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APK in de praktijk
LEREN VAN APK-ERVARINGEN

APK is de levenslijn voor veel autobedrijven. Maar APK is ook een bron van ergernis, verwondering 
en vermaak. We noteerden APK-ervaringen, verwonderden ons over klanten-huisvlijt, merkten dat 
keurmeesters en steekproefcontroleurs ook maar mensen zijn, zagen dat de APK soms erg nodig is, 
én we kregen praktische tips.

Een dwarsbalk 
repareren met 
tectyl en piep-
schuim? Helaas, 
geen verse APK.

‘ZO KWAM ER 
NA EEN BEETJE 
KRASSEN MET 
EEN SCHROEVEN-
DRAAIER 
PIEPSCHUIM 
ONDER DE TECTYL 
TEVOORSCHIJN’

 DOOR ERWIN DEN HOED / FOTO’S AMT LEZERS, LEVERANCIERS 

 In de afgelopen maand riepen we je op om je bijzondere 
APK-ervaringen met ons te delen. En bijzonder was de 
ervaring van Autoservice van der Vlugt: “De klant had tijdens 
zijn vakantie in Frankrijk de koppeling laten vernieuwen, 
hadden ze gewoon een stuk uit het subframe geslepen, dan 
ging het sneller...” 
 Van der Vlugt maakt meer bijzondere dingen mee: “Wij 
keurden een Nissan Micra af vanwege roest op de front-
dwarsbalk. De klant zou dit zelf lassen. En toegegeven, het 
zag er na ‘herstel’ mooi uit. Hij had alleen de pech dat wij 
dit altijd met een magneet controleren. Zo kwam er na een 
beetje krassen met een schroevendraaier piepschuim onder 
de tectyl tevoorschijn. Helaas voor de klant: weer afkeur!” 
 Uniek? Nou nee, zulke fraaie stukjes huisvlijt komen meer 
voor, weet ook Dries van der Heijden: “Een Mitsubishi Pajero 

ging na afkeur op de remleiding links achter terug naar de 
klant. Die bood de auto na reparatie aan voor herkeuring op 
de remleiding. Wat schetste onze verbazing? Er was geen 
rubber gebruikt tussen ophangbeugel en remleiding, op 
een andere plaats was de remleiding vastgezet met een 
trekbandje en de remleiding was gelegd in een hele wijde 
boog. Heel gevaarlijk in het terrein!” Opnieuw afkeur dus. 
Toch was die huisvlijt nog wel ergens goed voor: “We heb-
ben er erg om gelachen.” 
 En wat te zeggen van de losse moer aan een achterwielop-
hanging die Martijn Lowenthal aantrof: “De klant maakte 
zijn auto zelf APK-klaar en dan kom je dit tegen: alleen erop 
gedraaid en niet vast.” 

 Banden opsnijden, mag dat? 
 Ook Harbers Trucks komt vergelijkbare voorbeelden tegen: 
“Laatst een truck voor APK, banden netjes geherprofi leerd. 
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Alleen kwamen ze een obstakel tegen tijdens het opsnijden. 
M8-bout dwars door de band heen en het nieuwe profi el 
loopt er netjes in een boogje omheen! Helaas afkeur voor 
deze patiënt.” 
 Garage Veenhuizen kreeg een personenauto binnen met 
opgesneden banden: “Banden opsnijden, en ook nog tot 
aan het karkas! Is dit APK-goedkeur of -afkeur, wat denken 
jullie?” Tja, het karkas is zichtbaar, dus wij denken afkeur. 
Maar het opsnijden op zich, is niet automatisch afkeur. Kijk 
maar in lid 5 van artikel 5.2.27. Dat zegt dat naprofi leren is 
toegestaan als de mogelijkheid daartoe op de band staat. 
Dat kan door de aanduiding ‘Regroovable’ of door een groef-
tekentje op de band. 

