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ATC APK-INFO 
Praktische informatie voor de APK-keurmeester

Consumenten rijden van APK naar
APK. Als het even kan mijden ze
het autobedrijf tussen twee keurin-
gen en zetten ze de schaars gevul-
de portemonnee liever elders in.
Niet zo vreemd dus dat politici die
‘iets voor de mensen willen doen’
met grote argwaan naar die APK
kijken. Bij een lagere APK-frequen-
tie hoeft de burger immers minder
geld naar het autobedrijf te bren-
gen en houdt hij meer over voor
eerste levensbehoeften als: heffin-
gen, belastingen, premies en niet
te vergeten het nieuwe zorgstelsel.
Die redenering vindt steun in het
ultralage APK-afkeurpercentage.
Over het jaar 2004 noteerde de
RDW bijvoorbeeld maar iets meer
dan 80.000 afkeurmeldingen. Dat
was nog geen 1,3% van het totaal
aantal keuringen. “Wat kan die
APK nu betekenen voor de veilig-
heid als maar zo’n laag percentage
van de auto’s wordt afgekeurd?”,
vragen politici zich hardop af.

Conclusies?
Dat brengt ons bij de vraag of ons
nationale wagenpark er werkelijk
zo glorieus voorstaat. Dat lijkt niet
zo waarschijnlijk. Is de praktijk
immers niet dat het baasje van een
‘afkeurauto’ toestemming geeft
voor reparatie waarop dan alleen
een goedkeurmelding aan de RDW
volgt?
Die praktijk wilde de RDW beter in
kaart brengen. En dus stuurde de

Rijksdienst vier mysterycars met
vooraf aangebrachte mankemen-
ten het land in. In oktober en
november vorig jaar bezochten die
68 autobedrijven. De RDW legde de
resultaten vast in een 11 pagina’s
tellend rapport dat voor een ieder
beschikbaar is op www.rdw.nl.
Van die 68 keuringen werden er 53
technisch correct uitgevoerd.
Alleen werd 23 keer geen afkeur-
rapport meegegeven. In twee van
die 23 gevallen was het autobedrijf
overigens zo klantgericht dat het
de mankementen gratis herstelde.
Maar goed, administratief was dat
niet correct.
Welke conclusies kunnen we nu

trekken uit het mysterycar-onder-
zoek? Nou geen eigenlijk, want de
RDW geeft in het rapport omstan-
dig aan dat het onderzoek niet
representatief is. Toch claimt men
dat het onderzoek wel iets heeft
opgeleverd: “Door de publiciteit
rond de mysterycar steeg het lan-
delijk afkeurpercentage van 1,4%
naar 1,9% en kwamen we op
109.063 afkeurmeldingen in 2005.”

Eén telefoontje
Dat is mooi, maar ondertussen
weten we nog steeds niet wat een
reëel afkeurpercentage, horend bij
de staat van het Nederlandse
wagenpark, zou zijn. Om daar ach-

ter te komen is ook eigenlijk hele-
maal geen kostbaar onderzoek met
mysterycars en ambtelijke rappor-
ten nodig. Eén telefoontje naar
neutraal keuringsbedrijf Van
Abeelen voldoet. Dat bedrijf keurt
immers alleen en repareert niet.
En wel op zo’n grote schaal, dat
het voor veel representatiever cij-
fers kan zorgen dan een goedbe-
doeld onderzoek onder 68 keurin-
gen.
Ga maar na, Van Abeelen deed in
2005 bijna 38.000 afmeldingen
voor ruim 29.000 kentekens.
Daartussen zaten bijna 9.000
afkeurmeldingen. Voor wie het
precies wil weten, dat is 29,6%. En:
“Dat cijfer komt aardig overeen
met wat in onze buurlanden
gebruikelijk is”, zegt manager
Mark van Abeelen.

Reparatiepunten
Terug naar de praktijk van het
autobedrijf dat keurt én repareert.
In het overgrote deel van de geval-
len geeft de klant die daar zijn
auto ter keuring aanbiedt toestem-
ming voor reparatie. Het autobe-
drijf hoeft in dat geval de afkeur
niet te melden. Het mag de repara-
tie uitvoeren en vervolgens de

Eind vorig jaar reed de RDW vier mysterycars binnen bij 68

APK-keuringsstations. De conclusie van de Rijksdienst na het

onderzoek: “Te vaak melden autobedrijven APK-afkeur niet bij

de RDW”. Bovag-voorzitter Burgman reageerde als een moslim-

fundamentalist op een Deense spotprent: “Een belediging voor

de professionele autobranche!” AMT laat de emoties voor wat

ze zijn en kijkt naar de feiten.

