillende modussen voor zijn informa-
tieweergave. (zie kader) Voor de nieuwe  APK-
regelgeving is vooral modus 3 van belang.

De praktijk
Er komt een auto bouwjaar 2006 voor APK
 binnen, wat wordt dan vanaf april 2012 van de
keurmeester verwacht? Trainer Jaap Zwaan vertelt
eerst hoe het niet moet: “De auto zonder meer
aan de emissietester hangen, zoals bij auto’s van
vóór 2006, kan niet meer. Soms moet een auto
aan het einde van het stappenplan alsnog aan
de viergastester, maar eerst EOBD uitlezen is echt
verplicht. Doet de keurmeester dat niet en de
auto valt in de steekproef dan kan het nog wel
eens spannend worden. Het kan namelijk best
voorkomen dat een storing pas op hogere snel-
heid of toerental optreedt. Met de viergastest valt
zo’n storing niet op, maar de steekproefcontroleur
vindt wél een P0-code uit de afkeurlijst en moet
de auto afkeuren”.
Nog een valkuil: “APK-keurmeesters die gebruik
maken van een merk-specifieke tester, móeten
voor de aparte EOBD-modus kiezen. Kies dus niet
voor de merk-ingang. Daarmee geeft de tester
 namelijk merkspecifieke P1-codes en niet de
 gestandaardiseerde P0-codes”.
Dan de juiste modus. “De RDW-eisen schrijven
voor dat er naar modus 3 gekeken moet worden.
Veel testers geven echter niet alleen modus 3,
maar ook modus 7 weer.” Zwaan leest als voor-
beeld een auto uit met een Bosch KTS 200 tester.
In modus 7 geeft de tester enkele foutcodes weer.
“Die zijn geen reden tot afkeur!”

Valkuilen van de nieuwe APK-regels
Zonder zorgen EOBD uitlezen voor de APK vanaf april 2012

De APK verandert. Een van de belangrijkste veranderingen is de emissietest via EOBD. Het

stappenplan waarmee auto’s van na 31-12-2005 moeten worden uitgelezen toonden we al eer-

der in AMT, net als de protocollen waaraan de EOBD-scanner moet voldoen. Is dat voldoende?

Innovam- trainer Jaap Zwaan vindt van niet. Hij bereidt de APK-keurmeester graag voor met

een aantal praktische tips en tricks. 

Vanaf 1 april 2012 moet u voor de APK de EOBD uitlezen bij auto’s vanaf bouwjaar 2006.

Innovam-trainer Jaap Zwaan helpt APK-keurmeesters de EOBD-
valkuilen te ontwijken: “Kies bij een merkspecifieke tester de
juiste uitleesoptie”.
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Deze Bosch KTS 200 geeft zowel modus 3 als 7 weer. Alleen P0-codes volgens de lijst onder modus 3
zijn directe afkeur.

Bij normaal gebruik van de auto kan de readinesstest goed doorlopen worden. 

Het stroomschema opgesteld door de RDW moet het de keur-
meester makkelijk maken.

Oppassen met hybrides
Naast de P0-codes staan er ook P0A-codes op
de afkeurlijst. Die hebben betrekking op de
 elektrische componenten van hybride- of geheel
elektrische voertuigen. Ook met die codes is het

