
We willen wel, maar kunnen nog niet. Dat is
de voorlopige stand van zaken. De regelgeving
is definitief, inmiddels hebben 2500 van de
9000 APK-bedrijven zich aangemeld om de fil-
ters te mogen afmelden en de vraag naar roet-
filters stijgt. Wat is dan het probleem? Er zijn
momenteel (begin augustus) nog geen type-
goedgekeurde roetfilters die in aanmerking
komen voor subsidie.

Duitse eisen overgenomen
Om de werking van een roetfilter onder de
juiste omstandigheden te beoordelen is een
uitgebreide en kostbare test nodig. Overwogen
is om speciaal voor Nederland keuringseisen
en procedures op te stellen. Daar heeft men
vanaf gezien omdat de overheid natuurlijk wel
inzag dat de Nederlandse markt te klein is om
een apart dekkend roetfilter-programma te
ontwikkelen.
De Duitsers zijn ons op dit terrein voor
geweest. Daar zijn eind vorig jaar de eisen
voor het ‘retrofitten’ van dieselauto’s wettelijk

Subsidieregeling open roetfilters van kracht

Roken: liever niet!
Vorige maand is de subsi-

dieregeling voor de

achterafmontage van open

roetfilters ingegaan.

Gecontracteerde APK-keu-

ringsbedrijven mogen de

klus klaren, de RDW houdt

een oogje in het zeil,

SenterNovem verleent de

subsidie en het afmeldbe-

drijf schiet de subsidie

voor. Nu de goedgekeurde

filters nog.

Iedereen mag een retrofitroetfilter onderbouwen. Om in aanmerking te komen voor het subsidiebedrag
moet de montage afgemeld worden bij de RDW en dat kan alleen bij de gecontracteerde (auto)bedrijven
met APK-erkenning. Elk APK-bedrijf heeft zich voor deze service aan kunnen melden.
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vastgelegd. ‘Men’ heeft besloten deze voor
Nederland inhoudelijk integraal over te
nemen. Roetfilters die voldoen aan de gestelde
(Duitse) emissie-eisen en waarvan de kwaliteit
door de Conformity of Production (COP) is
gegarandeerd, ontvangen een typegoedkeu-
ring van de RDW. Met deze COP-verklaring
onderschrijft de fabrikant dat de filters die in
verkoop worden gebracht identiek zijn aan het
geteste (Duitse) exemplaar. In dit traject is de

nodige vertraging ontstaan, waardoor de lijst
met goedgekeurde roetfilters momenteel nog
erg mager is. De leveranciers van de roetfilters
verwachten echter dat begin september het
verhaal rondom de typekeuring is geregeld en
dat we dan echt van start kunnen gaan.

Vanaf Euro 1
Voor het uitrusten van bestaande personenau-
to’s en bestelauto’s met een roetfilter komen
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Zo monteer 
je een retrofit-
roetfilter

Als laatste moet de montage van het
retrofitroetfilter worden afgemeld bij de
RDW. Van de gereed gemelde inbouwen
wordt tenminste 5% per jaar aan een steek-
proefkeuring onderworpen. Tijdens de steek-
proef controleert men of het roetfilter een
typegoedkeuringsnummer heeft, of het
geschikt is voor het desbetreffende voertuig
en of het op de juiste manier is ingebouwd.
De montage van het roetfilter wordt ver-
meld bij de voertuiggegevens zodat het
voertuig maar één keer in aanmerking komt
voor subsidie. De afmelding betekent ook
dat het inbouwbedrijf de nota naar
SenterNovem kan sturen die het subsidiebe-
drag vervolgens overmaakt aan het bedrijf.

Het achteraf monteren van een roetfilter is
een koud kunstje. Het goedgekeurde
retrofitroetfilter heeft namelijk dezelfde
afmetingen als de originele af-fabriek oxikat.
We laten hier stap voor stap de procedure
zien.

Het monteren van een roetfilter begint met
het consulteren van de gegevens. Is er voor
het voertuig een goedgekeurd roetfilter
voorhanden? De (veelal Duitse) roetfilterpro-
ducenten hebben zich in eerste instantie
gefocust op de fastmovers, dus voertuigen
waarvoor ze een hoge afzetverwachting
hebben. Het aanbod is om die reden niet
dekkend.

De grootste problemen bij het monteren van
een retrofitroetfilter zijn te verwachten bij
het demonteren van het oude (oxidatiekata-
lysator) uitlaatdeel.