Mysterycar-onderzoek, de éch
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goedkeur melden, maar dan wel
mét de reparatiepunten. Voor wer-
kelijk inzicht in nut en noodzaak
van de APK moeten we ons dus
niet louter op de afkeur richten,
zoals het mysterycar-onderzoek
doet, maar ook en vooral op het
percentage auto’s dat goedgekeurd
is met reparatiepunten. En als we
compleet willen zijn pakken we
ook gelijk de auto’s met adviespun-
ten erbij.
Even de RDW bellen.
Woordvoerder Hans van
Geenhuizen kan het gevraagde cij-
fer niet zo oplepelen maar is
bereid de RDW-computer ‘een
extra run te laten draaien’. Een
dag later is de computer uitgera-
teld: “Het totaal aantal in 2005
opgevoerde reparatiepunten was
989.672.” Het aantal adviespunten
kwam al net zo nauwkeurig uit
het mainframe en bedroeg bijna
één-en-een-kwart miljoen.
Geweldig interessant, maar één
auto kan één, twee, vijf of tien
afkeur- dan wel adviespunten heb-
ben gehad. De vraag is, hoeveel
van de 6,5 miljoen APK-gekeurde
auto’s zijn goedgekeurd met repa-
ratiepunten?
Op dit moment kan de RDW dat
niet uit zijn computer halen. Maar
men belooft beterschap: “Volgend
jaar kunnen we het.”
Als de APK-keurmeester dan conse-
quent alle afkeur, reparatie- en
adviespunten meldt, hebben alle
partijen het maximum gedaan om
de APK te beschermen tegen al te
hijgerige politici. En dat is niet
alleen in het belang van de auto-
branche, maar ook in dat van de
verkeersveiligheid. ●

Het RDW-mysterycar-onderzoek, hoe
goed bedoeld ook, zal de APK niet
beschermen tegen al te hijgerige
politici. De APK-keurmeester die
reparatiepunten meldt bij APK-goed-
keur doet dat wel.

te feiten

Alert zijn op gebroken veren

Voorveren:
Honda Accord/Civic/CRX (bovenste winding)
Renault 19
Renault Megane
Renault Clio (nieuw type)
Renault Twingo (onderste winding)
Renault Laguna 1997 (vooral bij 
onderste winding, let op losse coating)
VW Golf (type 1, 2 en 3)
Opel Corsa (oud model)
Mercedes 190 en 200

Achterveren:
BMW 3-serie (E30-36-46)
BMW 5-serie (E34)
Daewoo/Chevrolet Nexia/Espero
Daewoo/Chevrolet Lanos
Ford Escort en Courier
Opel Kadett (E type)
Opel Astra
Opel Omega
Renault Clio (nieuw type, soms)
Renault Twingo (soms)
VW Golf (type 1, 2 en 3)
VW Transporter
VW Passat Variant (bovenste winding)
Daihatsu Charade (bovenste winding)
Mazda 323 (oud model)
Opel Manta
Ascona B

In de missers top 10 van de APK-2 staan ze steevast op de eerste plaats: de gebroken veren.
Keurmeesters zien dit mankement dus (te) vaak over het hoofd. Jammer van de strafpunten en daarom
belangrijk om er meer aandacht aan te schenken. Vaak is de laatste winding afgebroken, en dat is slecht
te zien als de veer diep in de veerschotel of draagarm is afgesteund. Gebruik daarom goede verlichting
(looplamp of zaklamp) en een spiegeltje. Het APK-Platform van de ATC stelde een handig lijstje samen
van autotypen waar gebroken veren geregeld voorkomen. Auto’s dus om extra alert op te zijn.

!

!

Gordels: 
controleer ze goed!
Het niet constateren van
een beschadigde autogor-
del staat nog altijd in de
missers top 10. Ook tijdens
het Mystery Car onderzoek
van de RDW bleek dat de
gordels slecht gecontro-
leerd worden. Wees daar
als keurmeester dus alert
op, want de steekproefcon-
troleur heeft er bijzondere
aandacht voor. Tip van een
collega-keurmeester: laat
de gordels na controle in

hun sluiting zitten, dan
weet je zeker dat je geen
gordel over het hoofd ziet
en ook de klant merkt dat
er aandacht aan geschon-
ken is tijdens de APK.
Nog een tip, maar over een
ander onderwerp: de RDW
gaat in de steekproeven
meer aandacht besteden
aan de bandenspanning.
Dan bent u vast
voorbereid! ●

Kent u nog andere modellen waar gebroken veren
regelmatig voorkomen, geef dit dan door aan
apk@vereniging-atc.nl.
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Kansen zien, 
kansen benutten
U kent ze vast wel, de goedbedoelde

adviezen van de branchebobo’s. Zoals:

“Consumenten zijn op zoek naar gemak

en service.” Mooi gesproken, maar wat

moet je ermee? AD Autobedrijf Jos

Fikken laat dit soort open deuren voor

wat ze zijn en trekt zijn eigen plan. Zijn

jongste activiteit: bromfietsen schouwen,

een koud kunstje voor een bedrijf met

APK-ervaring.

