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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.

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

APK nu en in de toekomst
NIEUWE APK-KENNIS VOOR ATC-ERS UIT OOST-NEDERLAND

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 dage-
lijkse 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 vakbroe-
ders 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 APK-
platform 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 

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 intro-
ducees kwamen naar Markelo 
om zich daarover te laten 
bijpraten door een drie man 
sterke delegatie van de RDW. 
Natuurlijk was AMT erbij.

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 Neder-
land 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 voertui-
gen 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 gelegen-
heid om de Europese codenamen voor de diverse voertui-
gen 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 
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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 4-2-
2-2. 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 catego-
rie is veel discussie geweest in Europa. In de zuidelijke lidsta-
ten worden motorfietsen veel voor woon-werkverkeer ge-
bruikt. 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 op-
genomen 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 keurings-
plichtig.

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 verte-
genwoordigd. 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 moge-
lijkheden. 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.”

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

Iedere maand verzorgen de 
twintig ATC-afdelingen in Ne-
derland 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 lan-
delijke evenementen en verte-
genwoordigt de vereniging de 
APK-keurmeesters in verschil-
lende officiële overlegorganen. 
Meer weten? Kijk op:
www.atcnl.nl of www.atcbe.be.
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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 herkeu-
ring 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.”

Wanneer is straks?
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 gro-
tere 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 buiten-
lands 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 prak-
tijk worden toegepast. Behalve dan de bepalingen over de 
apparatuur en de kalibratie. Daarvoor is nog tot april 2023 
de tijd.”

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 

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.

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

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.

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 steekproeftoewij-
zingssysteem dus. Toewijzing gebeurt niet meer alleen 
naar aanleiding van de prestaties van de KI maar ook 
van de KM. Het schema geeft aan hoe. 

Vooruitgang! 
Voor sommigen 
is het misschien 

even wennen, 
maar daarna… 

De digitale APK-
regelgeving werkt 

veel sneller en 
gemakkelijker dan 

het boek.

?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 APK-
keuring.

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