 Ook keurmeesters maken fouten 
 En dus maakt niet alleen de klant fouten, ook voor de keur-
meester zit een fout in een klein hoekje. Kijk maar naar de 
ervaring van Dik Evertse: “Ik had een voorruitschade. Omdat 
ik bang was dat de ruit verder zou scheuren, probeerde ik 
met een Widia-kraspen de scheur af leiden van zijn richting.” 
Maar helaas: “Hij scheurde toch verder. Daardoor leek het of 
de scheur een vertakking had.” Evertse reed acht jaar rond 
met de scheur met afl eidende kras en steeds werd zijn auto 

goedgekeurd. Tot bij de laatste APK: “Scheur met vertak-
king”, zei de keurmeester. “Afkeur!” 
 Dus reed Evertse naar een RDW-keuringstation: “Geen 
vertakking”, was daar het oordeel. En Evertse kreeg een 
opmerking voor de keurmeester mee: “Lees wat er staat in 
de APK-eisen en ga niet interpreteren.” 
 En zo gaat het vaker mis. Klant Robert Gosselaar liet een 
beurt met APK uitvoeren aan zijn Fiat Ulysse uit 2005. De 

Remleiding vervangen. Volgende 
keer misschien toch aan de vakman 
overlaten?

Stuk uit subframe geslepen. Zo ging het vervangen van 
de koppeling sneller…

PSB: Kennis, kennis, kennis!
PSB is een belangrijke APK-opleider. Directeur Martin Pardoel zat in de werkgroep Op-
leiders en Informatievoorziening, één van de werkgroepen die de RDW oprichtte om het 
stijgende foutenpercentage bij steekproefcontroles terug te dringen.
“Ik ben geschrokken van het eff ect van de korte opfriscursussen voor het examen 
bevoegdheidsverlenging. Veel keurmeesters leren daardoor niet meer voor het tweejaar-
lijkse examen. Ze vertellen je immers, in die paar uurtjes opleiding vooraf, precies wat je 
moet weten om te slagen, zodat je weer twee jaar mag keuren.” Dat leidt tot een gebrek 
aan kennis bij de keurmeester, dat hem niet alleen opbreekt tijdens de keuring, maar 
ook tijdens de steekproef: “De steekproefcontroleur heeft vrij spel omdat de meeste 
keurmeesters niet in staat zijn om een zinnig weerwoord aan de controleur te geven. In 
de praktijk hoor je vaak: ‘Als je tegen hem in gaat, pakt hij je de volgende keer’. Onzin, de 
controleurs kunnen echt wel tegen commentaar, maar als een keurmeester de controleur 
tegenspreekt doet hij dat, door gebrek aan kennis, vaak op de verkeerde manier.”

 Koester de APK 
Pardoel noemt een voorbeeld: “Vorige week werd ik gebeld door een keurmeester die 
drie strafpunten had gekregen omdat de snelheidsmeter van het voertuig niet werkte. 
Doordat hij het steekproefcontrolerapport ondertekende, gaf hij aan het daarmee eens 
te zijn en stond de beslissing vast. Later vroeg hij mij of deze beslissing terecht was. Ik 
vertelde hem dat de teller aanwezig moet zijn, maar niet hoeft te werken. Dat dacht hij 
ook, maar hij kon het zo snel niet vinden, en dus had hij de straf maar geaccepteerd.”
Pardoel wijst op het enorme belang van de APK: “70 tot 80% van de werkplaatsomzet is 
er aan gerelateerd. Als je kennis op niveau is, kun je je klant een goede keuring bieden en 
daar ondertussen prima aan verdienen. Die klant komt volgend jaar weer tevreden terug. 
Maar ga je goedkoop keuren, veel onderdelen vervangen om aan de dagomzet te komen 
en maar hopen dat er volgend jaar weer nieuwe klanten komen, dan besef je kennelijk 
niet wat een voordeel het is dat de overheid met de APK alle auto’s regelmatig in de ar-
men van garagehouders ‘jaagt’.” Dus: “Koester de APK en zorg dat je kennis up-to-date is.”
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Afkeur, het karkas is zichtbaar. En het opsnijden? Als op 
een personenautoband staat dat het kan, mag het.

M8-bout dwars door de band heen en het nieuwe profi el 
loopt er netjes in een boogje omheen! Helaas afkeur 
voor deze patiënt.