“Kentekens, vrijwaringsbewijzen en
de RDW-automatisering zijn voor
ons allemaal bekende begrippen”,
legt Jos Fikken uit in zijn autobe-
drijf in Nijverdal. “Maar voor de
bromfietshandelaar is het allemaal
nieuw.” En dus polste Fikken voor-
zichtig de stemming bij enkele
naburige bromfietsbedrijven. Hun
reactie was voor Fikken geen ver-
rassing: “Schouwen? Dat gaan wij
niet doen!”
Nou, Fikken wel. Hij deed een aan-
vraag bij de RDW en kreeg per
omgaande het complete boekwerk
met eisen en werkwijze.
Bestudering daarvan was meteen
zijn complete schouwersopleiding.
Vervolgens kwam er een mede-
werkster van de RDW naar
Nijverdal om werkplaats, gereed-
schap, looplamp en kluis te schou-
wen. ‘Et voilà’, Fikken kon aan de
slag als bromfietsschouwer. Zijn
totale investering: nog geen 100
euro!

In de krant
Schouwer worden is één ding,
schouwklanten krijgen een twee-
de. Daarom benaderde Fikken
allereerst twee naburige bromfiets-
handelaren, legde uit dat ze voor
dat lastige schouwen bij hem
terecht konden, garandeerde ze
dat hij niets in bromfietsonder-
houd zou doen en offreerde ze een
speciale prijs, zodat ze er zelf ook
nog iets aan konden verdienen.
Stap twee was de gang naar de
krant. Een mooi artikeltje met foto
in het Twents Volksblad, met een
heldere boodschap: “Let op, je
brom- of snorfiets moet binnen-
kort een kenteken hebben en daar-
voor eerst verplicht geschouwd
worden. Maar geen nood, wij rege-
len alles.”
En daar kwamen ze, de jongens en
meisjes van 16–17 jaar met hun
scooters. Fikken: “Als ze 18 zijn
halen ze hun rijbewijs en AD
Autobedrijf Jos Fikken kennen ze

dan al.”
Toch zijn het niet alleen jongeren
voor wie Fikken schouwt: “We krij-
gen bromfietsers van alle leeftijden
binnen. Pas nog, een oudere brom-
fietser drinkt een kopje koffie en
loopt een rondje door de showroom
terwijl ik de schouwing doe. Hij ziet
een leuke auto staan en koopt ‘m.
Zo’n schouwing is een extra con-
tactmoment, en daar moeten we
het van hebben.”

Schot in de roos
Terug naar het schouwen zelf,
Fikken legt uit hoe het in zijn
werk gaat: “Je noteert de klantge-
gevens, merk en type van de brom-
fiets en framenummer, motor-
nummer en typegoedkeurings-
nummer. Dat is het, de schouwing
is geen technische controle. Al die
gegevens zet je op een formulier.
Daarmee gaat de klant naar het
postkantoor en doet daar een aan-
vraag voor een kentekenbewijs.
Heeft hij dat binnen dan komt hij
terug en regel ik de kentekenplaat.
Voor schouwen en plaat reken ik
30 euro.” En dat is blijkbaar een
redelijke prijs want Fikken heeft in

korte tijd al zo’n honderd brom- en
snorfietsen geschouwd.
Toch is het schouwen niet meer
dan een tijdelijke activiteit. Op 1
november 2006 moeten alle brom-
en snorfietsen een kenteken heb-
ben en dan is het gedaan met het
schouwen. “Geen probleem”, vindt
Fikken, “Mijn stelregel is dat je als
auto-ondernemer niet op je stoel
moet blijven zitten.” En het moet
gezegd, dat doet Fikken niet. Vier
jaar geleden las hij in AMT een
artikel over onderhoud aan aan-
hangwagens (zie AMT.nl,
Autotechnisch archief, rubriek:
Werkplaats/Onderhoud) en korte
tijd later was hij erkend Bovag-aan-
hangwagenbedrijf. Het bleek een
schot in de roos, met het aanhang-
wagenonderhoud weet Fikken heel
wat werkplaatsuurtjes te vullen.
Ook hier weer door uit zijn stoel te
komen: “Bijvoorbeeld bij de invoe-
ring van het verplichte mistachter-
licht heb ik alle bedrijven met
gekentekende aanhangers in de
omgeving aangeschreven.
Bovendien ben ik met flyers alle
paardenevenementen afgeweest.
Die paardentrailers zijn namelijk

Jos Fikken trekt een
nieuw publiek met een
nieuwe activiteit:
bromfietsen schouwen.
Dat is niet alleen een
rendabele activiteit,
maar ook een investe-
ring in de toekomst.
Want hebben de jeug-
dige scooterbezitters
straks eenmaal hun rij-
bewijs, dan kennen ze
de weg al naar AD
Autobedrijf Jos Fikken.

