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WERKPLAATS 
APK normen en uitvoering

Martin Pardoel is directeur van de Particuliere
School Benschop. Hij treft jaarlijks vele honder-
den APK-keurmeesters en aanstaande APK-keur-
meesters tegenover zich in de schoolbanken.
Hij heeft een duidelijke mening over de APK:
“In de top-10 van pijnpunten tref je vooral
administratieve en procedurele punten aan.
Als er een probleem is tussen keurmeester en
steekproefcontroleur gaat dat maar zelden
over de techniek.” Hens Peeters Weem proces-
manager-APK bij de RDW verwerpt die mening:
“De cijfers spreken dat tegen. In het APK-keur-
meester bulletin publiceren we regelmatig de
‘misser top-10’. Als we naar de verdeling van
die missers over 2001 kijken blijkt 9,4% admi-
nistratief en 90,6% technisch.”

Zware sancties
Keurmeester en erkenninghouder, namens zijn
bedrijf Autofix, Hans Goes heeft andere erva-
ringen: “Wij hebben inmiddels drie akkefietjes
met de RDW achter de rug. Alledrie over admi-
nistratieve kwesties. Het eerste geval is dankzij
TV-programma ‘Ook dat nog’ uiteindelijk goed
afgelopen. In het tweede geval heeft ons bedrijf

in Harderwijk een auto afgemeld. Door een
interne fout bij de RDW komt de steekproef-
controleur naar Nunspeet. Daar treft hij de
auto niet aan. Het eind van het liedje is een
intrekking van de keuringsbevoegdheid voor
drie maanden. Zo’n intrekking is dramatisch
voor je bedrijf. De bureaucraten van de RDW
staan daar niet bij stil, bij hen hebben de regels
de overhand gekregen.” Het derde akkefietje
betrof de pincode. Goes: “Ik zie het simpel:
keurmeesters moeten keuren, receptionisten
doen de datacommunicatie. De RDW ziet dat
anders. Dat heeft één van mijn keurmeesters
een intrekking van zijn keuringsbevoegdheid
voor 6 weken gekost. Die jongen heeft in al die
jaren dat hij keurt nooit één fout gemaakt. In
onze beide bedrijven zijn de cusumstanden
constant 0,0. Het is een schande dat er aan
bonafide bedrijven zo snel en gemakkelijk
zulke zware sancties worden opgelegd.”
“Zo snel worden geen sancties opgelegd”, zegt
Peeters Weem. “Maar om fraude te voorkomen
moeten wij sanctioneren bij ernstige overtre-
dingen. Als de auto weg is betekent dat intrek-
king van de erkenning. En wat de pincode
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www.apkmeldpunt.nl kunnen bedrijven ver-
trouwelijk hun grieven spuien en er komt heel
wat binnen.
Goes somt een lange reeks van voorbeelden op.
Ook de aansprakelijkheid van de keurmeester
na de momentopname van de keuring speelt
een rol in die voorbeelden. Goes: “Een bedrijf
keurde een Jeep met 6-cylinder motor goed.
Enige tijd later vloog het voertuig in brand en
bleek er een 8-cylinder ingebouwd te zijn. De
ondeskundige inbouw was de oorzaak van de
brand. En ondanks dat de klant verklaarde dat
hij de motor pas na de keuring had ingebouwd
werd de erkenning van het bedrijf voor drie
maanden ingetrokken. Zelf heb ik pasgeleden
een VW Golf 1.6 goedgekeurd. Nu is die klant
bezig daar een VR6-motor in te bouwen dus ik
houd mijn hart vast.”  

betreft, een keurmeester moet zelf afmelden
met zijn persoonlijke pincode. Dat was een ver-
beterpunt om fraude te voorkomen en het
werkt goed.” Goes: “Het werkt niet. Ik heb de
proef op de som genomen en met de gegevens
die op een keuringsrapport staan, de pincode
van de betreffende keurmeester opgevraagd. Ik
kreeg hem gewoon.”
“Onmogelijk”, aldus Peeters Weem: “De RDC
zal nooit een pincode verstrekken wanneer
deze wordt opgevraagd op basis van alleen de
gegevens op het keuringsrapport.”

