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Alles over de APK-II
de erkenning • de apparatuur

A. N. Cupédo

In 1985 gaat de periodieke
keuring van lichte voertuigen,
in de wandeling APK-II ge-
noemd, van start. Lichte voer-
tuigen van 10 jaar en ouder
komen het eerst aan bod.
In 1986 en de volgende jaren
komen vervolgens elk jaar drie
bouwjaren onder keurings-
plicht. Men verwacht dat in
1989 vrijwel het gehele perso-
nenautopark onder de keu-
ringsplicht zal vallen; een aan-
tal van ± 4,5 miljoen. De kans
is graal dat veel oudere voer-
tuigen van de weg zullen ver-
dwijnen, omdat de kosten voor
reparatie te hoog worden.
De wet vormt een uitzondering
voor lichte voertuigen tot 3
jaar oud. Deze behoeven niet
jaarlijks Ie worden gekeurd.
De overheid is er daarbij van
uitgegaan dat de onder-
houdstoestand van die wa-
gens op een voldoende hoog
peil lig!. Ook caravans en aan-
hangwagens (zwaarder dan
750 kg eigen gewicht) worden
keuringsplichtig. Voorlopig
schuift dat op naar 1987. In de
toekomst wil men zelfs motor-
fietsen aan een keuring onder-
werpen maar dit zal niet voor
1990 gebeuren.

APK voor de
verkeersveiligheid?
Nederland stelde in 1981 de
algemene peridieke keuring
voor zware voertuigen (met
een leeg gewicht plus laadver-
mogen van meer dan 3500 kg)
ln. Dit werd mogelijk door een
aantal wijzigingen In de we-
genverkeerswet.
Nu is men dan zover dat ook
lichte voertuigen jaarlijks aan
de tand worden gevoeld. De
exacte datum van ingang van
de APK-U staal nog sleeds
niet vast. Ook moet de kamer
nog een beslissing nemen
over een wetsvoorslel om de
keuring voorlopig voor de duur
van 5 jaar In te voeren. Na die
5 jaar houdt de wet op te
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Veel bedrijven beginnen deze dagen met de
voorbereiding voor de verplichte periodieke
keuring van lichte voertuigen, die volgend jaar
van start gaat_ Daarbij blijken nogal wat vragen
te rijzen: Welke apparatuur is wel en welke niet
goedgekeurd? Hoe zit het met bestaande appa-
ratuur? Wat wordt precies geschouwd? Hoe zit
't met de opleiding? enzovoort, enzovoort.
Dit artikel geeft een antwoord op de meest
voorkomende vragen.

bestaan, tenzij wordl besloten
er mee door te gaan. De Raad
voor Periodieke Keuringen rs
bezig een voorstel op tafel te
leggen, dat de keuringen op
de voet gevolgd zullen wor-
den. Hel lijkt niet erg zinnig
om zoiets omvangrijks op te
zetten voor slechts 5 jaar. Be-
ter is het om tijdens de keurin-
gen de gang van zaken bij te
houden en zonodig de keuring
bij te stellen. Bovendien zal de
burger twijfelen aan het nut
van de keuring bij een beperk-
te duur van 5 jaar. Ook is er
meer dan 5 jaar nodig om in
apparatuur en opleiding geda-
ne investeringen terug te ver-
dienen.
Het hoofdmotief voor invoe-
ring van de APK is de verho-
ging van de verkeersveilIg-
heid. Of de verkeersveiligheid
nu werkelijk wordt verhoogd
met een jaarlijkse keuring van
het voertuigenpark betwijfelen
wij. Immers de keuring is en
blijft een momentopname.
Vooral plotseling optredende
defecten veroorzaken onge-
lukken: zoals klapband, breuk
in de stuurinrichting of wielop-
hanging, ean vastlopende rem
of het uitvallen van de rem-
men. Zulke defecten zijn niet

Hoe de andere landen het doen

bij een APK vast te stellen. Al-
leen defecten die geleidelijk
optreden hebben de kans ont-
deklte worden. Het is ook een
misvalting dat goed onder-
houd van een auto automa-
tisch tot verhoging van de ver-
keersveiligheid leidt. Wat hel-
pen perfecte remmen als het
glad is? Ook de vele ketting-
botsingen zijn een voorbeeld
van menselijk falen en
meestal niet ontstaan door de-
fecten aan het voertuig.

