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Misserpercentage in APK te hoog

Tips voor keuren met minder fouten
Van fouten kun je leren, dus duiken we in de APK-statistiek. Hoeveel steekproeven met 

missers zijn er? Wat gaat er dan mis? En hoe kun je dat voorkomen? Op zoek naar het 

antwoord op die laatste vraag, keuren we een dag mee met RDW-steekproefcontroleur 

Jan Pelgrom. En we vragen de RDW om hulp.

Eerst de statistiek. Het aantal afmeldingen met 
reparatie- of afkeurpunten ontwikkelt zich posi-
tief. In 2012 was bij een derde van de APK 2- en 
zelfs bij bijna de helft van de APK 1-keuringen 
reparatie vooraf nodig of was het resultaat afkeur. 
Belangrijk, want alleen als deze percentages hoog 
zijn, kan een keuring, in de ogen van Europese 
politici, bijdragen aan veiligheid of milieu.
Maar er is ook minder positief nieuws. De mis-
serpercentages in de steekproeven ontwikkelen 
zich niet goed. In de  APK 2 ligt het missercijfer 
net onder de 10 procent, in de APK 1 groeit het al 
richting 14 procent. Die cijfers liggen ver boven de 
RDW-doelstelling van maximaal 6,5 procent. 
Om die reden heeft de RDW het programma: 
‘Kwaliteit APK’ in het leven geroepen, waarover 
meer elders op deze themapagina’s.
De belangrijkste bron van die missers, zo toont 
de RDW-statistiek, is de vergeten adviespunten. 
Heel vaak gaat het dan om een band met profiel-
diepte 1,6 tot 2,5 mm (AC1) of om een stuur- of 
fuseekogel met slijtagespeling, maar kleiner dan 
1 mm (AC4).

Leren van de praktijk
Nuttige info allemaal, maar het blijft statistiek. 
Echt leren doe je in de dagelijkse keuringspraktijk. 
Dus keuren we een dag mee met RDW-steek-
proefcontroleur Jan Pelgrom. Voor hij steekproef-
controleur werd bij de RDW was hij werkplaats-
chef en APK-keurmeester bij Volkswagen-dealer 
Dago. Hij kent de keuringspraktijk dus zowel van 
de zijde van de steekproefcontroleur als van die 
van de keurmeester.
Op weg naar de eerste steekproef toch nog wat 
statistiek: Pelgrom’s persoonlijke afkeurlijstje over 
de afgelopen vier maanden. Ook daarin zien we 
de vergeten adviespunten band en stuurkogel 
terugkomen. Verder zien we bij de APK 1 vooral 
banden (beschadigd, loadindex, ongelijke maat 
op één as), remmen (luchtlekkage, vertraging te 
klein bij opleggers) en verlichting. Bij APK 2 zien 
we natuurlijk de gebroken veer terugkomen, maar 
ook het milieu: “Twee keer was de CO te hoog 
bij stationair toerental, één keer ging de MIL niet 
branden. De ECU bleek kapot en dus was er geen 

communicatie. De roetmeting was ok, maar dat is 
toch afkeur”.

Ken de regels
De eerste steekproef doet Pelgrom aan een 
Peugeot 307 SW uit 2003. Als Pelgrom de uitdraai 
uit het aanmeldscherm bestudeert, zegt hij: “Auto 
uit 2003. Het derde remlicht, vanaf wanneer was 
dat ook al weer?” “Vanaf 2001”, zegt de keurmees-
ter onmiddellijk. Deze keurmeester kent de regels, 
zoveel is duidelijk. “Klopt, ik heb net examen ge-
daan, ik ben pas twee maanden keurmeester”, legt 
hij uit. Ondanks die korte ervaring, valt er op zijn 
werk niets aan te merken, zo blijkt als Pelgrom, 
met ondersteuning van de keurmeester, de vol-
ledige APK nog eens overdoet. De tien jaar oude 
Peugeot voldoet op alle APK-controlepunten.

Neem de keuring serieus
Het is 10 uur als we bij een volgend bedrijf bin-
nenlopen. Nu voor een APK 1-steekproef aan een 
Scania-trekker. “Staat de roetmeter aan?”, vraagt 
Pelgrom als hij het papierwerk gecontroleerd 
heeft. “Eh…, nee”, antwoordt de keurmeester. 
“Heb je ‘m dan gisteren al gecontroleerd?”, 
reageert Pelgrom. De keurmeester lacht wat 
schaapachtig en geeft geen antwoord…
Omdat Pelgrom een volledige APK uitvoert, krijgt 
de roetmeter de kans om op te warmen. Als het 
zover is, doemt er een nieuw probleem op: het 
lukt de keurmeester niet om op de afstandsbedie-
ning van de roetmeting het stationair en het af-
regeltoerental in te stellen. Met wat hulp van een 
collega en van Pelgrom lukt het uiteindelijk toch. 
De opaciteit van het uitlaatgas voldoet aan de 
APK-eis. Even later wil Pelgrom de drukken op de 
aansluitkoppen van de voorraad- en de comman-

Op stap met de RDW-steekproefcontroleur. Wat kunnen we daar 
van leren?

APK
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Teveel missers in APK
 2010 2011 2012
APK 2 9,9% 9,5% 9,6%
APK 1 13,0% 13,2% 13,8%

Groei in meldingen met reparatiepunten / afkeurpunten
   

APK 2   
Aantal meldingen 6.864.341 6.804.050 6.542.560
Aantal meldingen zonder reparatiepunten 5.103.581 4.701.843 4.410.448
Aantal meldingen met reparatiepunten / afkeurpunten 1.760.760 2.102.207 2.132.112
Afkeurpercentage 26% 31% 33%
   
APK 1   
Aantal meldingen 278.176 277.762 272.729
Aantal meldingen zonder reparatiepunten 197.383 165.648 141.296
Aantal meldingen met reparatiepunten / afkeurpunten 80.793 112.114 131.433
Afkeurpercentage 29% 40% 48%

 TEKST: ERWIN DEN HOED 

dolijn naar de aanhanger meten. Daarvoor zijn 
koppelingen en manometers nodig. Maar waar die 
zijn? Het kost de nodige tijd, en opnieuw de inzet 
van een collega, maar dan heeft de keurmeester 
ze toch gevonden. Uiteindelijk blijkt de Scania 
keurig aan alle APK-eisen te voldoen. Maar oei, 
hoe slordig gaat deze keurmeester te werk? 
En hoeveel extra tijdsbeslag en risico levert dat op 
als de auto in de steekproef valt? 