Auto-ondernemer Jos Fikken schouwt bromfietsen
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allemaal gekentekend. Daar kwa-
men echt heel veel reacties op.”

APK voor aanhangers
En als de klant eenmaal binnen is
komen de vervolgkansen: “Kunt u
mijn aanhanger ook een Bovag-
onderhoudsbeurt geven?” Ja dat
kan, en een jaar later ontvangt de
klant een mailtje dat zijn aanhan-
ger opnieuw aan onderhoud toe is.
Geen reactie? Dan belt Fikken. Is
dat niet opdringerig? “Nee, klan-
ten vinden het fantastisch. Met de
winterbanden doe ik hetzelfde.
Aan het begin van de winter bel ik
dat het er weer tijd voor is en aan
het einde van de winterbandenpe-
riode bel ik dat ze er weer af
mogen. De opslag doe ik zelf, heel
eenvoudig, bestandje in de compu-
ter, vier etiketjes uitprinten en
klaar is Kees. En... opnieuw twee
contactmomenten.”
Als alle bromfietsen straks
geschouwd zijn ziet Fikken alweer
nieuwe kansen. Over eentje wil hij
wel vast iets zeggen: “De APK voor
aanhangers, daar verheug ik me
enorm op. En mijn gevoel zegt dat
die toch een keer gaat komen.” ●

Verruiming keuringsfrequentie?

De eerste keer dat een auto voor de
keuring zal gaan, is dan niet na
drie jaar en vervolgens ieder jaar,
maar mogelijk de eerste keer na
vier jaar, dan twee maal om het
jaar en daarna ieder jaar (dus 4-2-2-
1-..). Dit heeft ingrijpende conse-
quenties, zowel voor de verkeersvei-
ligheid als voor de bedrijfsvoering
van het autobedrijf.
De eerste stap die nu wordt gezet is
het verminderen van administra-
tieve taken, om daarmee de lasten
(kosten) voor de burger te verlich-
ten. Een aantal APK-punten die ver-
vallen zijn bijvoorbeeld het verge-
lijken van het kenteken met het
afmeldscherm, het controleren van
de plaats van het chassisnummer,
meting van de wielbasis en breedte
van de auto en controle van het
aantal cilinders, deuren en assen.
Ook hoeft er geen remkrachtme-
ting meer uitgevoerd te worden bij
een remmentest op de weg. Aan de
keurmeester dan de vraag welke
onderdelen een substantiële ver-
mindering van de werkbelasting en
duur van de keuring teweeg zullen
brengen, en dus leiden tot een ver-
laging van het keuringstarief. Dat
is namelijk de lastenverlichting,
die door de minister wordt beoogd.
Welnu, de meeste controlepunten
die verdwijnen hebben nauwelijks
invloed op de duur van de keuring
zo weten de keurmeesters. Bij een
lager keuringstarief wordt er straks
dus ver onder de kostprijs gekeurd.
Keurmeester Con van Zandvoort
heeft namens de ATC zitting in de
SO-APK en volgt de ontwikkelingen

rond de keuringsfrequentie op de
voet: “Er loopt nu een onderzoek
op Europees niveau. In principe is
de minister ervoor geporteerd per
2007 een andere keuringsfrequen-
tie in te voeren, die aansluit op de
frequentie van de andere Europese
landen. Welke dat gaat worden is
nog niet zeker, maar er wordt
sterk gedacht aan een eerste keu-
ring na vier jaar, dan twee maal
om het jaar en dan weer een fre-
quentie van ieder jaar. Wat het
APK-Platform van de ATC betreft is
dit zeer ongewenst, omdat we met
de huidige keuringsfrequentie al
de gekste dingen tegenkomen.”

