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ATC APK-INFO 
Praktische informatie voor de APK-keurmeester

“Pas nog”, vertelt Hans Mulder,
APK-keurmeester bij Van Essen
Banden in Westervoort, “een vrouw
met een kinderstoeltje achterin
nota bene. Reed op banden vrijwel
zonder profiel. Zegt ze: ‘Kunt u ‘m
niet goedkeuren want ik heb geen
geld voor nieuwe banden.’ Ik ben
er van overtuigd dat auto’s alleen
al door geldgebrek zonder APK een
stuk onveiliger zouden zijn.”
Klinkt overtuigend, en het lijkt ook
wel zeker dat er zonder APK veel
meer onveilige voertuigen rond
zouden rijden. Maar Mulders voor-
beeld wijst ook meteen naar een
veel bekritiseerd punt van de APK:
De automobiliste moet nieuwe ban-
den aanschaffen van de keurmees-
ter van... een bandenbedrijf...
Mulder wil niets weten van die kri-
tiek: “Veel van onze klanten komen
hier al jaren. Die weten dat we
goed werk leveren voor een rede-
lijke prijs. Maar let op, voor 20 euro
kun je geen keuring doen.
Bedrijven die dat aanbieden heb-
ben andere bedoelingen. Die ge-
bruiken de APK als lokkertje. En ja,
ik kan het niet hard maken, maar

dat er dan onderdelen vervangen
worden die best nog even mee zou-
den kunnen, kan ik wel geloven.”
Toch vindt Mulder de APK daarmee
geen slecht systeem: “Het meren-
deel van de APK-erkenninghouders
doet het gewoon goed, maar er is
altijd een klein groepje bedriegers
dat de boel verziekt. Het gevolg
daarvan is dat de regels steeds ver-
der worden aangescherpt, en vaak
gaat dat ten koste van de goedwil-
lenden.” Als voorbeeld noemt
Mulder een bevriende keurmeester
die even in een dipje zat: “Hij had
even verkeerd gekeken, steekproef.
Werd zijn keuringsbevoegdheid
ingetrokken. Een andere collega
meldde twee auto’s tegelijk af, één
afkeur, één goedkeur. Helaas haal-
de hij ze per ongeluk door elkaar.
Dat leverde hem een half jaar voor-
waardelijke intrekking op. Kortom,
de regels maken niet altijd goed
onderscheid tussen bedriegers en
mensen met de beste bedoelingen.”

Achterlopen onvermijdelijk
Ook over de keuringsregels zelf is
Mulder niet negatief: “De APK-2

bestaat nu twintig jaar en zeker na
doorvoering van de verbeterpunten
van 2000 zit het allemaal best goed
in elkaar.”
Natuurlijk zijn er ook dingen die
beter zouden kunnen: “Neem de
remkrachtverschillen. Op één as is
30% toegestaan. Meet je 20 à 25%
op de achteras dan moet je’m goed-
keuren. Maar haal je een trommel
los dan kom je gegarandeerd iets
tegen, lekkage of remhevel vastge-
roest. Gevoelsmatig keur ik ‘m dan
liever af.”
Ander voorbeeld, en hoe kan het
ook anders: banden. “Op één as
mogen profiel en zelfs maat van de
banden verschillen. Als hier ie-
mand komt voor uitlijnen met
twee verschillende banden op één
as, beginnen we er al niet aan. En
bedenk eens wat een auto tijdens
het remmen doet als hij tijdens het
rijden al naar één kant trekt.”
En nog één: “Schokdempers, zo-
lang ze niet lekken moet je ze
goedkeuren. Toch kunnen ze ook
slecht werken zonder zichtbaar te
lekken. Dat heeft een enorme
invloed op het weggedrag en de

remweg. Zeker ook in combinatie
met ABS. Daarom zou het goed zijn
als er aanvullende eisen voor
schokdempers in de APK worden
opgenomen.” Maar Mulder ziet ook
meteen het probleem: “Dat kan al-
leen als je een goede gestandaar-
diseerde methode hebt om ze te
testen. Voorzover ik weet is die er
niet, het ene testapparaat geeft een
andere uitslag dan het andere.”
Mulder noemde ABS al even, dat is
maar één van de vele elektronische
systemen in de moderne auto. Veel
van die systemen hebben te maken
met veiligheid of milieu. Daarom
verdienen ze op termijn een plaats-
je in de APK, vindt Mulder: “De
autotechniek ontwikkelt zich
razendsnel, de APK-regelgeving