 De juiste apparatuur 
 Het volgende bedrijf waar we aankloppen, is 
één van de circa tweeduizend personenauto-
bedrijven die het nog zonder remmenbank doen. 
De ondernemer toont ons een luxe koff er met 
daarin zijn elektronische remvertragingsmeter. 
Het geheel ziet er nog als nieuw uit. “Heeft mij 
indertijd 2.400,- gulden gekost. Dat was veel geld 
voor een apparaat dat ik nauwelijks gebruikt heb. 
En nu moet ik opnieuw investeren.” Voor deze 
gelegenheid mag de remvertragingsmeter weer 
eens uit de koff er. De remmen van de Opel Vectra, 
doorstaan de straattest met glans. De rest van de 
auto voldoet ook, al zit er een barst in een van de 
twee mistlampen: “Zolang er geen scherpe delen 
aan zitten, is het geen probleem. En we hoeven 
niet te testen of ze werken”. Oh ja, en het blok lekt 
wat olie: “Het is een twijfelgeval. Als er echt een 
druppel aanhangt, vermeld dan reparatie-advies-
punt overmatige olielekkage”. 

 Maatschappelijke en technische ontwikkelingen 
 Even later staan we oog in oog met een splin-
ternieuwe DAF-truck. Voor afl evering staat een 
controle van de tacho op het programma. Nuttig, 
want sommige chauff eurs en transportonderne-
mers leiden die snelheidscontroleur graag om 
de tuin. Zo worden tacho’s soms stilgelegd met 
magneetjes of wordt het snelheidssignaal tussen 
de kitasgever op de versnellingsbak en de tacho 
illegaal onder handen genomen. Bij dealerbedrij-
ven is er weinig  aanleiding om dat te verwachten. 
Immers ze sluiten voor veel trucks onderhouds-
contracten af. Als er dan gerommeld wordt met 
het snelheidssignaal slijt de truck zonder dat er 
voor het onderhoudscontract kilometers bijko-
men. Maar ook vervoerders komen erachter dat 
sneller rijden vooral veel kostbare brandstof kost, 
dus is gesjoemel met de tacho vaak ook niet in 
hun belang.
“Maar we handelen consequent, dus voeren we de 
controle gewoon uit”, zegt Pelgrom. Hij legt een 
kabel rechtstreeks van de tacho naar de kitasgever 
op de versnellingsbak en vergelijkt de uitdraai 
die dat oplevert met de originele. Geen verschil. 
En omdat bij het uitrollen ook de eff ectieve 
bandomtrek gelijk blijkt aan de opgegeven maat. 
Krijgt de truck zijn sticker van goedkeuring. Voor 
we afscheid nemen, toont de keurmeester een 
handigheidje waar meer trucks uit de jongste 
generatie mee zijn uitgerust. Met een druk op een 
van de toetsjes op de sleutel zet hij het verlich-
tingscontroleprogramma in werking. “Heel handig 

Hoe meet je de drukken op de commando- en voorraadlijn naar 
de aanhanger? Pas uitzoeken als de steekproefcontroleur er al 
staat? Hmm, dat is wat laat.

THEMATHEMA

In 2012 werd in de APK 2 een derde van de auto’s afgekeurd of 
goedgekeurd na reparatie. In de APK 1 was dat zelfs bijna de 
helft. Blijkbaar noteren keurmeesters steeds vaker de repara-
tiepunten op het keuringsbewijs. Belangrijk, want zo bewijst 
de APK zijn waarde.

De RDW streeft naar maximaal 6,5 procent missers. 
De gerealiseerde misserpercentages zijn beduidend hoger.

voor de chauff eur”, vindt Pelgrom. “Maar als je als 
keurmeester zeker van je zaak wilt zijn, zal je toch 
de verlichting op de traditionele manier moeten 
blijven controleren.” 

 Neem de keuring serieus 2 
 Bij de volgende steekproef treff en we een bijzon-
der voertuig uit bouwjaar 2008: een BE-oplegger 
met een GVW van maar liefst 10 ton. “Dat kan, als 
het trekgewicht maximaal vijf keer de schoteldruk 

is. In dit geval dus 2.000 kg, zodat er nog maar 
1.500 kg overblijft voor het eigengewicht van het 
trekkende voertuig.” Of de Ford pick-up voor de 
oplegger werkelijk niet meer weegt, doet bij de 
APK van de oplegger niet ter zake. Wel van belang 
is de extra verlichting achterop de oplegger. Om-
dat die mee aangaat met de reguliere verlichting 
heeft de keurmeester de verlichting afgeplakt met 
duct-tape. “Te kort door de bocht”, vindt Pelgrom. 
“Ik zie het schijnsel er nog gewoon doorheen.”
Even later doet zich een groter probleem voor. 
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Pelgrom vraagt de keurmeester te laten zien dat 
het ABS van de oplegger werkt. In de APK 1 gaat 
dat meestal met het controlelampje op het dash-
board van het trekkend voertuig. Ontbreekt dat, 
zoals bij de Ford pick-up, dan zijn daar de teststek-
ker en de testlamp. Maar ja, die zijn bedoeld voor 
24 V systemen, en deze BE-trekker heeft weliswaar 
pneumatisch bediende remmen, hij werkt met 
12 V. Dat wordt improviseren en een collega 
komt helpen. Jan Pelgrom kijkt geduldig toe. Hij 
vraagt niet hoe de keurmeester het ABS tijdens 
de keuring zelf gecontroleerd heeft. Blijkbaar niet 
met de teststekker, want na eindeloos prutsen 
en proberen stapt de keurmeester over op plan 
B: “De oplegger heeft een aansluiting voor de 
diagnosetester, ik kan het ABS gewoon uitlezen”. 
Ook dat blijkt minder eenvoudig dan gedacht. Na 
lang proberen, slaagt hij er ook met de tester niet 
in om informatie over het ABS-systeem op te lepe-
len. Pelgrom heeft genoeg gezien: “Het spijt mij, 
ik moet hem afkeuren. Ga nog maar eens aan de 
slag met het ABS”. Op het afkeurrapport vult hij in: 
“5.12.31, ABS waarschuwingsinrichting, goedkeur 
onterecht”. Vervelend. Ook voor de eigenaar van 
de oplegger. Eerst viel zijn oplegger in de steek-
proef en nu is hij nog afgekeurd ook. En al die tijd 
hangt hij al rond in de werkplaats…