Eigenlijk omhelst het monteren van een
retrofitroetfilter weinig meer dan het ver-
vangen van een stuk uitlaat. Er komt
uiteraard wel meer papierwerk bij kijken, u
moet uw werkzaamheden afmelden bij de
RDW en deze instantie is bevoegd om het
werk steekproefsgewijs te controleren.

Uiterlijk bijna hetzelfde. Het binnenwerk van
de standaard oxidatiekatalysator is vervan-
gen door een combifilter dat de roetuitstoot
per kilometer terugbrengt naar 25 mg. Het
roetfilter heeft een extra hitteschild aan de
buitenkant.

Montage van het retrofitroetfilter zal in de
praktijk weinig problemen opleveren, mits u
een voor het type auto goedgekeurd
systeem gebruikt. Deze heeft namelijk
dezelfde buitenafmetingen als de originele
af-fabriek oxikat.

Na montage volgt controle op de gasdicht-
heid van het uitlaatsysteem. Met een roet-
meter is niet vast te stellen of het retrofit-
roetfilter voldoende zijn werk doet, de
opaciteitswaarde van het uitlaatgas blijft
namelijk gelijk
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alleen de open filters met continue regenera-
tie in aanmerking. Bij deze filters moet een
deel van de uitlaatgassen het onderdeel onge-
reinigd kunnen passeren zodat ze nooit 100%
verstopt kunnen raken.
In principe komen alle diesels vanaf de 
Euro 1-milieuklasse (1992) in aanmerking voor
retrofit. Of dit ook echt praktijk gaat worden
is maar zeer de vraag, de oude diesels produ-
ceren zoveel roet en de aantallen zijn zo klein
dat geen producent heil in deze markt ziet.
De verwachting is dat de leveranciers zich
gaan richten op de fastmovers. Dit betekent
dat het aanbod niet volledig dekkend zal zijn,
met een kleine twintig verschillende types
probeert men de markt zo veel mogelijk af te
dekken.

Prijzen zullen dalen
Zodra de afzet van goedgekeurde roetfilters
begint te lopen verwacht men dat de prijzen
zullen dalen en dat het subsidiebedrag over-
eenkomstig naar beneden gaat. De gemiddel-
de prijs inclusief montage zal voor de klant
uitkomen op iets meer dan � 600,-. Voor de
werkplaats betekent het een klein halfuurtje
werk. Daar tegenover staat dat het afmeldbe-
drijf de subsidie (� 500,-) moet voorschieten
aan de klant. SenterNovem betaalt dit subsi-
diebedrag later terug aan het bedrijf, men ver-
wacht dat dit ongeveer een maand duurt.
Of het storm gaat lopen met het retrofitten is
nog maar de vraag. De klant moet gemiddeld
iets meer dan � 100,- investeren in zijn auto
en krijgt daar ogenschijnlijk niets voor terug.
VROM studeert nog op de mogelijkheid om
flankerend beleid te introduceren. Dit bete-
kent bijvoorbeeld dat eigenaren van vieze die-
sels meer wegenbelasting moeten gaan beta-
len of niet meer mogen parkeren in de
binnensteden. Echter, als we ons realiseren
hoeveel moeite het heeft gekost om alles
rondom het retrofitten te regelen, zal dat nog
wel een hele klus worden. Alle opties staan
open, over de uitkomst informeren wij u
zeker. Wordt vervolgd! ●

Hans Doornbos

Ieder garagebedrijf mag
retrofitroetfilters onderbou-
wen. Niet ieder bedrijf mag
de filters afmelden bij de
RDW (via het APK-afmeld-
scherm), daarvoor moet het
(APK) bedrijf een contract
hebben afgesloten met
SenterNovem. Niet alle APK-
erkende bedrijven hebben
gekozen voor deze moge-
lijkheid, een kleine 30%
heeft zich tot nu toe aange-
meld. Waarschijnlijk heeft
het gros de brief van
SenterNovem over het
hoofd gezien, maar men
kan zich nog steeds aanmel-
den.
De consumentenprijs voor
een roetfilter zal sterk