APK-keurmeester aan het woord

“Vier-twee-twee of drie-één-één?” Tactische bespreking van

bondscoach Van Basten met zijn assistent? Nee hoor, een dis-

cussie over de frequentie van de APK. Voor politici, ambtenaren

en branchebobo’s is de APK een geliefd onderwerp: “Wordt het

verkeer veiliger van de keuring? Zijn de keuringsnormen nog

up-to-date?” En: “Is de keuring bij autobedrijven wel in goede

handen?” Voor de verandering stelden wij die vragen eens

aan... een APK-keurmeester!

APK-keurmeester Hans Mulder is
overtuigd van het nut van de APK.
Toch komt hij zelden volstrekt onvei-
lige auto’s tegen: “Alhoewel, ik ben
nu in korte tijd drie keer door een
rem heen getrapt. Twee keer door
een verroeste remleiding, één keer
door een verkeerd gemonteerd bout-
je dat een remslang beschadigde.”

Stapsgewijs naar een 
kritiekloze APK
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loopt daar op achter. Maar dat is
onvermijdelijk. Neem controle op
uitlaatgassen en zeker de roetme-
ting. Die geeft geluidsoverlast, be-
last de auto onnodig zwaar en
geeft ook nog niet eens altijd een
goede uitslag. Daar zouden we dus
best van af willen. Met EOBD zou
dat in principe kunnen, tenminste
met auto’s vanaf 2001. Maar dat be-
tekent wel een investering in diag-
nose-apparatuur. En welke appara-
tuur zou dat dan moeten zijn? Met
welke apparatuur kun je echt alle
auto’s uitlezen? Kortom, het komt
wel, maar nog niet morgen.”

Effectief vergaderen
Overigens praten APK-keurmeesters
tegenwoordig zelf ook mee over de
regelgeving. Iedere keurmeester
kan zijn stem laten horen in een
regionaal APK-overleg van de ATC.
Kritiek, opmerkingen en ideeën
komen van daar via het APK-Plat-
form in het zogenaamde SO-APK
terecht. Daar kunnen ze de regelge-
ving beïnvloeden. Over die struc-
tuur is Mulder tevreden, hoewel hij
vindt dat de resultaten nog wel wat
beter kunnen: “Wij keurmeesters
kunnen nog veel leren als het gaat
om effectief vergaderen. Kijk maar
naar de meest recente wijzigingen
in het APK-boek: de controle van de
duplicaatcode is scherp aange-
haald, maar technische wijzigingen
zijn er nauwelijks.” ●

Erwin den Hoed

Verbeterpuntje van Mulder: “Als het
chassisnummer niet klopt mogen we
niet keuren en leggen we dus ook
niets vast van die auto. Beter zou
zijn, een speciale melding aan de
RDW.”

Typische gebreken om alert op te zijn

Kia Pride
CO-percentage te hoog

Oorzaak is het motormanage-
ment, even resetten en het pro-
bleem is opgelost. Overigens
kampen ook andere Kia’s met
hoge CO-percentages. Die ont-
staan doordat de katalysator ver
van de motor zit. Pas als de
motor wat langer gedraaid heeft
zijn motor en katalysator op
temperatuur en komt het meest-
al wel goed met de CO.

Renault
Twingo/Clio/Mégane

Spiraalveer gebroken
Komt heel veel voor. Misschien
verkeerd materiaal gebruikt, mis-
schien een constructiefout? De
Renault-ingenieurs moeten er
nog maar eens naar kijken, maar
let er dus op bij de keuring!

Audi
Teveel speling op 

fuseekogels en stuurkogel-
hoesje kapot
Wat die fuseekogels betreft:
Audi heeft zelfs bij drie jaar
oude auto’s reparaties onder
garantie uitgevoerd, maar het
probleem is nog niet opgelost.
De keurmeesters van Van
Abeelen komen het nog regel-
matig tegen.

Mercedes Benz Vito
Remslang canvas zicht-

baar
Waarschijnlijk zijn de slangen iets
te kort, waardoor ze een te krap-
pe bocht moeten maken.