Zo kan het ook
De volgende steekproef is opnieuw aan een 
oplegger. Deze keer geen BE, maar een drieassige 
koeloplegger. Hier gaat alles van een leien dakje. 

Aardig zo’n misser top 10, maar hoe  voorkom je 
dat je missers maakt? De RDW geeft antwoord 
op die vraag: “In bijna alle gevallen is de eis wel 
duidelijk (veer gebroken, stuurhuishoes be-
schadigd, teveel remverschil, band of remslang 
beschadigd enzovoorts) daar kan het niet aan 
liggen. Wat dan wel de oorzaak is? Daar hebben 
wij ons het hoofd ook al vaker over gebroken. 
Je kunt alleen maar gissen, een aantal oorzaken 
zouden kunnen zijn: 
1. te snel keuren;
2. te onzorgvuldig keuren;
3. in geval van een keuring na een afkeuring 
alleen maar naar het afkeurpunt kijken met het 
risico dat een ander aspect in tussentijd ook 
beschadigd is geraakt en niet meer aan de eisen 
voldoet;
4. gestoord worden tijdens de keuring of de 
keuring onderbreken;
5. gefixeerd zijn op afkeurpunten en te weinig 
op eventuele adviespunten;
6. een verkeerde wijze van keuren, bijvoor-
beeld lichten individueel beoordelen en niet in 
combinatie met werkende andere lichten (bv 
richtingaanwijzers/achterlichten);
7. remwerking bij APK 1 controleren terwijl 
de remmen warm zijn of reparaties aan het 
remsysteem uitvoeren na het beoordelen van de 
remvertraging.”

Tips tegen missers,  
zeven foutoorzaken

Improviseren met de ABS-controle. Deze collega is er al bijgehaald om de teststekker en –lamp aan te passen aan het 12 V-systeem 
van deze BE-oplegger. Steekproefcontroleur Jan Pelgrom kijkt geduldig toe. Hij vraagt niet hoe de keurmeester de ABS tijdens de 
keuring zelf gecontroleerd heeft.

Extra verlichting zo afplakken? “Te kort door de bocht”, vindt 
steekproefcontroleur Pelgrom.

De keurmeester krijgt hulp van een collega. Bij de 
remmentest staat hij in de put en zit de collega 
achter het stuur van de trekker. Zo werken ze 
de drie assen snel en efficiënt af. Verder hebben 
beide collega’s alle gereedschap bij de hand. Zo 
verloopt de keuring op rolletjes en binnen een 
half uur staan we weer buiten. De keurmeester 
en zijn collega werken inmiddels alweer aan een 
volgende klus.
Voor ons is de volgende klus de vorige klus. De 
BE-oplegger van zojuist is blijkbaar opnieuw afge-
meld en hij valt weer in de steekproef. Toeval? “Ja”, 
zegt Pelgrom. “Als een voertuig wordt afgekeurd 
en daarna bij een ander bedrijf  wordt goedge-
keurd valt hij automatisch in de steekproef. Nu is 
hij bij hetzelfde bedrijf goedgekeurd.”
En dus zien we dezelfde keurmeester weer terug, 

net als zijn klant. Nu gaat het vlotter. “Om het 
ABS uit te kunnen lezen, moet de motor van het 
trekkende voertuig draaien”, heeft de keurmeester 
ontdekt. Het klopt. De laptop meldt nu dat alles in 
orde is met het ABS. Als de oplegger is goedge-
keurd neemt Pelgrom afscheid: “Tot ziens!”. 
“Ik hoop het niet”, zucht de klant. Hij produceert 
een minuscuul glimlachje, maar het kost hem 
moeite…
“Zo moet je het niet willen”, zegt Pelgrom als we 
weer in de auto zitten. “Net als die keurmeester 
met die Scania vanmorgen, die de roetmeter niet 
wist te bedienen en de meetinstrumenten moest 
gaan zoeken. Die zouden veel kunnen leren van 
de twee collega’s in het bedrijf met die koelopleg-
ger.”
De laatste steekproef is die aan een Renault Trafic 
in een personenautobedrijf. De keurmeester 
neemt zijn vak serieus. Al het gereedschap, van 
schuifmaat voor de trekhaak, tot manometer voor 
de bandenspanning en van EOBD-tester voor de 
uitlaatgassen tot bandijzer voor de spelingscon-
trole, het is er en het werkt. En de keurmeester 
beheerst zijn vak. Hij heeft de stuurkogels, de 
remblokken, de handremkabel en twee lampen 
vernieuwd aan de zwaarbelaste Trafic, en die 
doorstaat de steekproef met glans. 
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TEKST: PETER FOKKER

Stand van zaken APK-vernieuwing NL en EU

APK-regels in aanbouw
De kwaliteit van de periodieke autokeuring moet omhoog, daarover zijn de Nederlandse en 

Europese regelgevers het eens. Vorig jaar was er heel wat te doen over de plannen om dat te 

realiseren. Er lijkt nu stilte ingevallen, maar dat is alleen omdat zorgvuldig kiezen van plannen 

en die omzetten in regels veel tijd vergt. Welke plannen staan nu in de steigers?

