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NIEUW DEKRA KEURINGSCENTRUM IN ARNHEM

Testcomplex van 
wereldformaat
Pal aan het snelwegknoop-
punt Velperbroek betrok test- 
en certificeringsbedrijf Dekra 
een bestaand kantoren-
complex en bouwde ernaast 
een nieuw testgebouw. Een 
belangrijk element daarin 
is het testen van elektrische 
veiligheid, waaronder die van 
hybride en elektrische auto’s. 
Ook daarvoor is er het Kema-
keurmerk.
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Hoewel directeur Bert Zoetbrood stelt dat Dekra nog niet 
zo bekend is in ons land zal dat bij autotechnici wel wat 
anders liggen. Velen herkennen Dekra als een Duitse expert 
op autogebied, het is zeg maar de grote concurrent van TüV 
bij de Duitse APK-keuringen. Daar liggen ook de wortels van 
Dekra, in 1925 opgericht als vereniging om onafhankelijke 
homologatietests op auto’s uit te voeren.
Bekender bij het grote publiek, daarin zal Zoetbrood gelijk 
hebben, is het Kema Keur op elektrische artikelen. Dat ken-
nen we niet alleen in Nederland, wereldwijd heeft Kema een 
sterke reputatie als onafhankelijk instituut voor veiligheids-
keuring. “Daarom zullen we ook de naam Kema niet gauw 
loslaten”, zegt Bert Zoetbrood die zelf van Kema afkomstig 
is en nu wereldwijd directeur testen en certificering is bij 
Dekra.

Wat test Dekra zoal?
Een rondgang door de onlangs officieel geopende nieuwe 
testfaciliteiten in Arnhem geeft wel een indruk waarom 
je zulke laboratoria niet op elke straathoek aantreft. We 
zien het explosielab, met een loodzwaar stalen vat waarin 
beproefd kan worden wat onderdelen doen tijdens een gas-
explosie. Er is een enorme klimaatkamer waarin ook grote 
apparatuur zoals industriële elektrische schakelkasten getest 
kan worden bij hoge en lage temperatuur.
Een belangrijk onderdeel, licht Zoetbrood toe, is het licht-
laboratorium waar we ook autoverlichting in de test zien. 
Met vragen als: blijft de lichtbundel goed als de lichtunit ver-

oudert, wat gebeurt er met het koplampglas onder invloed 
van zout en stof, is de unit voldoende waterdicht? Ook niet 
alledaags is een EMC-testkamer, waar beproefd wordt of 
elektromagnetische straling storingen geeft in elektroni-
sche componenten. Wat dan vereist dat de testkamer zelf 
ondoordringbaar is voor alle elektromagnetische straling 
van buiten. Grote autofabrikanten en toeleveranciers heb-
ben zelf zo’n testkamer, we hebben er de nodige gezien, 
maar kleinere (onderdeel)producenten kunnen zich dat niet 
veroorloven en komen bij Dekra/Kema terecht.
Of wat dacht u van een stofkamer om de IP-klassering te 
testen, Ingress Protection? Kan in een onderdeel water 
of stof binnendringen? Daarvoor staat in Arnhem een cel 
waarin ongelooflijk fijn stof kan circuleren.

Elektrische keuringen
Spektakel is er in het kortsluitlaboratorium, dat test wat 
elektrische onderdelen doen als er een forse kortsluiting in 
optreedt. Geen draden, maar brede koperen planken lopen 
naar de testopstelling. Naast de testcel zien we een forse 
zaal tjokvol met elektrische spoelen om de kortsluitstroom 
te maken.
Zichtbaar vergenoegd zegt de tester dat ze nu tot 15.000 
ampère kunnen komen. En: “onze ervaring is dat je nooit 
weet wat er zal gebeuren, ook onderdelen die volgens 
de gegevens helemaal safe lijken klappen wel eens heel 
ernstig uit elkaar onder kortsluiting.” Goed te weten dat ook 
laadpalen en autobatterijen gecertificeerd worden. Het lab 
voor (aandrijf )batterijen is overigens nieuw, dat had Kema 
nog niet.

