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

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.

Bart de Tombe: 
“De beste reclame 
voor ons zijn de 
stuntaanbiedingen 
van onze concur-
renten. Ik juich ze 
van harte toe.”

 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, be-
houdens die van de RDW en ANWB. De ambitie van APK-Oké 
is dan ook om onafhankelijk keuren landelijk bekend te ma-

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 fran-
chise-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 autohandela-
ren deden dat sowieso al.” APK-Oké werkt zonder afspraak. 

AMT | 2014 www.amt.nl1



23 mei 2014 | AMT | 45

THEMAAPK
Die fl exibiliteit is te danken aan de mix tussen garagebe-
drijven 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. Au-
tobedrijven 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 vrijdag-
middag zijn populair) en kunnen daardoor meestal snel 
tussendoor geholpen worden. Op de autoboulevard van 
Utrecht werkt APK-Oké inmiddels voor 44 Utrechtse autobe-
drijven. 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 keur-
rapport als onafhankelijk reparatie-advies voor hun klanten.” 

 Ze hebben elders hun neus gestoten 
 Een belangrijke reden om naar een gespecialiseerd APK-
station te gaan is het wantrouwen dat klanten hebben in 
hun garage. De Tombe ziet het wanneer een auto binnen-
komt, 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 garagebe-
drijf 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 klan-
ten 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 stuntaanbiedin-
gen van onze concurrenten. Ik juich die stuntaanbiedingen 
daarom van harte toe.” 

 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 bus-
sen/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 

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 heb-
ben, 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 

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.

Effi  ciënte 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.

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

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 
 Als je het Bart de Tombe vraagt mogen de APK-regels best 
wat duidelijker. Misschien zelfs een beetje strenger. De Tom-
be: “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 schokdemper-
test 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 beslui-
ten de APK uit te besteden. Bovendien beschikken de drie 
APK-Oké bedrijven over een gecombineerde schokdemper- 
en remmentestbank. 

Meer dan APK
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 particu-
lieren echter moeilijk over te halen om geld voor 
een niet-verplichte keuring uit te geven. APK-Oké 
heeft diverse keuringen, waaronder een twintig 

Een schokdempertester is voor de APK niet verplicht, maar wordt wel bij de 
aankoopkeuringen gebruikt. Een ingebouwde profi ellezer leest het restpro-
fi el, maar voor de APK is ook een visuele inspectie van de band nodig.

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 ople-
vert. 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.”

De koffi  etafel is expres huiselijk in-
gericht. Er staan geen muren tussen 
de keurstraat en de wachtruimte. 
Veel mensen vinden het fi jn om te 
zien wat er allemaal bij een keuring 
komt kijken.

‘HET IS NIET 
EERLIJK DAT DE 
CUSUMREGELING 
VOOR BEDRIJVEN 
TIJD- EN NIET AAN-
TALGEBONDEN IS’
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aangepast en zetten de afkeurpunten plus de omschrijving 
op de factuur. Als op het formulier staat: ‘K04 werking/
toestand verplicht licht/retrorefl ector’, 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 groten-
deels eerlijk. Hoe meer auto’s je keurt, hoe meer steekproe-
ven je krijgt om eventuele strafpunten goed te maken. Maar 
er zitten ook een paar weeff outjes 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 effi  ciënte 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 bedrij-
ven 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 on-
derhouden 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. 

 Gevraagd: keurmeesters uit universele 
kanaal 
 De vestigingen in Utrecht en Rotterdam draaien op één 
keurmeester. Die ene keurmeester doet alle klantencon-

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.

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.
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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.”          

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.

Utrecht draait op één keurmeester, die alle klantencontacten doet, de auto 
keurt, de afmelding verzorgt en de factuur maakt.

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 af-
keurt.” 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 profi teren van de inkoopvoordelen, onder andere op 
het gebied van collectieve marketing, afmeldkosten bij A2SP 
en equipment. De Tombe: “Als we in Utrecht minder dan 

?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 bezoch-
ten we het supereffi  ciënte keu-
ringsbedrijf van Van Abeelen. 
Lees deze artikelen terug op 
www.amt.nl/5-2014.

APK weersafhankelijk?
Januari en februari zijn voor APK-Oké de drukste 
maanden. Dat komt natuurlijk omdat de APK-
vervaldatum door de nieuwverkopen ook in die 
maanden valt. Logischerwijs zijn november en de-
cember 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.”
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