 Voor de duidelijkheid een situatieschets. We heb-
ben nu nogal minimale Europese regels (richtlijn 
2009/40/EC) die aanbevelen dat elke lidstaat een 
soort APK in stand houdt. De Nederlandse regels 
zijn een stuk strenger en meer gedetailleerd. 
Onderdeel  is controle op de keurmeesters, met 
het streven dat die maximaal 6,5 procent missen 
van alle punten die ze hadden moeten aangeven. 
Het controle-instrument, of het strafboek zo u 
wilt, is het cusumsysteem van plus- en min-
punten. 

 Nederland geeft goed voorbeeld 
 We belichtten in ons vorige APK Thema voorstel-
len in het SO-APK (Stichting Overleg APK) die het 
te hoge aantal missers in APK 2 en nog meer in 
APK 1 moeten terugdringen. Elders in dit thema 
schrijven we over de missers, waarbij blijkt dat 
het er niet alleen te veel zijn, maar bij de APK 1 
steeds meer worden. Vanaf vorig jaar zijn in vier 
werkgroepen adviezen uitgewerkt, waarmee 
vanaf komend jaar de Nederlandse APK beter 
moet worden. Nog beter, nu al wordt ons land 
als voorbeeld genoemd bij de Europese plannen 
voor een uitgebreider APK. Terwijl het werk bin-
nen SO-APK alleen bij insiders enige opwinding 
veroorzaakte was dat wel anders met de voorstel-
len die de Europese Commissie in het voorjaar van 
2012 indiende. Ook daarover berichtten we, toen 
het stof van de eerste schermutselingen over een 
nieuwe Euro-APK was neergedaald.
Kort nadat u deze AMT in handen krijgt stemt de 
Transportcommissie van het Europees Parlement 
(EP) over aangepaste voorstellen in het Road 
Safety Package van de Europese Commissie. 
De Transportcommissie van specialisten uit het 
parlement maakt zo een voorstel waarover het 
hele Europarlement stemt voordat het defi nitief 
kan worden. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat 
goedkeuring én inwerkingstelling per 2014 al 
rond kunnen zijn.
Een heel belangrijke wijziging is alvast dat het 
geen ‘regeling’ wordt, zoals de Europese Commis-
sie wil, maar een ‘richtlijn’. Een regeling betekent 
verplichte wetgeving voor alle EU-leden, van een 
richtlijn mag per land wat afgeweken worden. 

 Betere keurmeesters 
 Nu eerst wat in Nederland de verbeterplannen 
voor de huidige APK-regels zijn. Er zijn werkgroe-
pen ingericht die kijken naar toezicht, informa-
tievoorziening, examens/toetsen en opleiden. Bij 
toezicht hebben we het over het cusumsysteem, 
dat niet vervangen zal worden. Wel zal de bonus 
(nu 0,4 punten) worden bijgesteld, lees kleiner 
worden, en krijgt de keurmeester bij controle 
geen bonus meer op een afgekeurde auto.
Voorlopig wordt ook geen verschillend cusumsys-
teem voor individuele keurmeesters en voor er-
kenninghouders (bedrijven) ingesteld. Wel zal een 
betere steekproeftoewijzing per erkenninghouder 

worden uitgewerkt, als dat goed bevalt kan deze 
toewijzing ook per individuele keurmeester 
worden toegepast.
Wat betreft de cusumpunten moet er een meer 
verfi jnde toekenning komen bij missers. Hier stuit 
het SO-APK op een probleem, omdat de inscha-
ling van de ernst van missers ook onderdeel is van 
de Europese APK-plannen. Dus ligt voor de hand 
te wachten hoe de Europese regelgeving defi ni-
tief wordt. Kortom: een verfi jnder, rechtvaardiger 
systeem dat waarschijnlijk minder strafpunten 

Allerlei voertuigcategorieën blijven toch buiten de Europese 
APK-regels, zoals historische voertuigen, twee- en driewielers 
en tractoren.

THEMATHEMA
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is op korte afstand makkelijk met een scanner af 
te lezen, en zou direct tonen of auto en kenteken 
wel bij elkaar horen. Daarbij moet een Europese 
database komen, zodat bij export opnieuw regis-
treren van een auto in een ander land gemakkelijk 
vanuit dezelfde database kan. Dubbel registreren 
van een gestolen of omgekatte auto kan niet 
meer.
Bij de autogegevens zou ook de geldigheid van 
de APK-keuring komen, zodat na export niet 
altijd een nieuwe keuring nodig is als er nog 

een geldige APK staat uit het land van afkomst. 
Waarmee eigenlijk de APK uit een ander land al 
geaccepteerd zou worden, al is het maar tot aan 
de eerstvolgende keuringsdatum.

Minder uitbreiding APK
De aanvankelijke paniek over voorgestelde 
opvoering van de APK-frequentie is aardig gesust, 
het lijkt dat het Nederlandse 4-2-2-1 systeem 
toegestaan zal blijven. Let op een klein addertje 
onder het gras, ook met de 352 amendementen 

oplevert, maar ook minder bonuspunten om 
opgebouwde strafpunten weer goed te maken.

Verbeterde opleiding en informatie
Al aangekondigd is dat nieuwe keurmeesters 
vanaf 2014 minstens niveau 3, eerste monteur, 
moeten hebben om keurmeester te kunnen wor-
den. De intredetoetsen vervallen, en de beperkte 
bevoegdheid APK 1 (keurmeester aanhang-
wagens). Tot 1 juli is het nog mogelijk bij IBKI 
voor deze examens in te schrijven en uiterlijk in 
december het examen te doen.
Wie geen niveau 3-diploma heeft maar wel 
voldoende praktijkervaring kan dat tijdens het 
keurmeesterexamen aantonen, er hoeft geen test 
te worden gedaan om een EVC-rapport te krijgen 
dat ervaring aantoont.
In overleg met CITO worden de examens bij IBKI 
verbeterd. Verder zal RDW een competentiedocu-
ment opstellen, waarin staat wat een keurmeester 
moet weten en kunnen. Wederom sluit dat aan bij 
de Europese APK-plannen, waarin gedetailleerde 
eisen komen voor het minimum kennisniveau 
van keurmeesters en de uitrusting waarmee ze 
werken.
Op weg naar realisatie is verder het online zetten 
van het APK-handboek, aangevuld met extra 
informatie. Dit jaar kan dat project worden afge-
rond. Over de verdere adviezen van de werkgroep 
Informatie wordt op dit moment in het SO-APK 
besloten. De werkgroepen Opleiden en Examens/
toetsen gaan geen nieuwe adviezen meer uitwer-
ken.