Is 1 januari 1985
haalbaar?
Veel bedrijven zijn na de
eerste berichten over de door-
gang van de periodieke keu-
ring van lichte voertuigen vol-
op aan het investeren ge-
gaan. Na een stroom van te-
genstrijdige berichten (de
APK-II zou opeens niet door-
gaan), zijn zij echter danig ge-
schrokken en onmiddellijk
gestopt met de voorbereidin-
gen. Andere bedrijven namen
al eerder een afwachtende
houding aan en lieten alles op
zijn beloop. Nu blijkt dat zij
aan de late kant zijn en hun
bedrijf niet op tijd geschouwd
kan worden. Vooral door de
vertraging die hierdoor in de

Eersle keuring Keuring&- Keu ring na 'IWare Bil wisseling
na Inlerval varkeeraschad e van elgenaa r

Dull9land 3 jaar 2 jaar naen neen
Belgl~ 4 jaar jaarlijks ja ia
Nedarland 3 jaar Jaarl'jks als kanteken nHn

rs ingenom en
Frankrijk niet va rpt iehl
Engaland 3 Jaa. Jaarlijks neen neen

voorbereidingen is ontstaan
wordt door ons betwijfeld of
per 1-1-'85 geslart kan worden
met het keuren.

Hoe er gekeurd wordt
Een automobilist krijgt een
oproep voor de keuring, hij
biedt zelf zijn auto ter keuring
aan bij een keuringsinstantie.
De keuringsinstantie heeft de
plicht elk ter keuring aangel»
den voertuig Ie keuren, on-
geacht merk. De keurmeester
bekijkt de auto op een aantal
aspecten. Vooral remmen,
banden, stuurinrichting, ver-
lichting, CO-percentage en de
dragende delen van de carros-
serie vragen de aandacht.
Hoofdzakelijk is dit visuele
controle: er wordt niets gede-
monteerd. Of hiermee een be-
trouwbare indruk wordt ver-
kregen over de staat van de
auto betwijfelen wij. Bij twijfel
heeft de keurmeester het
recht onderdelen te demonte-
ren. Tijdens de keuring vult de
keurmeester een keuringsrap-
port in. Een goedgekeurde au-
to wordt door de keurmeester
telefonisch afgemeld bij de
AOW. Hier wordt bepaald of
de auto aan een steekproef
wordt onderworpen. Is dit het
geval dan wordt de auto bin·
nen 1Y2 uur door een contro-
leur van da AOW opnieuw aan
een keuring onderworpen. De
RDW onderwerpt jaarlijks 3%
van hat aantal goedgekeurde
auto's aan een steekproef.
Wanneer blijkt dat een bedrijf
bij de steekproeven veel af-
keuringen krijgt, dan kan het
de erkenning kwijtraken.
Blijkt een bedrijf na verloop
van tijd goed te functioneren,
dan kan tijdelijk een vrijstelling
worden verleend voor de tele-
fonische afmeldingspfich!. In
de periode van vrijstelling
wordt het bedrijf wel regelma-
tig bezocht door ambtenaren
van de ROW.
Wordt een auto afgekeurd dan
moet de automobilist de man-
kementen laten herstellen, en
de auto opnieuw ter keuring
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· de opleiding
aanbieden. Wanneer de auto-
mobilist het niet eens is met
de uitslag van de keuring kan
hij in beroep gaan. Een keur-
meester van de AOW onder-
werpt de auto dan aan een
herkeuring op de punten
waarop deze is afgekeurd.
Heeft de automobilist gelijk,
danontvangt hij de kosten van
de herkeuring terug.
Bij goedkeuring wordt aan de
automobilist een keuringsbe-
wijs afgegeven, met een gel-
digheidsduur van 1 [aar. Op
het kenteken wordt een keu-
ringssticker aangebracht. Op
deze sticker wordt de datum
aangegeven waarop de gel-
digheidsduur van het keu-
ringsbewijs eindigt.
Welk bedrag de automobilist
voor de keuring neer moet tel-
len staat nog niet vast. Het is
aan te bevelen de keuring te-
gelijkertijd met een grole beurt
te laten plaatsvinden: dat
scheelt aanmerkelijk in de
kosten. Een boete, als men de
auto niet laat keuren staat ook
nog niet vast. Natuurlijk hangt
het slagen van het keurings-
systeem hier in grote mate
vanaf.