Mercedes Benz
Sprinter/VW LT

Fuseekogels versleten
Vermoedelijk hebben de con-
structeurs hier niet voor het
juiste materiaal gekozen.
Overigens is de vooras onder
beide auto’s precies dezelfde.
Ook op de VW-as staat een

Mercedes typeplaatje. Toch is er
een verschil. Mercedes hanteert
een kogelspeling van 1 mm, VW
geeft een 1/2 mm op. De APK
staat een millimeter meer toe
dan de fabrieksopgave. Dus de
Mercedes keur je af vanaf 2 mm
en de VW al vanaf 1,5 mm.

Suzuki Alto
Te groot remkracht-

verschil achter
De Alto heeft voor beide achter-
wielen een eigen lastafhankelijke
remdrukbegrenzer. Als zo’n ding
vast gaat zitten geeft hij de
maximale druk door. Meestal zit
er maar één van de twee vast en
krijg je dus een groot remkracht-
verschil.

Volkswagen TDI en
Mercedes CDI motoren

Roetuitstoot te hoog
Bij deze motoren hoopt zich veel
roet op in het uitlaatsysteem. Bij

de roetmeting trap je het gas vol
in en komt het naar buiten. De
beste oplossing is een reinigings-
middel in de tank en de klant
het advies geven een paar ritten
in een lagere versnelling met een
hoger toerental te rijden.

Opel Vectra A
Roestschade

Let goed op de bevestiging van
de veerschotels achter met de
langsbalken.

Ford Escort (IV en V)
Roestschade

De hoofdlangsbalken roesten
vaak tussen achterasbevestiging
en veerschotel achter.

Een APK-keurmeester controleert een auto in een half uurtje op een paar honderd punten. Onmogelijk?
Toch niet, wie de veel voorkomende gebreken kent kan snel werken. De keurmeesters van Van Abeelen
Keuringen in Hilvarenbeek controleren jaarlijks duizenden auto’s en weten dus heel goed waar ze bij elk
autotype alert op moeten zijn. Zij maakten een leerzaam lijstje van typische gebreken.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



ATC APK-INFO
Praktische informatie voor de APK-keurmeester

Jacob Wester werpt licht 
op ‘missers Top 10’
Hoe kan het toch zijn dat bepaalde ge-

breken hardnekkig in de Top 10 van mis-

sers blijven staan? Dus met regelmaat

aan het oplettend oog van de keur-

meester ontsnappen. We vroegen het aan

Jacob Wester (keurmeester/ondernemer

van Autobedrijf Wester in Friesland).

We beginnen met de nummer 1 in
de lijst: een afgebroken of anders-
zins ondeugdelijke (hulp)veer. Het
probleem, volgens Wester (die zijn
expertise ook ter beschikking stelt
van het APK-Platform van de ATC),
is dat veel constructies zodanig
zijn uitgevoerd dat de veer diep in
de veerschotel of draagarm is afge-
steund. Het is over het algemeen
de laatste winding die afbreekt en
dat is dan slecht zichtbaar. De
remedie is veel licht gebruiken
(heldere looplamp of zaklantaarn).
Daarnaast kan men volgens Wester
het beste ook een spiegeltje bij de
hand hebben. “Niet voorgeschre-

ven in de regelingen van de APK,
maar toch een onontbeerlijk stuk
gereedschap”, stelt hij, en voegt
eraan toe: “per slot van rekening
gebruikt de steekproefcontroleur
ook een spiegeltje en dat zal toch
wel ergens goed voor zijn.” Nog
een aspect dat Wester aanhaalt is
de tijdsdruk.
Ook de nummers twee (stuurhoes)
en drie (remslang) in de missers
Top 10, bevinden zich doorgaans
op een moeilijk toegankelijke (don-
kere) plaats. Ook hier dus het
advies: beter licht gebruiken en de
ogen goed de kost geven.
We hebben de hardnekkige mis-

sers ook voorgelegd aan Geert
Konings, technisch medewerker/
steekproefcontroleur en beleidsme-
dewerker bij de RDW. Konings
deelt de mening van Wester voor
de volle honderd procent.
Daarnaast maakt hij de aanvulling
dat de keurmeester ook zijn han-
den moet gebruiken om te voelen
of de veer nog in tact is, om de
stuurhoes te verdraaien en om de
remslang te bewegen, waardoor
beschadigingen zichtbaar worden.
Uiteraard gaat dit alles vergezeld
van een flinke portie helder licht.
Verdraai ook het stuur waardoor
de stuurhoes enigszins uitrekt en
scheuren duidelijker zichtbaar
worden. Kortom, zorg voor veel
licht, gebruik een spiegel en wees
niet bang voor vuile handen bij
het bewegen van de onderdelen.
Overigens denken veel keur-
meesters dat een steekproefcontro-
leur selectief te werk mag gaan bij
een steekproef, dus de auto selec-
tief keurt op een aantal aspecten
(bijvoorbeeld zwakke punten van
een bepaald type auto, of veel voor-

komende missers). Konings geeft
aan dat de steekproefcontroleur
verplicht is een volledige keuring
uit te voeren. ●