Geen aparte keuringsstations?
Het zit er wel in dat de kennis en kunde van 
Nederlandse keurmeesters zonder grote proble-
men voldoet aan het niveau dat de EU zou willen 
instellen. Vol goede hoop bericht Bovag dat 
daarnaast het Nederlandse controlesysteem op 
de kwaliteit van keuringen steeds meer Europar-
lementariërs lijkt te overtuigen. Ook Oostenrijk en 
Engeland hanteren een systeem waarbij keuringen 
niet alleen door afzonderlijke keuringsstations 
mogen worden gedaan. Een deel van de Europese 
regelaars blijft staan op totale onafhankelijkheid 
van de keurmeester, zoals vastgelegd in het oor-
spronkelijke voorstel van de Europese Commissie.
Dit zou er op neer komen dat ons APK systeem 
moet wijken voor zoiets als het Duitse model, 
waarin het autobedrijf geen keuringsstation kan 
zijn. Een toenemend aantal landen, registreren 
de Brusselse lobbyisten van Bovag, wil toch niet 
zo ver gaan en vindt zoiets als de Nederlandse 
RDW-controle afdoende om eerlijke keurmeesters 
te garanderen. Het is wel belangrijk dat alle EU-
landen het eens worden, want een van de doelen 
met nieuwe Europese APK regels is dat lidstaten 
uiteindelijk elkaars APK-keuringen erkennen.
Dat speelt ook in een ander actueel voorstel, 
om export van voertuigen te vereenvoudigen, 
waartoe voertuig en kentekenplaat van een RFID-
chip voorzien zouden moeten worden. Die chip 

De Euro-APK zou ook een database moeten opleveren om tellerfraude te bestrijden. Maar kan dat verplicht zijn, als een kilometertel-
ler geen verplichte uitrusting is, er dus ook geen functie-eisen zijn, en geen ander controlemiddel dan een opgebouwde historie van 
kilometerstanden bekijken?

Inspectie van niet-standaard wielen zou moeten uitwijzen of ze 
wel passen op de naven.

De bandenspanning zou gemeten moeten worden als op zicht 
het vermoeden bestaat dat deze onder 1,5 bar zit.
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Alleen via OBD controleren of de uitlaatgasreiniging werkt 
wordt niet betrouwbaar genoeg geacht, een viergasmeting zou 
er altijd bij moeten.

erbij die tot heden zijn ingediend staat er nog een 
artikeltje dat auto’s ouder dan vier jaar na verkoop 
altijd een nieuwe APK zouden moeten krijgen.
Iets minder paniek ontstond door het ingrijpende 
voorstel alle gemotoriseerde voertuigen en alle 
aanhangers onder de APK-plicht te brengen. 
Onuitvoerbaar voor brom- en snorfi etsen, zegt 
de Transportcommissie van het EP. En niet nodig 
voor motorfi etsen, omdat niet aantoonbaar en 
niet waarschijnlijk is dat het relatief hoge aantal 
slachtoff ers bij motorongevallen verband houdt 
met technische defecten. Geen grote groep, die 
motorrijders, laat ze maar helemaal met rust. 
Keuren van aanhangers tot 500 kg lijkt tevens van 
de baan, een van de slimmere EP-leden stelde 
vast dat in veel landen dergelijke aanhangers 
geen eigen kenteken hebben en hiervoor dus ook 
onmogelijk een controleerbare keuringsverplich-
ting ingesteld kan worden.
Nog niet helemaal van de baan is een APK voor 
tractoren. Daar moeten agrariërs niet mee lastig-
gevallen worden, maar er verschijnen steeds meer 
vette tractoren met aanhanger op de openbare 
weg in plaats van een truck. Menig EP’er wil dat 
daarvoor wel APK-plicht gaat gelden. 

 Extra APK-eisen 
 Als nieuw element in de keuring brengen ver-
scheidene leden van de Transportcommissie naar 
voren dat de juiste passing van wielen op de naaf 
een keuringspunt moet worden. Dat gaat dus 
over controle of achteraf gemonteerde extra dikke 
wielen wel echt passen bij een auto.
Grote overeenstemming is er over invoering 
van een kilometerregistratie in een Europese 
database, om tellerfraude te bestrijden. Dit speelt 
ook in het voorstel ‘vereenvoudiging van export’. 
Waartegen sommige commissieleden inbrengen 
dat dit onmogelijk is, omdat in de Europese kente-
kenkeureisen een kilometerteller niet verplicht is, 

 WWW.AMT.NL WWW.AMT.NL

In twee eerdere artikelen gingen we tot in detail in op wijzi-
gingen die vorig jaar voor de Nederlandse en voor de Europese 
APK werden voorgesteld. In ons maanddossier op www.amt.
nl/mei2013 links waar u dat nog eens kunt nalezen, of scan de 
QR-code. Ook staat in het maanddossier een link naar een eerder AMT-artikel ‘op stap met 
een steekproefcontroleur’.