De aanvraag voor erkenning
kost f 700,-. Daarna is men
verplicht jaarlijks een bedrag
van f 327,50 te betalen (abon-
nementskosten). Om de Iwee
jaar wordt het bedrijf opnieuw
geschouwd.
Op 1 jan. '84 waren 3400 aan-
vragen voor erkenning inge-
diend. ADW heeft 31 schou-
wers in dienst, deze hebben
1300 bedrijven geschouwd.
Deze bedrijven hebben overi-
gens nog niet allemaal de er-
kenning gekregen.
De Rijksdienst voor hel Weg-
verkeer verwacht totaal 6000
aanvragen lot erkenning bin-
nen te krijgen.

Opleiding
Keurmeesters
De VAM is in november van
hel vorig jaar van start gegaan
met de opleiding keurmeester
lichte voertuigen. Voor hel
verzorgen van deze opleiding

is er bij de VAM voor ± 2,5
miljoen in nieuwbouw geïn.
vesteerd.
Om voor het examen in aan-
merking Ie komen, dient men
in hel bezit te zijn van het di-
ploma 1e monteur, (het certifi-
caat 1e monteur onderstellen),
of het diploma keurmeester
zware voertuigen. Ook is toe-
lating mogelijk met een door
de RDW afgegeven verkla-
ring. Hieruit moet blijken dat
op een andere manier kennis
is verkregen die gelijkwaardig
mag worden geacht aan het
niveau Ie monteur. Het blijkt
dat 70% van de cursisten het
diploma te monteur in het be-
zit hebben.
De kosten van de opleiding
bedragen f 380,- inclusief
de leerstol. Heelt men al het
diploma keurmeester zware
voertuigen, dan zijn de kosten
minder; namelijk f 182,-.
Verwacht wordt dat in januari

'85 3500 keurmeesters opge-
leid zijn, van het verwachte
aantal van 9000, aldus de
VAM.
De duur van de cursus be-
draagt 2 dagen. De eerste dag
wordt besteed aan voorname-
lijk uitleg van de keuringsei-
sen. Aan de hand van dia's
met praktijkvoorbeelden wordt
het de cursisten duidelijk ge-
maakt, wat we! en wat niet
door de beugel kan. Deze cur-
susdag wordt op verschillende
plaatsen in het land gegeven.
De tweede dag komen de cur-
sisten naar da VAM in Voor-
schoten en krijgen daar een
halve dag uitleg van de admi-
nistratieve handelingen ver-
bonden aan de APK. Het is bij
steekproeven gebleken dat
vooral de administratieve han-
delingen problemen opleveren
voor de keurmeesters. De cur-
sus wordt besloten met een
halve dag praktijk, waarvoor

Erkenning als
keuringsplaats
Het is de bedoeling, dat de
keuringen vooral worden ver-
richt door particuliere bedrij-
ven. Om aan de keuringen te
mogen deelnemen moet men
aen erkenning aanvragen bij
de Rijksdienst voor het Weg-
verkeer. Hiervoor moet het ba-
drijf aan bepaalde eisen vol-
doen t.a.v. inrichting, appara-
tuur en vakbekwaamheid van
het personeel. De exacte ei-
sen zijn aan te vragen bij de
ROW. In het bedrijf moet een
keurmeester werkzaam zijn
mei het diploma keurmeester
lichte voertuigen van de VAM.
Na de aanvraag voor erken-
ning wordt het bedrijf ge-
schouwd door een schouwer
van de ROW. Wordt aan de er-
kenningseisen voldaan, dan
wordt de erkenning verleend. Nieuwe opleldlngs· en examen hel bil dil VAM ven de eU"'U8 keurmeester