Een spiegeltje en veel licht: wie daar
gebruik van maakt heeft minder
kans op ‘missers’.

Top 10 missers APK-2
Omschrijving Aantal*

1. (Hulp)veer gebroken of ondeugdelijk ..............................................................................692 ................6,3%

2. Stofhoes stuurinrichting beschadigd................................................................................488 ................4,5%

3. Remslang licht beschadigd, bewapening zichtbaar ........................................................391 ................3,6%

4. Bandenprofiel juist beneden de minimum eis (>1,4 mm) ..............................................324 ................3,0%

5. CO% lager of gelijk dan 2x wettelijk toegestaan............................................................309 ................2,8%

6. Band licht beschadigd ....................................................................................................304 ................2,8%

7. Autogordel licht beschadigd............................................................................................290 ................2,7%

8. Stofhoes fuseekogel beschadigd......................................................................................283 ................2,6%

9. Verschil in remwerking te groot (minder dan 50%) ........................................................281 ................2,6%

10. Parkeerremkabel ondeugdelijk ........................................................................................280 ................2,6%

*De missers hebben betrekking op steekproeven na goedkeurmeldingen in de periode januari t/m september

2005.

Geblindeerde ruiten 
en de APK
Steeds vaker wordt men bij het
keuren geconfronteerd met auto’s
voorzien van geblindeerde ruiten.
De Keuringseisen vermelden niets
over dit onderwerp, afgezien van
de strofe dat er voldoende zicht
van binnen naar buiten moet zijn.
Bestickering op zijruiten en op de
achterruit wordt ondervangen
door een linker- en rechterbuiten-
spiegel.
Het voertuigreglement (de leidraad
voor oom agent) geeft aan dat de
voorruit en de zijruiten van een
auto niet voorzien mogen zijn van

onnodige voorwerpen die het uit-
zicht van de bestuurder belemme-
ren. Folie op de achterste zijruiten
wordt door het Openbaar
Ministerie geaccepteerd, met dien
verstande dat een rechter buiten-
spiegel aanwezig is.
Dus geen APK-eis, maar er wordt
soms wel door de politie verbali-
seert. Daarom kan het geen kwaad
dat de APK-keurmeester de klant
hierop wijst. Het komt immers
vreemd over wanneer je met je
zojuist APK-gekeurde auto op de
bon geslingerd wordt. ●
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Zo controleer je de bandprofieldiepte (APK-2)
Iedere keurmeester is bekend met
de regel dat de bandprofieldiepte
in de hoofdgroeven van het loop-
vlak gemeten dient te worden. Ook
dat de minimale diepte 1,6 mm
moet bedragen, en dat een geme-
ten diepte tussen 1,6 mm en 2,5
mm goedkeur betekent maar wel
als adviespunt wordt aangekruist.
Ziet men over het hoofd dat op een
bepaalde plaats in de hoofdgroe-
ven de diepte tussen 1,4 en 1,6 mm
ligt, dan komt de keurmeester in
de strafpuntensfeer.
Steekproefmetingen met een
waarde lager dan 1,4 mm lokken
een zwaardere sanctie uit.
Maar welke hoofdgroeven moet je
in de meting betrekken? Het hulp-
middel bij uitstek, zeker bij ban-
den met een asymmetrisch profiel,
is het destijds door Innovam uitge-
brachte kaartje. Hierop staat van
elke banden(breedte)maat precies
aangegeven over welke afstand er
gemeten moet worden.
Hoe zijn de aanduidingen op dit
kaartje tot stand gekomen? We
nemen een band in de maat 215/55
R16. De breedte van de band (de
zogenaamde sectiebreedte) is 215
mm. Het raakvlak met het wegdek
(contactvlak, footprint) wordt
gesteld op 215-50=165 mm. We
meten op het gedeelte dat 75%
hiervan bedraagt en dat is 124
mm, zijnde 62 mm aan beide zij-
den van het midden van de band.
Deze afstand komt overeen met de
aanduiding op het kaartje bij deze
betreffende bandenmaat. Meet
maar na!
Houd er rekening mee dat alle
groeven die zich binnen de meet-
zone bevinden (ook die waarin de
slijtage-indicatoren zijn aange-
bracht) in de meting worden
betrokken. Dus, profieldiepte meer
dan 2,5 mm wordt goedkeuren van
de betreffende band en tussen 1,6
en 2,5 mm goedkeuren met een
adviespunt. Een profieldiepte van
minder dan 1,6 mm betekent altijd
afkeur.