Van huis uit is Dekra een expertise-
centrum op autogebied. De Neder-
landse tak houdt zich mede bezig 
met homologatie van auto-onder-
delen, en geldt met name als expert 
op het gebied van verlichting.

HET LAB VOOR 
AANDRIJF- 
BATTERIJEN IS 
NIEUW, DAT HAD 
KEMA NOG NIET

TECHNIEK

AMT | 2014 www.amt.nl1



20 juni 2014 | AMT | 75

Elektrische vervoermiddelen, en dan speciaal de elek-
trische veiligheid, spelen een groeiende rol bij Dekra/
Kema. Vandaar dat ze nu accupakketten kunnen testen, 
maar ook laadpalen certificeren.

Een interessante ontwikkeling zien we bij de lichttest-
afdeling, waar lampen voor huis- en kantoorverlichting 
worden getest. Naar de laatste mode gaan spaarlampen, 
waaronder met led-lichtbron, een grote rol spelen. Dekra 
kan de lichtintensiteit meten, de lichtkleur, de magnetische 
straling en zo meer.
Opmerkelijk is de nieuwe ontwikkeling ‘Zhaga’, het initiatief 
om uitwisselbare, universele leds te maken. Elke lichtdiode 
gaat samen met elektronica voor de aansturing. Nu nog 
vormt dat een geheel, als de lamp stuk gaat kunnen led en 
elektronica alleen als geheel vervangen worden. Project 
Zhaga wil nu die twee delen scheiden zodat alleen de led 
zelf vervangen kan worden. Uiteraard is dat dan goedkoper. 
Daarvoor moet er een standaard komen, universele leds die 
met elektronica van verschillend fabrikaat kunnen werken. 
En dan komt Dekra in beeld, die zal moeten kunnen certifi-
ceren of afzonderlijke leds voldoen aan die standaard.
Dat zou wat wezen, als het zijn weg vindt naar auto’s die 
tegenwoordig al van voor tot achter vol zitten met ledver-
lichting.

De EMC-testcel is geheel geïsoleerd en reflecteert inwen-
dig geen elektromagnetische straling. EMC-onderzoek 
(electro magnetic compatibility) naar stoorgevoelig-
heid van elektronische componenten wordt steeds 
belangrijker.

Deze ‘bol van Ulbricht’ dient om 
lampen te testen. Een lamp wordt 
middenin de bol die binnenin geen 
enkele reflectie geeft gehangen, 
waarna verschillende eigenschap-
pen van zijn licht te meten zijn: licht-
opbrengst, lichtkleur en opstarttijd 
van de lamp.

Keuren op 
wereldschaal
Dekra besloot eind vorige eeuw de vleugels 
internationaal uit te slaan. Het bedrijf, als werk-
maatschappij van de vereniging Dekra, omvat de 
groepen Automotive, Industrial en Personnel.  
De in 28 landen aanwezige autogroep voert jaar-
lijks 25 miljoen APK’s uit – daar waar de autokeu-
ring zo is geregeld dat deze moet plaatsvinden bij 
onafhankelijke keuringsstations.
Maar Dekra keurt veel meer. In 2009 werd Kema 
overgenomen, tenminste het laagspanningsdeel 
van die organisatie. In hun termen praat je dan 
nog altijd van alles onder 1500 volt. Ook de certifi-
ceerder ViaNorm werd kortgeleden ingelijfd.
Aangezien bij ons de APK door autobedrijven 
wordt uitgevoerd lijkt het of we op autogebied 
weinig van Dekra, of het in stand gehouden Kema-
Keur zullen merken. Het gaat meer de industrie 
aan, die bij Dekra terecht moet om producten 
te homologeren en certificeren. Dat wil zeggen: 
testen of ze voldoen aan alle wettelijke eisen, met 
name op het gebied van veiligheid. Naar we begrij-
pen zijn er wereldwijd maar heel weinig organisa-
ties met de kennis en middelen om zulke tests te 
doen, vandaar dat het Kema-Keur tot in de VS en 
China bij de industrie bekend (en vertrouwd) is.
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