Verantwoordelijk of niet?
Een volgend punt van discussie is de verant-
woordelijkheid van de keurmeester. Pardoel
daarover: “De keuring is een momentopname
maar je bent wel 12 maanden aansprakelijk.
Mijn leerlingen wijs ik er altijd op, dat goed in
de gaten te houden. Stel er komt een auto
binnen met lichtmetalen velgen met ‘gladia-
len’ en een week na afkeur wordt de auto
opnieuw ter keuring aangeboden met stalen
velgen en 4 mm profiel. Dan kun je wel ver-
moeden wat er aan de hand is. Maak dan een
notitie op de achterkant van het duplicaat keu-
ringsformulier. Maar let op: het gebeurt niet
alleen met banden, zelfs complete veerpoten
worden uitgewisseld. Ook zo’n punt is de roest-
schade. Maak notities van de berekening voor
als je daar achteraf op aangesproken wordt.”
Ook op dit punt deelt Hens Peeters Weem van
de RDW de visie van Pardoel niet: “De APK is
en blijft een momentopname. Zelfs als iemand
die net een auto heeft gekocht bezwaar maakt
tegen een goedkeuring van een maand gele-
den, zal de RDW niet verklaren dat een band
met 1 mm een maand daarvoor ook niet goed
kon zijn. Er staat namelijk nooit onomstotelijk
vast dat dezelfde band toen ook op de auto zat.
Wel zijn sinds de APK-verbeterpunten de
adviespunten op vijf onderwerpen toegevoegd.
Juist om de klant te attenderen op een onder-
deel dat binnenkort aan vervanging toe is.”

Angst doet zwijgen
Naar aanleiding van zijn eigen ervaringen met
de APK, richtte Hans Goes eind vorig jaar de
Belangenbehartiging APK-keurstations
Nederland, de BAN, op. De BAN stelt zich ten
doel aanvaringen tussen APK-erkenninghou-
ders en de RDW te registreren en zonodig stap-
pen te ondernemen. Om die registratie een
kans te geven heeft Goes het nationaal meld-
punt APK opgericht dat bereikbaar is via
(www.apkmeldpunt.nl). Goes daarover: “Een
bedrijf dat een sanctie krijgt opgelegd doet er
het liefst het zwijgen toe. Ook al is de straf ten
onrechte opgelegd, er bestaat altijd het gevaar
dat klanten denken: “Waar rook is, is vuur”, en
hun auto elders in onderhoud doen. 
Zelf hebben wij dat bij de intrekking van de
keuringsbevoegdheid in ons Harderwijkse
bedrijf heel anders gedaan.” Goes legde alle

stukken ter inzage voor de klanten in het
bedrijf. In een begeleidend schrijven gaf hij
tekst en uitleg en verwees APK-klanten naar
zijn bedrijf in Nunspeet. Het leverde Goes hart-
verwarmende reacties op. “Eén klant schreef
een brief naar de RDW waarin hij uitlegde al
sinds jaar en dag zijn auto bij Autofix in
Harderwijk te laten onderhouden en keuren.
Zijn keuze voor Autofix maakte hij omdat daar-
mee de veiligheid van zijn auto gegarandeerd
was. De cusumstanden bewezen zijn gelijk.
Onbegrijpelijk dus dat de RDW het hem nu
onmogelijk maakte zijn auto opnieuw bij dit
bedrijf te laten keuren, zo schreef hij.”
Behalve het gevaar van weglopende klanten is
er ook angst voor de RDW die erkenninghou-
ders doet besluiten te zwijgen. Goes: “De hele
branche siddert onder de RDW-maffia maar via

De APK is een momentopname maar de het keu-
ringsbewijs is geldig voor 12 maanden. Wees dus
alert als een auto na afkeur op de banden
opnieuw ter keuring wordt aangeboden met ‘leen-
wielen’.

De pincode die iedere
keurmeester ten
behoeve van de data-
communicatie heeft,
moet fraude tegen-
gaan. Moet die PIN
strikt persoonlijk blij-
ven of moeten
“Keurmeesters keuren
en receptionisten
afmelden?”

Deze band heeft nog voldoende profiel. Hoeveel
strafpunten levert afkeur op? En hoeveel goed-
keur als de band net te weinig profiel zou heb-
ben? Prevaleert de veiligheid boven het tegen-
gaan van onterechte omzet of juist niet?

Bent u het oneens met de steekproefcontroleur, dan komt de bedrijfsinspec-
teur. “Ook RDW”, zegt Hans Goes, die pleit voor een onafhankelijke derde.
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Redelijk overleg
Hoe te handelen als keurmeester en steekproef-
controleur het niet eens kunnen worden.
Opleider Pardoel geeft enkele tips: “Probeer er
altijd eerst uit te komen door redelijk overleg,
dat lost het overgrote deel van de problemen
op. Lukt dat niet onderteken dan toch het steek-
proefcontrolerapport van de steekproefcontro-
leur. Niet tekenen kan intrekking betekenen.
Uiteraard geeft u wel voordat u tekent duidelijk
en in de juiste volgorde op het rapport aan
waarom u het er niet mee eens bent.”
De procedure die volgt nadat keurmeester en
steekproefcontroleur het niet eens kunnen wor-
den is Hans Goes een doorn in het oog. “De
RDW overvleugelt het ministerie van V&W. Ze
maken zelf dus min of meer de regels.
Vervolgens controleren ze die en als ze een
overtreding constateren gaan ze zelf op de stoel
van de rechter zitten om te sanctioneren. Die
procedure (zie kader) is strijdig met Europese
wetgeving. Met de BAN proberen we daar iets
aan te doen. Maar de RDW is een van onderen
vrijwel ondoordringbaar bastion en de minister
zou haar verantwoordelijkheid moeten nemen
en moeten zorgen voor een procedure die recht
doet aan de mensen die binnen onze branche
met hun vak bezig zijn. Wij hebben zo’n proce-
dure ontworpen. Die voldoet aan de zogenaam-
de UAV (Uniforme Administratieve Voorwaar-
den) en er hoeft geen wet voor veranderd te
worden. De minister kan die zo invoeren.”
Op Peeters Weem maakt die argumentatie geen
indruk. “De huidige procedure is conform de
Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)”, stelt hij
stoïcijns. Wel voegt hij er aan toe: “Wij zijn over
die procedure in discussie.”