Alles over voorgestelde 
APK-regels

noch een regelgeving aan welke technische eisen 
zo’n teller zou moeten voldoen.
Weer een praktisch puntje: controle op de rem-
vloeistof zou uit de voorgestelde APK-eisen moe-
ten. Want er is geen doeltreff ende apparatuur om 
vocht- en vuilgehalte van remvloeistof te meten. 
Letterlijk stelde de Europese Commissie voor het 
kookpunt of het watergehalte te meten.
Meetapparatuur duikt daarnaast op in diverse 
amendementen over uitlaatgaskwaliteit. Hierin 

wordt voorgesteld dat alleen uitlezen van het 
EOBD-systeem, zoals nu bij ons toegestaan voor 
nieuwere auto’s, niet betrouwbaar genoeg zou 
zijn. Daarom zou een directe meting in de uitlaat 
altijd verplicht moeten worden. Tot slot een 
kleinigheidje, bij de keuringsuitrusting moet een 
bandenspanningsmeter gaan behoren. Een visu-
ele inspectie of de banden onderspanning lijken 
te hebben is niet toereikend, als een nieuw afkeur-
punt wordt ‘bandenspanning onder 150 kPa’. Dat 
is als grens genomen waar onderspanning niet 
alleen onzuinig maar ronduit gevaarlijk wordt.
En nu maar afwachten. Welke amendementen 
blijven, als dezer dagen de experts van de Trans-
portcommissie bij het EP een defi nitief voorstel 
hebben afgestemd? Dat komt dan op de agenda 
voor het Europees Parlement zelf. Daar volgt de 
politieke besluitvorming, waarvoor nog geen 
datum is vastgelegd. 

Onzeker punt: kan er 
wel of niet een meting 
van het kookpunt van 
de remvloeistof worden 
opgenomen, ter controle 
van het vochtgehalte?
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Verplichte technische keuring in België bestaat tachtig jaar

Aanschuiven voor groene of rode kaart
Zodra hun wagen vier jaar oud is, moeten Belgische automobilisten er verplicht mee naar de 

technische controle. Onafhankelijke, door de overheid erkende organisaties keuren de auto en 

geven nadien een formulier met een groene of een rode rand. Hoe gaat de keuring in zijn werk 

en wat zijn de mogelijke uitkomsten?

 Voor de dag waarop een auto vier jaar is inge-
schreven in België, moet je er mee naar de techni-
sche keuring. Principieel ontvang je voordien een 
uitnodiging voor de technische controle in het 
keuringsstation van jouw regio. Je mag ook naar 
een ander keuringsstation rijden en je hoeft niet 
persoonlijk aanwezig te zijn. De auto mag even 
goed worden bestuurd door je garagehouder of 
een andere persoon. Het belangrijkste is dat het 
voertuig wordt gekeurd in één van de 77 offi  cieel 
erkende keuringsstations, aangesloten bij de 
‘Groepering van erkende Ondernemingen voor 
Autokeuring en rijbewijs’ (GOCA). Sinds enige tijd 
kan je voorafgaand een afspraak maken voor de 
keuring, zo niet ga je op een dag naar keuze naar 
het keuringsstation en schuif je mee aan in de rij.
Eén jaar na de eerste keuring volgt een perio-
dieke, doorgaans jaarlijkse keuring. Onder strikte 
voorwaarden is een tweejaarlijkse periodieke keu-
ring mogelijk. Het voertuig moet dan beschikken 
over een keuringsbewijs zonder beperkingen en 
opmerkingen, mag nog geen 100.000 km hebben 
gereden, mag maximaal zes jaar oud zijn en het 
moet ook binnen de geldigheidsduur worden 
voorgereden. Voertuigen met een koppelings-
systeem voor het trekken van aanhangwagens 
met een toegelaten massa van meer dan 750 kg 
blijven onderworpen aan de jaarlijkse keuring. 
Voor taxi’s, rijschoolvoertuigen en voertuigen die 
verhuurd worden met chauff eur is een halfj aar-
lijkse periodieke keuring van toepassing. 

 Boorddocumenten en technische keuring 
 Tijdens de keuring worden allereerst de boord-
documenten en het chassisnummer geverifi eerd. 
Vervolgens worden de uitlaatgassen gemeten. 
Daarna volgt de technische keuring: de afstelling 
en werking van de lichten, de werking van ruiten-
wissers en sproeiers, de werking van de remmen. 
Er is een specifi eke test van de schokdempers op 
een trilbank. En de banden worden nagekeken. 
Daarbij wordt niet enkel op slijtage en beschadi-
ging gelet, maar ook of de maten en specifi caties 
passen bij de auto. Ook wordt er op gelet dat op 
één as hetzelfde type banden zijn gemonteerd. 
Verder is er een controle op de stuurinrichting, de 

assen, de ophangingsarmen. Daarbij wordt vooral 
gelet op speling van gewrichten. Het chassis (ko-
kers, bodemplaat), het uitlaatsysteem (mogelijke 
perforaties, montage) en het koetswerk worden 
ook gecontroleerd. Verder wordt het gezichtsveld 
geëvalueerd en wordt gecontroleerd of er geen 
barsten of putjes zijn, die het zicht op de omge-
ving hinderen.
Wanneer de auto is uitgerust met een trekhaak 
of fi etsendrager wordt een trekhaakkeuring 
uitgevoerd. Deze gedeeltelijke keuring wordt 
uitgevoerd zodra de trekhaak is gemonteerd. Men 

controleert dan de koppelingsinrichting en de 
bevestiging. Vervolgens wordt een keuringsbewijs 
opgesteld met de vermelding ‘normaal gebruik 
(koppeling)’ met een geldigheidsduur tot het 
ogenblik waarop het voertuig vier jaar oud wordt. 
Nadien wordt de trekhaakkeuring opgenomen in 
de periodieke keuring.
Voertuigen die zijn uitgerust met een LPG- of 
CNG-installatie krijgen een aanvullende keuring. 
Die wordt uitgevoerd bij de ingebruikname van 
de installatie door de constructeur of de erkende 
installateur ervan. De LPG-installatie mag gemon-

België telt 77 erkende keuringsstations die zijn aangesloten bij de GOCA. Via de borden krijgt de bestuurder vooraf richtlijnen om de 
keuring vlot te laten verlopen. Dus papieren bij de hand, kinderstoeltjes eruit en gordels achterin vast.