Tijdig keuren moet
De minister meent dat auto’s
steeds beter en veiliger worden.
Dat klopt, maar dan moet de auto
wel regelmatig onderhoud krijgen.
Een jaarlijkse APK spoort daartoe
aan. Ook blijkt een eerste APK na
drie jaar bepaald niet overbodig.
Ad van Drunen (APK keuringssta-
tion Van Abeelen, Hilvarenbeek)
weet dat bij de eerste APK-keuring
na drie jaar met name remmen en
banden in veel gevallen onder de
(APK-) maat verkeren. Fuseekogels
en verlichting kunnen na drie jaar
tevens op commentaar van de
keurmeester rekenen. Ook Leo
Kemp (Garage Alliance, IJmuiden)
weet te melden dat sommige au-
to’s bij de eerste APK (dus na drie
jaar) vaak ernstige gebreken verto-
nen die reparatie absoluut noodza-
kelijk maken.
Wanneer een auto niet meer jaar-
lijks voor een APK naar de werk-
plaats hoeft, bestaat het risico dat
het onderhoud op z’n beloop
wordt gelaten en de adviespunten
op het keuringsrapport niet wor-
den opgevolgd. Twee jaar vooruit
kijken bij de keuring is bovendien
onmogelijk. Een ongewenste situa-
tie dus die slecht is voor de ver-
keersveiligheid en het milieu. ●

Momenteel is een auto na drie jaar aan

z’n eerste APK toe en wordt daarna jaar-

lijks gekeurd. Gelet op de keuringsfre-

quentie in de overige EU-landen over-

weegt de minister om ook in Nederland

op een andere keuringsfrequentie over te

gaan. Slecht voor de verkeersveiligheid

vinden de keurmeesters.

Na drie jaar vertoont een auto soms al ernstige gebreken en twee jaar voor-
uit kijken bij een keuring is absoluut onmogelijk, zo weten de keurmeesters.
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Leren van de heroriëntatie
Heeft een chirurg, advocaat, notaris of

accountant eenmaal zijn diploma, dan

mag hij de rest van zijn leven naar harte-

lust snijden, pleiten, overdragen of onder-

tekenen. Zo niet een APK-keurmeester.

Wil die blijven keuren dan moet hij elke

twee jaar op examen. Geen punt, vinden

veel keurmeesters, alleen jammer dat het

examen niet echt een leermoment is.

Een remschijf vertoont oneffenhe-
den en enkele scheurtjes die niet
doorlopen. Is dit voor de APK: A
goedkeur, omdat er nog geen spra-
ke is van breuken of doorlopende
scheurvorming, of: B afkeur,
omdat deze beschadigingen kun-
nen leiden tot breuken in de rem-
schijf? De keurmeester mag het
zeggen. En heeft hij dat gedaan,
dan volgen er nog 65 van dit soort
vragen. Zijn die beantwoord, dan
kan hij zich storten op de 24 prak-
tijkopdrachten. Voorbeeldje: de
elektrische bediening van de rech-
terbuitenspiegel van deze auto
doet het niet, afkeur of goedkeur?
De keurmeester weet dat de APK

is geen leermoment.” En de oplos-
sing lijkt zo eenvoudig: “Als je
achteraf een papier meekrijgt met
de goede antwoorden, weet je wat
je fout gedaan hebt en kun je er
van leren. Zelfs voor keurmeesters
die goed scoren en gewoon slagen
is dat van groot belang.”
Tja, daar zit wat in. Of toch niet?
We stellen de vraag aan Jan
Noodelijk van het IBKI, het
Innovam Branche Kwalificatie
Instituut. “Je moet goed begrijpen,
wij zijn geen opleider, wij exami-
neren en certificeren.” Voor wie
dat wel erg ambtelijk vindt klin-
ken vraagt hij om begrip: “In sep-
tember 2000 heeft de RDW dat zo

vastgelegd. Om die reden is het
IBKI ook volstrekt onafhankelijk
van Innovam-Training.”
Toch vindt Noodelijk wel dat het
IBKI binnen de geldende beperkin-
gen al het mogelijke heeft gedaan
om de examens een zo groot moge-
lijk leereffect mee te geven: “De 64
theorievragen worden per compu-
ter gesteld. Onmiddellijk na ieder
antwoord kan de keurmeester zien
wat het goede antwoord was en
waarom. Hij kan voor die uitleg
rustig de tijd nemen, want hij

eist dat de spiegel van binnenuit te
bedienen moet zijn. Wie wil slagen
controleert dus of de rechter raam-
bediening functioneert. Werkt die
ook niet, dan is het afkeur. De
keurmeester die uiteindelijk mini-
maal 70 van de 90 tweekeuzevra-
gen goed heeft, stelt zijn keurings-
bevoegdheid voor twee jaar veilig.

Opleiden en examineren
Via het APK-Platform van de ATC
kunnen keurmeesters tegenwoor-
dig hun kritiek of waardering
uiten over de APK. Een veel gehoor-
de klacht in dit platform is: “Het
heroriëntatie-examen, (of beter
bevoegdheidsverlengend examen)

Keurmeesters steken graag meer op
van het verplichte ‘bevoegdheidsver-
lengend examen’, en dat geldt zeker
voor de praktijkopdrachten.