afhangen van de popula-
riteit die men van een
bepaald type verwacht.
Gemiddeld zal de prijs van
een roetfilter �600,- bedra-
gen, hierin zit een marge
van ongeveer �50,- voor het
garagebedrijf verwerkt. Het
onderbouwen van een roet-
filter neemt in totaal een
half uur in beslag. Voor het
totale proces van monteren,
factureren etc. rekent men 
�40,-. Het bedrijf hoeft
geen extra investeringen te
doen om deze service aan
de klant aan te bieden.
Enige nadeel is dat het
afmeldbedrijf de subsidie
aan de klant moet voor-
schieten. SenterNovem

betaalt deze dan later terug
aan het garagebedrijf. De
verwachting is dat dit tra-
ject (opsparen van gemid-
deld vijf montages, insturen
en uitbetalen) ongeveer een
maand duurt.
Het is niet mogelijk om met
de conventionele roetmeter
het roetfilter te controleren
op een juiste werking. Dat
betekent dat tijdens de jaar-
lijkse APK het onderdeel
geen extra aandacht nodig
heeft. Het roetfilter is ver-
vaardigd uit RVS en men
verwacht dat deze een auto-
leven lang meegaat. ●

De diesel ligt onder vuur.
Fijnstof en NO2 blijken een
aanslag op de volksgezond-
heid, vooral in de dichtbe-
volkte gebieden is de lucht-
kwaliteit niet in overeen-
stemming met de Europese
normstelling.
Met een aantal relatief een-
voudige maatregelen zijn die
emissies terug te dringen.
Maar zoals met zoveel aan-
passingen kosten ook deze
geld en dan blijkt de liefde
voor het milieu bij menig
autorijder op een flinter dun
laagje te zijn gestoeld.
Ook de overheid heeft de
luchtkwaliteit niet altijd
serieus genomen. Tót het
moment dat men werd
geconfronteerd met de
gevolgen. Vooral het stilleg-
gen van verschillende bouw-
projecten maakte grote
indruk. Vandaar dat men
ijlings een aantal subsidiere-
gelingen in het leven heeft
geroepen om de eigenaren
van de ‘vieze’ diesels te
bewegen de emissies van hun
voertuig te schonen.

Wij hebben een kleine inven-
tarisatie gemaakt van de die-
selsubsidieregelingen. Zo krij-
gen eigenaren van nieuwe
(vanaf 1 april van dit jaar)
diesel-taxi’s en bestelauto’s
met een af-fabriek roetfilter
een subsidie van �400,-. Het
voertuig mag een maximale
uitstoot hebben van 5 mg
roetdeeltjes per kilometer.
Voor nieuwe personenauto’s
geldt een soortgelijke rege-
ling. Per 1 juni 2005 krijgen
eigenaren een korting van 
�600,- op de aankoopbe-
lasting van de auto.
De oudere diesels staan sinds
vorige maand in de spot-
lights. Het betreft hier voer-
tuigen die af-fabriek niet zijn
voorzijn van een roetfilter en
wel in aanmerking komen
voor retrofit van een derge-
lijk filter. In principe komen
alle motorvoertuigen met
een Euro 1 dieselmotor
(1992) in aanmerking. Het fil-
ter in combinatie met de
motor moet voldoen aan de
gestelde emissie-eisen, het
filter moet een typegoedkeu-

ring hebben, de subsidie
bedraagt �500,-. Later dit
jaar komt een soortgelijke
regeling tot stand voor het
achteraf inbouwen van roet-
filters bij vrachtauto’s, tevens
onderzoekt men de haal-
baarheid voor een subsidiere-
geling voor roetfilters op
binnenvaartschepen, diesello-
comotieven en mobiele
werkmachines.
De zware sector komt ook in
beeld. Stads- en streekbussen
kunnen en moeten schoner.
De overheid stelt �7.000,- ter
beschikking wanneer een
dieselbus wordt voorzien van
een roetfilter.
Ondernemers die nu al kie-
zen voor een Euro 4- of 5-
voertuig (bus of vrachtauto)
kunnen via de Milieu-investe-
ringsaftrek rekenen op een
belastingvoordeel van 
�7.500,-. ●

In het januarinummer van AMT hebben
we uitgebreid aandacht geschonken aan
de techniek van het retrofitroetfilter. U
kunt het artikel vinden op www.AMT.nl
(Archief, rubriek Onderdelen, subrubriek
Uitlaatsysteem). Interessant zijn ook de
videofilms over roetfilters van HJS, Bosch,
Toyota, Peugeot en Opel (Video, rubriek
Motoren).

Aantrekkelijk klusje voor 
het autobedrijf

Woud aan subsidieregelingen
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