In de eerste plaats wordt het voertuig geïdentifi ceerd. Er wordt 
gekeken of het chassisnummer klopt.

De eerste test is die van de emissies: de roetuitstoot bij diesels 
en de CO en lambdawaarde bij benzine- en LPG-motoren.

APK
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teerd worden door een buitenlandse installateur. 
Het buitenlands inschrijvingsbewijs moet dan 
uitdrukkelijk de term ‘LPG’ vermelden. Zo niet, 
dan moet de invoerder een inschrijvingsbewijs 
kunnen voorleggen waarop staat dat de LPG-
installatie voldoet aan R-6700 of R-6701.
De criteria voor eerste en periodieke keuringen 
variëren voor uiteenlopende voertuigtypes: 
personenwagens, bedrijfsvoertuigen -3,5 ton en 
+3,5 ton, touringcar en autobus, landbouwvoer-
tuig, motorhomes en caravans, moto’s. Verder zijn 
er specifi eke verplichte keuringen na verbouwing 
of tuning. Wanneer een voertuig is hersteld na 
betrokken te zijn geweest in een ernstig verkeers-
ongeval, kan een verzekeringsexpert beslissen 
om het opnieuw te laten keuren ‘na ongeval’. 
Tijdens deze keuring worden wielgeometrie en 
chassis nauwgezet uitgemeten om na te gaan of 
zij binnen de normen van de constructeur vallen. 
Een specifi eke ‘oldtimer’-keuring is ook mogelijk 
voor voertuigen die meer dan 25 jaar oud zijn. Na 
de inschrijving als ‘oldtimer’ krijg je een oldtimer-
nummerplaat. De  classics  mogen slechts beperkt 
de baan op voor manifestaties en voor proefritten 
overdag binnen een straal van 25 km. Voor be-
drijfsvoertuigen en militaire voertuigen geldt een 
minimumleeftijd van dertig jaar. Nog dit jaar komt 
er in België een nieuw ‘oldtimer’-statuut. 

 Groen of rood met nuances 
 Na afl oop van de technische keuring ontvang je 
een groene of een rode kaart. Tot tien jaar gele-
den was dat nog een echte kaart waarin gaatjes 
werden geknipt per aspect van de keuring. In 
2003 schakelde de technische controle over op 
een geautomatiseerd systeem en krijgt de chauf-
feur een keurig uitgeprint document met groene 
of rode boord waarop eventuele aandachtspun-
ten of gebreken worden vermeld.
Wanneer een voertuig voldoet aan het technisch 
reglement en geen defecten of gebreken vertoont 
die de veiligheid van de chauff eur, de inzittenden 
of andere weggebruikers in gevaar brengt, krijgt 
de chauff eur een groen keurings-bewijs met 

THEMATHEMA

Tachtig jaar geleden, op 2 januari 1933, werd 
de basis gelegd voor de ‘automobielinspec-
tie’ of autokeuring, zoals zij tot op vandaag 
bestaat in België. Een Koninklijk Besluit ver-
plichtte toen de technische keuring van auto-
bussen en touringcars. Twee jaar later, in 1935, 
vertrouwt de minister van verkeerswezen de 
keuring toe aan gespecialiseerde instellin-
gen. Nadat eerder al de verplichte keuring was 
ingevoerd voor taxi’s wordt deze vanaf 1959 
verplicht voor alle personenwagens zodra zij 
vijf jaar oud zijn. In het Koninklijk Besluit van 
15 maart 1968 wordt het technisch reglement 
voor de keuring van voertuigen vastgelegd. 
Ook wordt bepaald dat de auto jaarlijks 
gekeurd moet worden vanaf de datum dat hij 
vier jaar als nieuw is ingeschreven in België.
In de daarop volgende jaren wordt de regel-
geving aangevuld met specifi eke voorschriften 
voor keuring van voertuigen voor transport 
van gevaarlijke stoff en (1976), voor auto’s die 
rijden op LPG (1977) en voor keuring van de 
tachograaf (1985). In 1986 wordt de vrije keuze 
van het keuringsstation ingevoerd. Vanaf de 
jaren ‘90 wordt de technische keuring uitge-
breid met de ophangingstest, een keuring 
voor aardgasvoertuigen, een milieukeuring 
met meting van de uitlaatgassen. Ook wordt 
het gezichtsveld geëvalueerd evenals de wer-
king van veiligheidsgordels. En er gaat meer 
aandacht naar de bandenkeuring.

Slecht afgestelde lichten zijn de voornaamste oorzaak van het falen in de technische keuring.

Tachtig jaar 
technische keuring

een geldigheidsduur van bijvoorbeeld één jaar. 
Wanneer het voertuig perfect in orde is, vermeldt 
het keuringsbewijs: ‘Het voertuig voldoet aan de 
technische voorschriften’. Het is ook mogelijk dat 
je een groen keuringsbewijs met opmerkingen 
ontvangt. 
Technici hebben bepaalde gebreken of slijtage 
vastgesteld die niet meteen aanleiding geven 
tot een herkeuring, maar die je in het oog moet 
houden en die je zo nodig moet laten herstellen 
tegen een volgende keuring. In dat geval ver-
meldt het keuringsbewijs: ‘Gebreken nauwlettend 
in het oog te houden’ of ‘Gebreken die aanleiding 
geven tot herstelling zonder herkeuring’. 
Een derde mogelijkheid is dat je een groen keu-
ringsbewijs ontvangt met een geldigheidsduur 
van maximaal drie maanden. In dat geval werden 
bijvoorbeeld fouten vastgesteld in de boorddo-
cumenten. Je krijgt dan drie maanden de tijd om 
die in orde te brengen. Het beperkte groene attest 
vermeldt dan: ‘Gebreken die aanleiding geven tot 
herkeuring’.
Naast het groene keuringsbewijs bestaan er twee 
soorten rode keuringsbewijzen. De eerste geeft 
je een verbod om nog langer met de wagen rond 
te rijden omdat ernstige technische gebreken 
werden vastgesteld, zoals remmen die niet goed 
werken of een defecte ophanging of stuurin-
richting. Je mag met de wagen enkel nog via de 
kortste weg naar huis of de garage rijden, en dat 
zonder passagiers. Op het keuringsbewijs staat de 
vermelding ‘Verboden tot het verkeer’. 
 Een tweede rood keuringsbewijs heeft een 
beperkte geldigheidsduur van veertien dagen. 
Binnen die tijdspanne moeten noodzakelijke her-
stellingen worden uitgevoerd en moet het voer-
tuig opnieuw gekeurd worden. Je mag voorlopig 
met de wagen blijven rijden. Ben je in die periode 
betrokken bij een ernstig ongeval, dan zal de 
rechter moeten oordelen of je de aanmaning tot 
onmiddellijke herstelling ernstig hebt genomen. 
Het rode keuringsbewijs   vermeldt dan ‘Gebreken 
die aanleiding geven tot herkeuring’. De herkeu-
ring moet gebeuren in het hetzelfde keuringscen-