APK-keurmeester vond een foutmelding in de automatische 
transmissie, die inderdaad ook af en toe problemen gaf. Hij 
stelde dat die storing verholpen moest worden vóór het 
APK-afmelden. 
 Dus gaf Gosselaar toestemming voor herstel. Daarop 
‘ververste’ het autobedrijf de ATF, nou ja, verversen, het 
gebeurde zonder de oude olie af te tappen. En zo werden de 
problemen groter: “Ik reed met 10 liter ATF. Ik heb redelijk 
wat wegdek besproeid en ook mijn onderstel gesmeerd...” 
Het herstel gaf veel gedoe. Voor Gosselaar reden om zich in 
de materie te verdiepen. Zo ontdekte hij, dat de transmissie-
storingscode niet op het lijstje van emissiegerelateerde fout-
codes staat en dus niet tot directe afkeur leidt, maar slechts 
een viergasmeting noodzakelijk maakt. Dat zijn autobedrijf 
een fout maakte bij het herstel van een transmissiestoring 
vond hij teleurstellend, maar dat de keurmeester hem wijs-
maakte dat met die storing APK-goedkeur niet mogelijk was, 
knakte zijn vertrouwen in het bedrijf. 
 En zo bereikten ons meer gevalletjes: “Ik bood mijn auto aan 
voor de keuring”, vertelt Daniël Jansen, die zelf schadeher-
steller is. De auto werd afgekeurd op de CO-meting. “Dat 
kan”, vond Jansen, maar nadat hij met de keurmeester sprak, 

CBX: Apparatuur en opstelling
“Vaak wordt gekozen voor de goedkope, minder effi  ciënte oplossing bij aanschaf van 
apparatuur”, zegt CBX. “Dat leidt tot extra handelingen en dus meer tijd om een keuring 
goed uit te voeren. Wij zoeken altijd naar vernieuwende apparatuur waarmee je effi  ci-
enter keurt.” CBX noemt voorbeelden: “Denk aan de Bluetooth Vamag-emissieset, die 
door middel van permanente voeding, snel, compact en fl exibel is.” En: “Niet voor niets 
is bij de ontwikkeling van onze ultra platte platenbank, de Newcom 1200-serie, gekozen 
voor een zo laag mogelijke constructie, geheel van RVS en met nauwkeurige meetcel. Dit 
zorgt ervoor dat onze platenbank geen obstakel is in de werkplaats en super duurzaam 
is.” Behalve bij de keuze van apparatuur helpt CBX ook graag bij de werkplaatsopstelling: 
“Door een betere opstelling van de APK-apparatuur kan vaak ruimtebesparing gereali-
seerd worden én een effi  ciëntere werkwijze worden gecreëerd.”

Stokvis: Hefbrug en testapparatuur
“Om effi  ciënt te kunnen keuren is de juiste hefbrug en testapparatuur nodig”, weet 
Stokvis. “Denk alleen al aan de tijd die nodig is voor een hef- en daalbeweging van een 
hefbrug. Of aan de tijd voor het uitvoeren van een remmen- of emissietest.” En dus biedt 
Stokvis een vierkoloms APK-hefbrug van Stertil-Koni met een hef- en daalsnelheid van 25 
seconden, die in die korte tijd toch een comfortabele 2 meter werkhoogte creëert.
Ander voorbeeld: de Multifl ex Easy06-rollenremmentestbank van AHS Prüftechnik heeft 
twee 4,6 kW motoren voor een testsnelheid van 5 km/h. “Daarmee kun je ook zwaardere 
voertuigen met een hoger remvermogen testen.” En: “Automatische 4x4 herkenning en 
een testbreedte van 2.30 m waardoor ook dubbellucht voertuigen er makkelijk inpassen.”
Of: “De Master PBT-platenbank heeft slimme software voor het meten van lichtere auto’s. 
Daardoor hoeft er geen extra gewicht achterin om een goede remmentest uit te voeren. 
En de bank heeft een automatische testfunctie waarmee je vooras, achteras en parkeer-
rem in één keer kunt testen en opslaan. Als keurmeester heb je na de meting direct een 
uitgebreid testrapport.”
Ten slotte: “Door het uitgebreide netwerk van Stokvis Service en de mogelijkheid het 
onderhoud en de kalibratie te combineren, bespaar je op kosten en ook dat maakt je 
APK-station effi  ciënter.”

Ervaring van Autobedrijf Michael Lips bij de remmen-
test: “Uh remmen? Waar is de remdruk?”

‘TOCH GEK DAT EEN 
KLANT DE APK-
KEURMEESTER UIT 
MOET LEGGEN HOE 
HET ZIT’
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stelde hij dat oordeel bij: “Hij had de motor koud gestart en 
direct de meting gedaan. Het heeft me even gekost om de 
keurmeester uit te leggen dat er een code U9 achter de mo-
torgegevens staat en dat de lambdasonde pas correct werkt 
als die op temperatuur is.” Nadat de auto een paar minuten 
warm had gedraaid, bleek het uitlaatgas prima. En dus stelt 
Jansen vast: “Toch gek dat een klant de APK-keurmeester uit 
moet leggen hoe het zit.” 