Geef ogen de kost
Het is raadzaam om voorafgaand
aan de meting de banden op de
door de bandenfabrikant of voer-
tuigproducent voorgeschreven ban-

dendruk te brengen. Uiteraard let-
ten we tijdens het ronddraaien van
de band ook op andere zaken die
strijdig zijn met artikel 5.2.27 van

de Keuringseisen. Dat zijn dus over
het algemeen beschadigingen
waarbij het karkas zichtbaar is en
eventuele uitstulpingen die duiden

op een karkasbreuk. Lees het arti-
kel er nog maar eens op na.
Een of meer schuin afgesleten ban-
den kunnen wijzen op een
onjuiste wielbasis en/of wieluitlij-
ning (zoals bedoeld in artikel
5.2.21 en 5.2.22 van de
Keuringseisen) of een niet goed
gerepareerde carrosserieschade.
Tevens kunnen onregelmatig gesle-
ten banden duiden op ontoelaatba-
re wiellagerspeling of speling in de
ophangingsdelen (rubbers).
Waar volgens veel keurmeesters
toch zo langzamerhand aandacht
aan besteed moet worden is het
controleren van het draagvermo-
gen (load index) en de snelheidsin-
dicatie op de band in relatie met
de auto waaronder deze banden
gemonteerd zijn. In de ons om-
ringende landen gebeurt dat al.
Dit is een veiligheidsaspect dat vol-
gens velen zo spoedig mogelijk in
de Keuringseisen moet worden
opgenomen. Wellicht ten overvloe-
de; we hebben het hier dus over
personenauto’s. Bij bedrijfsauto’s
(ook onder 3500 kg GVW) is een en
ander al geregeld. ●

Vooral bij asymmetrisch profiel is het
kaartje een handig hulpmiddel. Het
geeft voor elke bandenmaat de
meetzone aan.

Vervolgens weet je precies in welke
hoofdgroeven je (ook) moet meten.

Herziening remeisen APK-1 op komst?
Een bekend gegeven is dat de wet-
geving altijd achterloopt op de
dagelijkse praktijk. Zo ook de
remeisen in de Keuringseisen 
APK-1. ABS wordt beschreven, maar
het ESP (Elektronisch Stabiliteits-
programma) kent de regeling nog
niet. Dan is er de kwestie trekkend
en getrokken materieel. Naar zeg-
gen van Boudewijn Hamel (lid SO-
APK en hoofd Aftersales bij de
BOVAG) wordt er doorlopend op de
remeisen gestudeerd, maar kent
een radicale herziening geen prio-
riteit. Wel is er sprake van onder-
zoek, naar hoe je APK-keur-
meesters en de technisch mede-
werkers van de RDW beter bekend
maakt met de constructie en wer-
king van luchtdrukremsystemen
en de elektronische aansturing
daarvan. Er wordt aan een vorm
van e-learning gedacht, dus een
cursus via internet vanachter de

eigen PC. Overigens vindt Hamel
de APK-1 keuring ten aanzien van
remsystemen geen sinecure. Er
wordt vaak onder grote tijdsdruk
gekeurd en commerciële belangen
spelen een rol. Immers, met een
bedrijfswagen moet geld verdiend
worden, dus moet die zo snel
mogelijk weer de weg op.
Desalniettemin zal er vanaf 2007
een nieuwe procedure voor het
meten van de remvertraging van
bedrijfswagens op de remmentest-
bank van kracht worden.
Binnenkort leest u in AMT alle
details. ●