opletten: “Stel de klant heeft een Prius van begin
2006, met 150.000 km op de klok. De auto is
 binnen voor een nieuwe APK. Het accupakket
doet zijn werk al 6 jaar en de auto heeft misschien
ooit voor langere tijd stilgestaan. In ieder geval
begint het accupakket af te takelen. Wellicht is het
zelfs defect. Het gevolg: een P0A-code. De Prius
rijdt echter prima op zijn benzinemotor. Vanaf
1 april 2012 mag deze auto niet meer zonder
 reparatie worden goedgekeurd”.
Jaap Zwaan denkt mee over de consequenties:
“Wat nu als het accupakket inderdaad overleden
is? Zo’n Prius is misschien nog  € 5.000,- waard.
De prijs van een nieuwe hybridebatterij gaat al
een heel eind in die richting. Dus zo komt een
Prius van slechts 6 jaar oud aardig in de buurt
van economisch total loss”. Misschien een extreme
situatieschets, maar zeker iets om over na te
 denken. Ook voor wie een Prius voor inruil
 aangeboden krijgt. Dat maakt een training ‘EOBD-
uitlezen’ ook voor verkopers nuttig. 
In het EOBD-stappenplan wordt onderscheid
 gemaakt tussen serie- en parallelhybride aange-
dreven auto’s. De Chevrolet Volt en Opel Ampera
zijn seriehybride modellen. Ze zijn altijd elektrisch
aangedreven, met een benzinemotor als genera-
tor om de actieradius te vergroten. Die auto’s zijn
pas kort op de markt, dus komen ze volgens de
huidige regels pas in 2016 voor het eerst in de
werkplaats voor APK. Toch heeft deze stap uit
het stappenplan nu al gevolgen. “Daar waar de se-
riehybride direct goedgekeurd wordt, moet een
parallelhybride, zoals de Toyota Prius wél  verder
worden uitgelezen op andere foutcodes. Zijn die
er, dan moet zo’n parallelhybride een emissieme-
ting ondergaan.”
Jaap haalt nog een belangrijke wijziging aan:
“De viergastest geldt nu ook voor parallelhybri-
den van vóór 2006. Dat was eerder niet nodig bij
de hybridemodellen. De CO-meting bij stationair
toerental is overigens niet nodig, alleen de

 viergastest is voldoende. Sinds mei 2009 is het
daarnaast toegestaan om alle stroomverbruikers
ingeschakeld te hebben bij de viergastest. Meer
belasting van de motor kan soms leiden tot snel-
lere opwarming van katalysator en lambdasonde.
Of wellicht wordt een ander gedeelte van het ken-
veld gebruikt waardoor de auto de APK-eis haalt”.
Maar hoe laat je bij een Prius de motor lopen?
Hij begint tenslotte altijd elektrisch aan zijn
 acceleratie. “Als de auto in zijn P-stand staat en
het gaspedaal wordt ingetrapt gaat de motor
lopen. Maar er zijn meer hybrides op de weg,
dus is het doornemen van de gebruikersboekjes
geen overbodige luxe.” 
Behalve de seriehybride blijven ook dieselmotoren
met comprex-lader uitgezonderd van een emissie-

Opbouw EOBD
Modus 1: Actuele motorgegevens
Modus 2: Freeze Frame Data
Modus 3: Foutcodes uitlezen
Modus 4: EOBD-gegevens wissen
Modus 5: Testresultaten lambdasondes opvragen
Modus 6: Wachtkamer niet-continu-storing
Modus 7: Wachtkamer storingen
Modus 8: Actuatortest
Modus 9: Voertuigidentificatie gegevens

P-codes  afkeurlijst
Benzinemotoren Dieselmotoren
P01xx P01xx
P02xx P02xx
P03xx P03xx
P04xx P04xx
P0650 P06xx
P0Axx P0Axx
P0650 staat voor ‘fout in MIL circuit’. P0Axx heeft betrekking
op de elektrische componenten in een hybridemodel.
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meting. Bij rotatiemotoren en CNG-motoren kan
de viergastest nog steeds achterwege blijven.

Status van de readinesstest
Zijn er geen P0-codes aanwezig? Dan volgt con-
trole van de readinesstest. Eveneens uit te lezen
via EOBD en vaak te vinden onder ‘I/M monitors’.
De readinesstest is de zelfcontrole van het EOBD-
systeem. In een vaste rijcyclus worden diverse sys-
temen van de verbrandingsmotor gecontroleerd.
In die rijcyclus zit een koudestart, een stadsrit en
een stuk snelweg. Ook moet er een aantal keren
tot 0 km/u worden afgeremd. Bij normaal gebruik
van de auto komen alle elementen van de
 rijcyclus aan bod. Er kunnen aan elk testonderdeel
van de readinesstest drie statussen worden
 toegekend: ‘Ok’ wanneer een testonderdeel goed
is bevonden, ‘Inc’ (incompleet) wanneer de test
niet kon worden afgerond en ‘n/a’ wat staat voor
not available. Zolang ‘Inc’ niet voorkomt is de rea-
dinesstest afgerond en is de auto goedgekeurd.
Ook hier vraagt Zwaan om oplettendheid: “De lay-
out kan per tester verschillend zijn, enige oefening
is dus zeker aanbevolen. Vergeet ook niet dat wan-
neer er foutcodes gewist worden, bijvoorbeeld na
vervanging van een sensor, de readinesstest ook
wordt gewist. Om die te doorlopen moeten alle

elementen van de rijcyclus gereden worden. Dat
kost zo’n 20 minuten. Praktischer is dan alsnog de
auto aan de emissietester te zetten”.

