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  Een BMW 325i Touring krijgt een laatste 
controle voor hij aan de nieuwe eigenaar 
wordt afgeleverd. De BMW heeft echter een 
probleem met de buitenverlichting. De rich-
tingaanwijzers knipperen snel. Het centrale 
informatiedisplay geeft de melding: ”Defect 
aan verlichting”. Het autobedrijf vraagt Frank 
Bouman om een snelle oplossing.  
   
 Frank: ”Het was al kwart voor zes op vrijdagavond 
en de auto zou de volgende ochtend om half elf 
afgeleverd worden aan de nieuwe eigenaar. Ik 
heb samen met een collega enkele basiscontroles 
uitgevoerd. De lampen, fi ttingen en de bedrading 
waren in orde, dus het probleem even simpel 
oplossen was er niet bij”. 

 Defecte module 
 ”Na de basiscontrole heb ik diverse metingen 
en tests uitgevoerd. Ik ontdekte dat de been-
ruimtemodule defect was. Deze module is een 
rekeneenheid die onder andere de buitenverlich-
ting aanstuurt. Het was op vrijdagavond helaas 
niet meer mogelijk om voor de volgende dag nog 
een nieuwe beenruimtemodule te bestellen. De 
afl evering van de BMW werd uitgesteld.” 

 Inleren module 
 ”Maandagochtend heb ik een nieuwe beenmo-
dule besteld bij de BMW-dealer. De volgende dag 
werd die geleverd. Na het monteren kon ik gaan 
programmeren. Bij moderne voertuigen moet je 
allerhande coderingen uitvoeren om de module 
goed te laten samenwerken met de andere sys-
temen in de auto. Bij BMW-modellen maken we 
daarbij gebruik van onze dealerlevel diagnose-
equipment van Autologic. Frappant genoeg kreeg 
ik een foutmelding. De geleverde beenruimtemo-
dule zou niet compatibel zijn met deze 3 Serie.” 
 ”Ik ging er vanuit dat Autologic een foutje had ge-
maakt en nam contact op met de supportdesk in 
Engeland. Daar werd mij verzekerd dat de nieuwe 
beenruimtemodule ongeschikt was voor toepas-
sing op dit voertuig. Meteen kreeg ik een onder-
deelnummer door van de beenruimtemodule die 
wel compatibel is met deze auto.” Frank kon de 
geleverde module dus niet programmeren. Lag de 
oorzaak bij de module of bij Autologic? 

 Coderen niet mogelijk 
 Frank: ”Ik vertelde de BMW-dealer dat ik de 
module niet kon inleren. Die gaf aan dat het juiste 
onderdeel was geleverd en bood aan de module 

in te leren. Zo gezegd zo gedaan. Nog diezelfde 
dinsdag stond de BMW bij de dealer. Woensdag 
had ik echter nog niets gehoord. De dealer kon de 
module ook niet coderen. Ik haalde de BMW weer 
op en ging verder zoeken.” 

 Nieuwe module 
 ”De dealer had een melding in het PUMA-systeem 
van BMW gemaakt. Dat leverde een reactie op: 
het was de verkeerde module. Dus bestelde de 
BMW-dealer een nieuwe en leverde die bij ons af. 
Na het monteren startte ik het coderingsproces 
met Autologic op. Opnieuw kreeg ik dezelfde 
foutmelding. De module was niet compatibel. 
Het viel me op dat ook deze module niet overeen 
kwam met het door Autologic geadviseerde 
onderdeelnummer.” 
 "Ik belde weer met de BMW-dealer. Opnieuw 
kreeg ik het advies langs te komen om de module 
te programmeren. Daar paste ik voor. Eén reke-

ning van € 110,- voor een mislukte poging om de 
module te programmeren vond ik wel genoeg. 
Ik verzocht de dealer om het door Autologic 
opgegeven onderdeel te bestellen. Dat werd 
enkele dagen later geleverd. Nu kon ik de module 
wel programmeren. Eindelijk, na ruim anderhalve 
week vertraging, kon de auto aan de klant worden 
afgeleverd.” 

  Foutieve fabrieksdocumentatie  
 Twee verkeerde modules inclusief bijkomende 
kosten. Waarom ging het zo mis? Frank: ”De auto 
viel precies in een productiewijziging. Er was een 
beenruimtemodule geleverd voor de nieuwe 
productie. Hier ging het mis. De BMW-documen-
tatie klopte niet. De tweede module was totaal 
verkeerd, die was voor een E71 (X5). Gelukkig 
kwam het mede dankzij Autologic goed. De reke-
ning van de dealer voor de poging tot coderen is 
verscheurd.” 

Het coderen van de been-
ruimtemodule lukt niet. Is de 
nieuwe beenruimtemodule 
de oorzaak, of is er een fout 
gemaakt bij Autologic?

 DIAGNOSETIPS UIT DE PRAKTIJK

Complexe storingen kunnen het de autotechnicus knap lastig maken. Het 
Diagnose Centrum, een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde 
bedrijven met een passie voor storingsdiagnose, voorziet in hulp wan-
neer de autotechnicus er niet meer uitkomt. Frank Bouman, aangesloten 
bij het Diagnose Centrum, neemt ons mee in een leerzame storing.

Twee verkeerde beenruim-
temodules gingen vooraf 
aan de juiste. Een fout in de 
fabrieksdocumentatie was 
waarschijnlijk de oorzaak.
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