Verder bekwamen in de APK-regels
Opleider..........Training ..........................Voor wie..................Inhoud..............................................................Duur ............Tijdstip ....................Locatie ..............................Kosten......Meer info

ATOC ................APK-2 ................................Alle keurmeesters ......Accent op de praktijk, maar voor de theorie ........1 dagdeel ......Middag of Avond ........Hoogeveen ............................€ 65,- ........www.technischopleidingcentrum.nl

........................................................................................................staat er een schoolbord in de werkplaats ..........................................................................................................................................

Innovam............APK-1 of -2........................Keurmeesters ............Vooraf 3 uur thuisstudie met werkboek, ..............1 dagdeel ......Overdag of ’s avonds ..Nieuwegein............................€ 115,- ......www.innovam.nl

..........................Examentraining ................met ruime ervaring ....bespreking recente wijzigingen en oefentoetsen. ..............................................................................................................................

..........................Bevoegdheidsverlenging ......................................Geen praktijkopdrachten ....................................................................................................................................................................

..........................APK-1 of -2........................Keurmeesters ............Vooraf 3 uur thuisstudie met werkboek, ..............1 dag..............Overdag ......................Nieuwegein............................€ 190,- ......

..........................Examentraining ................die weinig keuren ......bespreking recente wijzigingen, ..........................................................................................................................................................

..........................Bevoegdheidsverlenging ...................................... oefentoetsen en praktijkoefeningen ..................................................................................................................................................

PSB....................APK-1 of -2........................Alle keurmeesters ......Theorie en praktijk gericht op wijzigingen, ..........6 dagdelen ....’s Avonds ....................Linschoten of 'in company'....€ 300,- ......www.psb-bv.nl

..........................Examentraining ....................................................fouten uit steekproefcontroles en ......................................................................................................................................................

..........................Bevoegdheidsverlenging ......................................reparatie van kennisslijtage ................................................................................................................................................................

Diverse ROC's ..Voor informatie over ROC's, zie: www.amt.nl, rubriek Opleidingen ..................................................................................................................................................................................www.amt.nl
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PSB leidt op tot betere keurmeester
Opleider Martin Pardoel deelt de kritiek van
keurmeesters dat het tweejaarlijkse examen
voor de bevoegdheidsverlenging te weinig
kenniswinst oplevert. “Wat ik mis in het
bevoegdheidsverlengend examen is toetsing
op de verandering in de regelgeving. De
RDW past de regels regelmatig aan en ik vind
dat toch zo’n 30 à 40% van het examen daar-
over zou moeten gaan. Er komen hier nog
steeds af en toe nieuwe cursisten binnen met
APK-regels uit de vorige eeuw. In de tussen-
tijd is er van alles veranderd, maar hebben ze
wel steeds keurig het examen gehaald!”
Over de andere 60 à 70% van het examen
heeft Pardoel ook heel duidelijke ideeën:
“Verder moet er aandacht zijn voor fouten
die regelmatig terug komen in de steek-
proefcontroles en voor kennisslijtage.”
Kennisslijtage? “Ja, daarmee bedoel ik het
fenomeen dat er in de loop van twee jaar
fouten sluipen in je manier van keuren die je
na verloop van tijd niet meer als fout her-
kent. Je gaat geloven dat het zo hoort.”

APK-diagnose
In tegenstelling tot het examen focust de
PSB-training wél op die drie elementen.
Pardoel: “Wij leiden ook niet op voor dat

PSB maakt de ingewikkelde APK-materie toegan-
kelijk voor de praktijkgerichte keurmeester. Ook
de wijzigingen in de APK-regelgeving krijgen veel
aandacht.

heeft anderhalf uur, waar het
grootste deel van de kandidaten
niet meer dan een uur tot 70
minuten gebruikt. Wij mogen dat
zo doen omdat de vragen uit een
grote database komen, zodat de
collega-keurmeester, die een dag
later op examen komt, weer ande-
re vragen voorgeschoteld krijgt.”