Consument is de dupe
Ook als het gaat om de tweejaarlijkse schou-
wingen zijn BAN en RDW het op zijn zachtst
gezegd niet helemaal met elkaar eens. “Bij zo’n
schouwing wordt de hele papierwinkel van A
tot Z gecontroleerd”, vertelt Goes. Hij begrijpt
dat controle nodig is maar: “De consument is
de dupe. Hij is duurder uit en slechter af omdat
er strenger dan nodig en op verkeerde gronden
wordt gecontroleerd.” Het meest ergert Goes
zich echter aan het onverwachte karakter van
de schouwingen: “Terwijl de belastingdienst en
zelfs de politie niet onaangekondigd mogen
komen doet de RDW dat wel en dat alleen om
de papiertjes te controleren.”
Peeters Weem: “Als de RDW de schouwing wel
aankondigt gaat de erkenninghouder allerlei
zaken op het laatste moment in orde maken.
De bedoeling is juist bij de schouwing een reële
praktijksituatie aan te treffen. En niet onbe-
langrijk: sancties als gevolg van een schouwing

zijn een zeldzaamheid.”
“In principe is de APK een goed product”, vindt
Hans Goes. “Het is bedoeld om veiligheid en
milieu te verbeteren. Het probleem is dat iedere
keer als de RDW probeert misbruik te voorko-
men ze het normale gebruik verder inperkt.”
Al lijkt het zo, de RDW is niet helemaal onge-
voelig voor die kritiek. Peeters Weem:
“Allereerst wordt het APK-toezicht onder ISO-
vlag gebracht maar bovendien gaat een extern
bureau een enquête onder een zo groot moge-
lijk deel van alle keurmeesters uitzetten. En
ongeacht het resultaat zeg ik op voorhand dat
de gegevens worden gepubliceerd.” ●

Erwin den Hoed
Heeft u negatieve of juist positieve ervaringen met de APK-normen en 

uitvoering, laat het ons weten op amt@ebi.nl.

de horing leidt en
een sanctie oplegt.
Een bedrijf dat het
niet met de beslis-
sing eens is, kan uit-
eindelijk pas bij de
raad van state
terecht voor een
onafhankelijke
inhoudelijke beoor-
deling van het con-
flict.
In de procedure die
de BAN voorstelt
wordt het deskundi-
genonderzoek over-
gelaten aan een
onafhankelijke

derde. Zijn partijen
het daarna nog niet
eens dan kan (tot
twee maal toe)
bezwaar gemaakt
worden bij een arbi-
trageraad van onaf-
hankelijke deskundi-
gen. De BAN baseert
deze procedure op
de Uniforme
Administratieve
Voorwaarden. Naar
zeggen van de RDW
is de huidige proce-
dure conform de
Algemene Wet
Bestuursrecht. ●

Discussie over procedure
De Ban van Hans
Goes en de RDW zijn
met elkaar in
gesprek over de pro-
cedure die gevolgd
moet worden als
keurmeester en
steekproefcontroleur
het niet met elkaar
eens worden. Het
bezwaar van de BAN
tegen de bestaande
procedure is dat de
RDW nadat de steek-
proefcontroleur een
fout constateert, zelf
het deskundigen-
onderzoek uitvoert,

Het bolkophamertje maakt deel uit van het ver-
plichte handgereedschap. Gebruikt u uw multi-
functionele bandenlepel ook voor de controle op
corrosie? Prima, als u bij de schouwing maar een
bolkophamertje kunt tonen. Dat van Hans Goes zit
nog in de verpakking.

Het lichtbeeld is in orde aldus dit
koplampapparaat. Maar hoe staat
het met het apparaat? Na aanschaf
werd het nooit meer geijkt.

De APK is een controle op 800 pun-
ten. Controle op de kogelkoppeling
is er daar maar één van. Weet u
zeker dat die meer dan 49,0 mm is?
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