Binnenkort een nieuwe meetproce-
dure voor de truckremmentestbank.
Toch blijven de APK-1-remeisen
achterlopen op de (rem)technische
ontwikkelingen.
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ATC: spreekbuis van de
APK-keurmeesters
De Vereniging van Automobieltechnici ATC speelt een actieve rol in de uitvoering van de Algemene

Periodieke Keuring. Namens de keurmeesters heeft de ATC zitting in diverse officiële commissies,

zoals de SO-APK (Stichting Overlegorgaan APK), de Commissie Gebruiksnormen RDW en de

Commissie Kwaliteit. Om de keurmeesters goed te vertegenwoordigen is een intensieve communi-

catie met de achterban van groot belang. Daarvoor is het APK-Platform opgericht. Elk van de 19

Nederlandse ATC-afdelingen heeft een keurmeester uit haar midden aangesteld als APK-coördina-

tor. Deze brengt de visie van de collega-keurmeesters in bij het APK-Platform van de ATC, dat

regelmatig bijeen komt.

Wilt u in contact komen met de APK-coördinator in uw regio? Dit zijn de coördinatoren per ATC-afdeling:

Almelo: Tonny Harmsen ☎ (0546) 81 29 71

Amsterdam-Kennemerland: Leo Kemp ☎ (0255) 52 24 59 / (0255) 53 24 87

Apeldoorn: vacature

Arnhem-Nijmegen: Hans Mulder ☎ (026) 311 88 18 / (026) 311 48 92

Breda: Johan de Rooy ☎ (076) 587 55 71

Deventer-Zutphen: Henk Klein Hesselink ☎ (0314) 63 11 88 / Frank de Boer ☎ (0545) 47 61 95

Drenthe: Herman Boetting ☎ (0524) 55 38 58 / ☎ (0524) 51 32 11

Friesland: Jacob Wester ☎ (0517) 46 91 45

’s-Gravenhage: Roy Zuijderwijk ☎ (0174) 29 31 41

Groningen: Boele Schuurman ☎ (0596) 57 17 90 / 06 53 31 93 96

Limburg: Con van Zandvoort ☎ (045) 541 00 62

Midden-Brabant: Ad van Drunen ☎ (013) 505 39 65

Noord-Holland-Noord: Herman van Bruggen ☎ (072) 561 43 94

Oost-Brabant: Willy Busser ☎ (024) 358 01 14

Rotterdam: Paul Dammes ☎ (0187) 64 29 55

’t Sticht: Cees van Doorn ☎ (0348) 41 02 10

Twente: Rob Philippus ☎ 06 25 16 26 05

Zeeland: Karel Hofmann ☎ (0118) 41 26 10

Zwolle: Albert Krol ☎ (0522) 46 35 44

Toerentalregistratie bij
dieselroetmeting

Het meten van het motortoerental
gaat het eenvoudigst met een piëzo-
opnemer, maar helaas zijn bij sommi-
ge moderne diesels geen inspuitlei-
dingen aanwezig, of ze zijn lastig
toegankelijk. Gelukkig zijn er ‘alter-
natieve’ opnemers.

Het opnemen van het toerentalsig-
naal, nodig voor de roetmeting,
blijkt bij moderne dieselmotoren
steeds lastiger te worden. Er zijn
een aantal methoden voor:
● akoestische meting van het aan-

tal pulsen uit de uitlaat;
● met behulp van een piëzo-ele-

ment op de brandstofleiding (sig-
naleren van drukgolven);

● magneetopnemer op motorblok;
● rimpelspanning van de dynamo.
Als een akoestische meting niet ge-
wenst is, het werken met piëzo-ele-
ment niet mogelijk is (bijvoorbeeld
bij motoren met een pompverstui-
ver) en de meting met een mag-
neetopnemer ook op bezwaren
stuit, kan uit de rimpelspanning
van de dynamo een toerentalsig-
naal worden afgeleid. Bij een aan-
tal roetmeters is dit een optie.
Voorwaarde is dat de dynamo niet
over een vrijloop beschikt. Het afge-
geven signaal kan onderhevig zijn
aan storingen en men moet er ze-
ker van zijn dat hier geen sprake
van is. De tester dient het bruikba-
re signaal te herkennen door de
storing heen. Voordat er wordt ge-
meten is een aanpassingsfase van
circa 15 tot 30 seconden nodig.
De meting gaat over het algemeen
(kan per roetmeter verschillen) als
volgt. De tester bij uitgeschakelde