Resultatenlijst
Bij de praktijkopdrachten ligt dat
anders: “Die vereisen een opstel-
ling in een praktijkruimte. Om te
voorkomen dat een collega-keur-
meester het er goed vanaf brengt
dankzij zijn voorkennis van de vra-
gen en niet dankzij zijn kennis van
het keuren, geven we daar geen
antwoorden van vrij.”
Ten slotte wijst Noodelijk er op dat
de keurmeester wel degelijk met
een resultatenlijst naar huis gaat
en dat die hem op het spoor van
zijn eigen verbeterpunten kan zet-
ten: “We geven de score per onder-
werp weer. Zo weet iedere keur-
meester of zijn kennis op bijvoor-
beeld verlichting, kentekenbewijs
of juist remmen tekortschiet.”
Remmen, oh ja, u zit nog te wach-
ten op het antwoord op de vraag
over de remschijf met scheurtjes.
Het antwoord is A, goedkeur. Maar
eh... niet doorvertellen hoor! ●

examen. Daar zouden we echt geen zes
avonden voor nodig hebben. Dat kan ook
prima met een cd-tje van apktoets.nl. Als je
dat bestelt, heb je voor 35 euro 150 oefen-
vragen. Ram ze erin en je slaagt voor het
examen. Maar ben je dan ook een betere
keurmeester?”
De vraag stellen is hem beantwoorden: “Wij
leiden op om de keurmeester helemaal op
het niveau te krijgen dat vandaag nodig is.
Dat doen we in drie theorie- en drie praktijk-
avonden. Hoe die praktijk eruitziet? Daar
stellen we wat ik noem APK-diagnose.
Eenvoudig voorbeeld, neem een voorband
meet het profiel, dat blijkt 1,4 mm te zijn.
Afkeur, dat is niet zo moeilijk. Maar dan de
vraag, waar staat het in het boek. Door zo
bezig te zijn maakt de keurmeester zich dat
boek echt eigen en krijgt hij een enorme
zoeksnelheid. Dat helpt hem niet alleen om
het examentje te halen, maar vooral om in
de dagelijkse praktijk een betere keur-
meester te zijn.” ●

APK-goedgekeurd en toch een
haperend EBS/ABS-systeem op de
trailer. Het is een doorn in het oog
van Tonny Harmsen, APK-1-keur-
meester bij Rekos in Almelo. Een
situatie die volgens hem bij veel
collega’s regelmatig voorkomt.
Tijdens de APK wordt uitsluitend
gekeken of de remvertraging van
het getrokken voertuig binnen de
norm valt.
Dit in tegenstelling tot het rem-
systeem van de trekker, waar niet
alleen de remvertraging gemeten
wordt, maar tevens een statische
controle plaatsvindt van het
ABS/EBS-systeem. Brandt het con-
trolelampje op het dashboard, dan
komt de trekker niet door de keu-
ring. Bij een kale trailer ontbreekt
uiteraard dit lampje, dus kan het
systeem ook niet gecontroleerd
worden luidt de gedachte.
Vreemd eigenlijk, want je stuurt
als keurmeester een combinatie de
weg op waarvan je weet dat er op
veiligheidsgebied iets belangrijks
aan mankeert. Ook doet dit de
acceptatie van de APK geen goed.
“Ik heb de trailer goedgekeurd ter-
wijl de eigenaar tijdens het opha-

EBS/ABS-controle bij trailers
len aan mij vraagt of we de storing
in het EBS-systeem hebben gerepa-
reerd, het lampje in de truck
brandde immers”.
Harmsen nam contact op met gere-
nommeerde remsysteemleveran-
ciers en samen kwamen ze met een
eenvoudige, praktische oplossing
in de vorm van een testkabel. Deze
wordt aangesloten op de 5-pins
EBS-aansluiting van het getrokken
voertuig. De keurmeester contro-
leert hiermee of het massacontact
(pin 5) is geactiveerd. Is dit het
geval, dan zit er een storing in het
systeem en ligt het voor de hand
het getrokken voertuig af te keu-
ren. Deze controle zou in de visie
van Harmsen moeten worden opge-
nomen in de APK-1-regelgeving.
Eventueel is het mogelijk om zelf
zo’n testkabel te maken. U
gebruikt hiervoor een EBS-kabel
waarvan u één stekker demonteert.
Vervolgens monteert u op de kabel
van pin 1 en 2 een knijpklem, het-
zelfde doet u voor pin 3 en 4.
De eerstgenoemde klem
wordt aangesloten op een
gestabiliseerde 24V/10A voeding,
de andere op de massa. Pin 5 geeft

het (massa) signaal of er een sto-
ring is, dit controleert u met een
controlelampje. U moet hiervoor
wel het lampje aansluiten op de
voeding. Deze controle kan, net
zoals bij trekkers, statisch worden
uitgevoerd.
Veel voorkomende oorzaken van
een haperend ABS/EBS-systeem zijn
kabelbreuk, verstoorde contacten,
een niet vermogende voeding
(slechte plus of min) of kapotte
gevers. Met speciale diagnoseappa-
ratuur is het systeem eenvoudig
uit te lezen, de bovengenoemde
testkabel is daar niet toereikend
voor! ●

SILAMassa

ISO-stroom
voorziening
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ATC APK-INFO 
Praktische informatie voor de APK-keurmeester

Reacties welkom!
Wilt u reageren op de informatie
in deze APK-rubriek, heeft u sug-
gesties voor onderwerpen of sim-
pelweg een vraag? Stuur dan een
mail naar apk@vereniging-atc.nl.
Op www.vereniging-atc.nl treft u
onder ‘Ledenservice’ een aparte
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!
Aan deze APK-rubriek werkten
mee: Erwin den Hoed, Atte
Roskam en Auke Cupédo.