trum dat voordien het beperkte groene of rode 
keuringsbewijs heeft afgeleverd. 

 Beperkte geldigheidsduur en verhaalrecht 
 Op alle keuringsbewijzen, rood en groen, staat 
een geldigheidsdatum. Principieel mag je die 
datum niet overschrijden om het voertuig 
opnieuw aan te bieden voor herkeuring. Doe je 
dat toch, dan betaal je een toeslag voor laattijdige 
herkeuring.
Wanneer je bij een politiecontrole geen geldig, 
groen keuringsbewijs kan voorleggen, wordt 
een proces-verbaal opgemaakt en riskeer je 
een boete. Ben je betrokken in een ongeval op 
het ogenblik dat je een beperkt groen of rood 
keuringsbewijs hebt, dan kan de verzekeraar 
eventuele kosten op jou verhalen. Je moet dan 
kunnen bewijzen dat er geen oorzakelijk verband 
is tussen de technische staat van het voertuig 
en het schadegeval. Verzekeraars kunnen zich 
niet beroepen op het verhaalrecht wanneer het 
ongeval plaats heeft op het normale traject om 
zich naar de keuring te begeven, om zich van het 
keuringsstation naar huis of de garage te begeven 
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De remmen op een rollenbank.

De banden worden gecontroleerd: het loopvlak, de wangen en de maat. Op één en dezelfde as 
mogen geen verschillende types gemonteerd zijn.

In de put of de brug (naargelang het station) worden de gewrichten van de ophanging en de stof-
hoezen van de aandrijfassen en de stuurinrichting gecontroleerd. Tevens is er een visuele controle 
op corrosie van dorpels en kokers.

of dat waarlangs je na een herstelling opnieuw 
naar het keuringsstation rijdt. 

 Tweedehandskeuring met Car-Pass 
 Wanneer je als handelaar of privépersoon een 
voertuig tweedehands wilt verkopen, dan moet 
een tweedehandskeuring worden uitgevoerd 
en een Car-Pass met de reële kilometerstand 
worden opgemaakt. Zonder tweedehandskeuring 
kan het voertuig niet worden ingeschreven op 

 WWW.AMT.NL WWW.AMT.NL

Ben je op zoek naar meer informatie over de technische keuring 
van uiteenlopende voertuigtypes? Wil je online een afspraak 
maken voor een technische keuring? Wil je alle wettelijke ver-
plichtingen in verband met tweedehandsverkoop en uitreiking van de Car-Pass nalezen? 
Wil je het nieuwe ‘oldtimer’-statuut’ bestuderen? Of meer toelichting over inschrijving 
van voertuigen, homologatie en keuring ervan? Je vindt het allemaal in het maand-
dossier op www.AMT.nl/mei2013, of scan de QR-code.

Meer weten over de 
periodieke keuring in België?

naam van de nieuwe eigenaar. Voor overdracht 
van het voertuig aan de echtgenoot, de wettelijk 
samenwonende partner of een kind is geen twee-
dehandskeuring vereist en volstaat een louter 
administratieve keuring. 
 Bij de tweedehandskeuring worden boorddocu-
menten en chassisnummer nagekeken. Wordt de 
wagen voorgereden met een handelaarsplaat of 
proefplaat, dan moet de chauff eur het originele 
inschrijvingsbewijs van het voertuig en het 

inschrijvingsbewijs van de handelaars- of proef-
plaat voorleggen.
Bij voertuigen die minder dan twee maanden 
voordien zijn gekeurd en die een ‘groene kaart’ 
kregen, wordt slechts een ‘visuele keuring’ 
uitgevoerd. Milieuhinder, ophanging en lichten 
worden op zicht gecontroleerd. Ook de remmen-
test wordt uitgevoerd. Voertuigen die langer dan 
twee maanden voordien zijn gekeurd, of waarbij 
tijdens de ‘visuele keuring’ gebreken werden 
opgemerkt, worden onderworpen aan een vol-
ledige, technische keuring en een bijkomende 
diagnose van een dertigtal punten. De resul-
taten van die technische tweedehandskeuring 
worden genoteerd in het ‘tweedehandsrapport’. 
De potentiële koper wordt hierin gewezen op 
eventueel grote herstellingen die zijn uitgevoerd, 
corrosie, koetswerkschade, hoogteregeling van 
de dimlichten, instelling van de rugleuning van de 
chauff eurszetel, vergrendeling van de verstelbare 
stuurkolom, profi eldiepte van de banden. Dit 
tweedehandsrapport is twee maanden geldig en 
geeft de ‘staat van het voertuig’ weer. Bij de twee-
dehandskeuring wordt automatisch een Car-Pass 
afgeleverd waarin de reële kilometerstand wordt 
vermeld. Iedereen, privépersoon of handelaar, die 
een tweedehandswagen verkoopt moet een Car-
Pass aan de koper geven. Zonder Car-Pass is een 
tweedehandsverkoop ongeldig.      

De schokdempers worden getest op een trilplaat.
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