Eisen aan de uitleesapparatuur
Hoewel de meeste testers voldoen, vraagt Zwaan
toch aandacht voor de eisen van de RDW: “De
EOBD-tester moet vijf verschillende protocollen
ondersteunen, te weten: ISO 9141-2, ISO/DIS
11519-4 PWM, ISO/DIS 11519-4 VPW, ISO/DIS
14230-4, ISO/DIS 15765-4. Verder is het van
 belang dat de apparatuur de MIL-status kan weer-
geven, een CE-markering heeft en ook moet er
een Nederlandstalige handleiding bij aanwezig
zijn. Met een schouwing wordt door de RDW naar
bovengenoemde punten gekeken. Wordt er geen
Nederlandstalige handleiding bijgeleverd, dan
staat die wellicht op de site van de fabrikant”.
Biedt de nieuwe regel voordelen voor de APK-
keurmeester? Zwaan vindt van wel: “In een
 emissietest gaat zo’n 4 á 5 minuten zitten, met de
EOBD-tester moet dat een stuk sneller kunnen.
Daarnaast hoeft de auto ook niet aangesloten
te worden op de emissietester en blijft de werk-
plaats schoon van uitlaatgassen”.
Toch is ‘even uitlezen’ echt niet altijd even simpel
en snel. Als voorbeeld pakken we weer de KTS
200. Eerst het autotype selecteren, dan doorklik-
ken naar het juiste menu en zo tikt er stiekem al
heel wat tijd weg. Voor een merktester geldt
 hetzelfde. En, heel belangrijk: “Vergeet niet naar
het standaard EOBD-menu te gaan”. 
Fabrikanten van diagnoseapparatuur herkennen

dit probleem. Daar waar we eerst samen met Jaap
een aantal minuten bezig waren om de KTS goed
in te stellen en de auto uit te lezen, was het met
de ScanTool van AA-Equipment snel geregeld.
Ook de MaxiScan van Autel toonde snel de beno-
digde informatie. Jaap: “Met prijzen variërend tus-
sen € 150,- en € 300,- is zo’n klein apparaatje snel
terug te verdienen. Aansluiten, wachten op com-
municatie en het juiste menu selecteren. Meer is
er niet nodig“.

Ontwijken van regels
Jaap Zwaan ziet nog enkele onvolkomenheden
in de regels: “Ik hoor tijdens de training wel eens
 autotechnici roepen: ‘Dan wissen we de P0-codes
toch’. Of: ‘We maken de EOBD onklaar zodat er
geen communicatie mogelijk is’. En daarna
 gewoon verder met de ‘ouderwetse’-emissietest”.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling en Jaap Zwaan
raadt het APK-keurmeesters ook met klem af. “Op
die manier is afkeur wellicht te omzeilen. Maar
vergeet niet dat een P0-code al terug kan komen
wanneer de auto van zijn plaats wordt gereden.
Valt hij dan in de steekproef, dan gaat het mis”.
Hoeveel tijdwinst er uiteindelijk te behalen is,
hangt vooral af van de vaardigheid van de keur-
meester met de uitleesapparatuur. Daarnaast
gaat het er natuurlijk om of een auto het gehele
stappenplan foutloos doorloopt of niet. Worden
er P0-codes gevonden die niet in de afkeurlijst
voorkomen, of is de readinesstest niet afgerond,
dan moet de auto alsnog aan de emissietester
en gaat alle tijdwinst verloren.

APK 2.0: de regelgeving
In AMT-5 en AMT-10 van 2011 schreven we over de wijzigingen in APK-regels vanaf 1 april
2012. Nog eens teruglezen? Kijk in ons maanddossier op www.amt.nl/januari2012.
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Bij het trainingscentrum van Innovam in Zaandam staan verschillende modellen met uiteenlopende
(gemaakte) storingen.

Kostbare tijd gaat verloren. Op deze KTS dien je eerst de auto te selecteren. Voor de APK eigenlijk
onnodig.

De Scan Tool van AA-equip-
ment leest de auto razend-
snel uit.
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