Tot voor kort was het verplicht
altijd drie vrije acceleraties uit te
voeren om de k-waarde te bepalen.
Bovendien moest de keurmeester
de meetstrook bij het keuringsfor-
mulier bewaren. Dit met het oog
op een eventuele steekproef. De
meting is nu vereenvoudigd.
Onveranderd is de k-waarde: voor
auto’s met een turbomotor 3,0 m-1

en voor auto’s zonder turbo 
2,5 m-1. Beide waarden zijn van
toepassing op voertuigen in
gebruik genomen na 31 december
1979. In principe blijft de huidige
meetprocedure in grote lijnen van
toepassing.
Wat is er dan wel veranderd? Dat is
bijvoorbeeld het hanteren van de
roetmeetgegevens vanaf het raad-
pleegscherm, dit kan nu achterwe-
ge blijven. Voor de toerentallen

worden standaardgegevens toege-
past. Dat wil zeggen een stationair
toerental tussen 400 en 1000 t/min
en een afregeltoerental dat met
een ruime marge (bijvoorbeeld
2000 toeren) in de roetmeter wordt
ingevoerd.
De minimum olietemperatuur
dient 60°C te bedragen. Als men
zeker weet dat de motor op
bedrijfstemperatuur is, mag deze
meting worden overgeslagen. Een
hogere temperatuur heeft echter
een gunstige invloed op de roete-
missie. Dit heeft niet alleen te
maken met de verbranding, maar
ook met eventuele motorolie die
in de verbrandingsruimte terecht-
komt (speling zuigerveren is gerin-
ger bij een warmere motor).
Dan volgt de vrije acceleratie.
Blijkt bij een eerste of tweede acce-

Nieuwe roetmeting in de praktijk
Aan het ‘mishandelen’ van diesels tijdens

de APK is gelukkig een einde gekomen.

De nieuwe roetmeetprocedure is een

stuk vriendelijker voor de dieselmotor.

Wat is er precies veranderd en waar moet

de werkplaats alert op zijn?

leratie de k-waarde op het display
bij een turbomotor gelijk of lager
is dan 2,5 m-1 en bij een atmosfe-
risch aanzuigende motor gelijk of
lager dan 2,0 m-1, dan kan men de
meting stoppen en de auto qua
roetmeting goedkeuren.
Als de gemeten waarde hoger ligt
dan hiervoor aangegeven, dan
moet de vanouds bekende proce-
dure worden uitgevoerd, inclusief

De roetmeting is gelukkig vereen-
voudigd. Dat spaart tijd en is vrien-
delijker voor de dieselmotor.

het uitdraaien van de roetmeet-
strook. Het afkeuren kan dan
alleen als de drie vrije acceleraties
zijn uitgevoerd en op de roetmeet-
strook waarden worden aangege-
ven van meer dan 3,0 m-1 (turbo-
motoren) respectievelijk 2,5 m-1

(atmosferische motoren). ●

Het is inmiddels genoegzaam
bekend dat voor de truck-remmen-
testbank nieuwe eisen van kracht
zijn. Remmentestbanken geleverd
na 31-1-2004 voldoen daar al aan.
Bestaande remmentestbanken van
oudere datum moeten worden aan-
gepast. Is dit niet mogelijk, of niet
lonend, dan is een nieuwe rem-
mentestbank de enige optie.
Belangrijk is dat wanneer de goed-
keuring van de huidige remmen-
testbank afloopt, en deze (nog)
niet voldoet aan de nieuwe eisen,
de goedkeuring niet meer verlengd

Aanpassing truck-remmentestbank
mag worden. APK-1-erkenninghou-
ders die nog geen actie hebben
ondernomen om de bestaande
remmentestbank aan te passen
aan de nieuwe eisen, moeten dus
haast maken. Leveranciers hebben
een drukke agenda, evenals het
NMi. Houdt dus rekening met een
wachttijd en neem actie ruim
voordat de goedkeuring van de
huidige remmentestbank afloopt.
Met een niet goedgekeurde rem-
mentestbank mag niet worden
gekeurd! ●
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