motor op de accu aansluiten. Let
op! Bij een 24 V installatie ook op
24 V (dus op beide accu’s) aanslui-
ten. Bij bepaalde auto’s, zoals bij-
voorbeeld kampeerauto’s, die over
meer accu’s beschikken de kabel
aansluiten op de accu die direct
door de dynamo wordt geladen.
Stel op de roetmeter het cilinder-
aantal in. Vervolgens de motor star-
ten en heel even gas geven. Het
laadstroomlampje op het instru-
mentenpaneel van de auto moet
nu uitgaan. Om een duidelijk sig-
naal te genereren moet de dynamo
gaan laden, dus verlichting en
achterruitverwarming inschakelen.
Het verdient aanbeveling om de
ventilator en andere verbruikers
uit te schakelen. De motor statio-
nair laten draaien. Bij de meeste
roetmeters verschijnt na 15 tot 30
seconden het gemeten toerental.
Als er geen waarde op het display
verschijnt moeten de aansluitingen
gecontroleerd worden. Als alles
goed is aangesloten en er een
waarde verschijnt kan (bij motor
op bedrijfstemperatuur) een test-
gasstoot worden gegeven.
Controleer het afregeltoerental. Als
dit toerental stabiel en betrouw-
baar wordt weergegeven kan men
doorgaan met het meten aan de
hand van de rimpelspanning van
de dynamo. Is dit niet het geval

Belangrijkste missers APK-1
Ook bij het keuren van bedrijfsauto’s en getrokken materieel ziet een keurmeester weleens iets

over het hoofd. Van januari t/m september dit jaar kon de RDW de volgende Top 10 opstellen van

meest voorkomende missers bij de APK-1 goedkeurmeldingen

Omschrijving Aantal

1 Gegevens kentekenbewijs wijken af t.o.v. voertuig ................................................84 ........................12,1%

2 Remvertraging bedrijfsrem aanhangwagen onvoldoende ......................................59 ..........................8,5%

3 Verschil in remwerking bedrijfsauto te groot (minder dan 50%)............................18 ..........................2,6%

4 Verschil in remwerking aanhangwagen te groot (minder dan 50%) ......................16 ..........................2,3%

4 Band bedrijfsauto licht beschadigd ........................................................................16 ..........................2,3%

5 Remvertraging bedrijfsauto onvoldoende ..............................................................15 ..........................2,2%

6 Band aanhangwagen licht beschadigd ..................................................................12 ..........................1,7%

6 Hulpbalk aanhangwagen gescheurd ......................................................................12 ..........................1,7%

6 Geringe luchtlekkage reminrichting bedrijfsauto ....................................................12 ..........................1,7%

7 Remslang bedrijfsauto licht beschadigd, bewapening zichtbaar ............................10 ..........................1,4%

Reacties 
welkom!
Wilt u reageren op de
informatie in deze APK-
rubriek, heeft u sug-
gesties voor onderwer-
pen of simpelweg een
vraag? Stuur dan een
mail naar apk@vereni-
ging-atc.nl.
Op www.vereniging-
atc.nl treft u onder
‘Ledenservice’ een apar-
te button ‘APK-
Platform’ aan. Hier kunt
u meer info vinden over
de APK-inspanningen
van de ATC, compleet
met discussiebord over
APK-zaken. Maak er
gebruik van!

dan moet een andere methode ge-
kozen worden.
Over het algemeen werkt deze
meetmethode goed bij een redelijk
ontladen accu. In de praktijk blijkt
echter dat als accu en laadsysteem
in goede conditie zijn, bij de derde
gasstoot de rimpel al haast niet
meer gesignaleerd kan worden. ●

Roetmeting te omslachtig
De huidige dieselroetmeting is
veel te omslachtig en maakt te-
veel lawaai, terwijl de meeste
diesels op dit punt moeiteloos
worden goedgekeurd. Binnen het
APK-Platform van de ATC zijn
een aantal wensen geformuleerd
die verwoord worden door Hans
Mulder, lid van het Platform. Hij
verwijst naar het buitenland
waar de meting meestal ge-
schiedt bij stationair toerental en
geen printuitdraai wordt ge-
maakt. Dat vindt het Platform
een wenselijke situatie die ook in
Nederland zou moeten worden
toegepast. ●
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