 Missers van de steekproefcontroleur 
 Behalve klanten en keurmeesters gaan ook steekproef-
controleurs wel eens in de fout. Garage Kremer heeft twee 
voorbeelden: “De steekproefcontroleur zag een verdik-
king op een remslang en meende roest te herkennen, dus 
afkeur. Toen ik de slang en leiding schoongemaakt had, zag 
alles er mooi uit en moest hij terugkomen op zijn oordeel: 
‘Toch geen afkeur’.” Bij het tweede voorbeeld ging het 
om een oudere Volvo: “Een 740 van bouwjaar 1987. ‘Deze 
auto was origineel uitgerust met een katalysator en een 
lambdasonde, en dan moeten die er ook op zitten’, wist de 
steekproefcontroleur. Omdat de kat ontbrak wilde hij de 
auto afkeuren. Daar was ik het niet mee eens, dus toen maar 
gebeld met de helpdesk van de RDW. En wie had er gelijk?” 
Juist, Garage Kremers. Artikel 5.2.11 lid 7 legt uit dat pas bij 

auto’s met een DET na 31-12-’92 de goede werking van het 
emissiebestrijdingssysteem, dat bestaat uit lambdasonde en 
katalysator, moet worden gecontroleerd. Hoe? Door het CO-
gehalte en de λ-waarde te bepalen. Pas vanaf DET 31-12-’95 
is er ook een visuele controle op de aanwezigheid van sonde 
en kat. 

 Is de APK echt nodig? 
 Tja, als ook de professionals fouten maken, heeft de APK 
dan eigenlijk wel zin? Echt wel, kijk maar naar de reactie van 
Autobedrijf Michael Lips op Facebook: “We beginnen de 
APK met de remmentest.... uh remmen? Waar is de remdruk 
ineens? Ik dacht een remcilinder kapot. Maar wat blijkt, de 
remleidingen voor zijn zover verroest dat er een opensprong 
tijdens het remmen. Daarna handremcheck. Die doet het 
dus ook niet. Van APK naar APK zonder onderhoud is dus 
letterlijk spelen met je leven.” 
 Of wat te zeggen van het voorbeeld dat Sonneveld Auto-
service Delden aandroeg. Normaal gesproken bestaat een 
geventileerde remschijf uit twee met elkaar verbonden 
schijven. Deze niet meer. Eén van de twee is compleet 
weggesleten. Dat gaf zoveel ruimte dat de zuiger uit de 
remklauw kwam en er geen remdruk meer was...           

Alleen erop gedraaid en niet vast. De klant maakte zijn 
auto zelf APK-klaar…

Ondernemen vraagt informatie. 
VWE’s APK Prestatiemeter houdt 
maandelijks de vinger aan de pols.

APK niet nodig? Sonneveld Autoservice Delden kreeg dit 
binnen.

Soms maakt de klant het de keurmeester extra lastig. 
Dit is geen vertakking op de voorruit, maar een kras die 
klant Dik Everse er zelf opmaakte.

Effi  ciencywinst volgens Snap-on: 
de Microscan III: “Steek de OBD-
stekker in de OBD-poort en de unit 
start automatisch op en laat binnen 
een paar seconden de drie verplich-
te APK-controlepunten zien.”

VWE: APK Prestatiemeter
Hoe presteer je als autobedrijf op APK-gebied? 
Hoe verhoudt zich dat tot de prestaties van vorig 
jaar? En: Hoe doet de concurrent het? VWE geeft 
individuele autobedrijven graag antwoord op die 
vragen. Hoe? Met de APK Prestatiemeter. Dat is een 
maandelijks e-mailtje met een aantal hele prak-
tische grafi eken en tabellen. Zo zie je het verloop 
van het aantal door je bedrijf verrichte APK’s. Je ziet 
uit welke postcodegebieden de gekeurde auto’s 
kwamen en hoe je marktaandeel in ‘jouw’ postcodes 
zich ontwikkelt. Ook nuttig is de verwachting van 
het aantal keuringen in je eigen gebied. Kortom, 
onmisbare info voor APK-ondernemers.
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