Alit" + !.!olortoc:~" lei< oM It9841 ~ (lebrU8"1 29
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diverse automobielen met de
meest uiteenlopende manke-
menten beschikbaar zijn. Hèt
examen wordt op een later
tijdstip afgelegd. Volgens de
VAM is de cursusduur van 2
dagen voldoende garantie
voor het met succes uitoefe-
nen van de functie keur-
meester. Alle cursisten ken-
nen het klappen van de zweep
door hun lange praktijkerva-
ring.

Keurmeester moet
"op herhaling"
Toch is het keuren van voer-
tuigen geen eenvoudige zaak.
Allereerst moet een keur-
meester alle merken kunnen
keuren. Ten tweede moet hij
de vaak ruim gestelde keu-
ringseisen naar eigen inzicht
interpreteren. Vooral het
laatste levert in het begin de
nodige problemen op.
Om de 2 jaar moet een keur-
meester "op herhaling ko-
men". Hij wordt dan als het
ware op de nullijn terugge-
bracht. In de loop der tijd ver-
andert de keurmeester name-
lijk vaak onbewust de grens
die hij moet trekken van goed-
of afgekeurd, waardoor hij te
soepel of te streng gaat keu-
ren. Het contact van de keur-
meester met de automobilist is
van het grootste belang. Zo is
het prettig en leerzaam voor
die automobilist als hij gewoon
bij de keuring aanwezig is. De
keurmeester kan uitleggen
wal er fout is aan de auto en
waarom die daarom moel wor-
den afgekeurd. Op die manier
ziet de automobilist ook het
nut van de keuring in. Zoals de
staatssecretaris al zei in zijn
toespraak bij de opening van
de VAM-nieuwbouw; "De
keurmeester is in de huidi,ge
opzet van de APK verreweg
het belangrijkste instrument".

Welke apparatuur
Is nodig?
Om als bedrijf erkend te wor-
den als keuringsplaats voor
lichte voertuigen, moet er be-
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Bosch ETT 008.03-NL; CO-teater
met digitale uitlezing

Horlba MEXA 321 E; gecombineerde Electra-Control EHC 220; uitvoering
CO en CH tester met CO en CH meting

Peerless 631; CO en CH tester met
dlgll.'e uitlezing

paalde apparatuur aanwezig
zijn. Tabel 1 geeft hier een
overzicht van.
Vooral voor een remmentest-
bank is een aanzienlijke in-
vestering vereist. Het gevolg
is dat veel kleine bedrijven in
eerste instantie voor een rem-
vertragingsmeter zullen kie-
zen. Deze is in aanschaf veel
goedkoper. Toch moeten we

Rlken Rt-503AH-R; gecombineerde
CO en CH tester

deze keuze goed overdenken.
Voor het maken van een rem-
proef op de weg met een rem-
vertragingsmeter is men gauw
15 minuten bezig. Tevens is
men erg afhankelijk van de
verkeersdrukte en de weer-
somstandigheden. Voor het
meten van de remvertraging
op de weg is namelijk een
droog wegdek vereist, wat in

Tabel 1. Welke apparatuur hebben we nodig bij de APK II.
Apparatuur BIlzonderheden

- 8andenspannlngsmeter,
bandenpomp, profiel-
dieptemeter

- Bandllzer of koevoet

- Pedaelkrachtmeter

- Krik Voldoende draagvermogen om de wielen van
de vooras gelijktijdig en de wielen van de ach-
teras afzonderlijk Ie heffen.

- Remver1raglngsmeler
of remmentestbank

- Sporlngsmeter Niel verplichl als een proefnt plaatsvlndt ter be-
oordeling van de bostuurbaarhe,d.
Ned. talige gebruiksaanwijzing aanweziç.

- Gereedschap voor monta-
ge en demontage van
remtrommets

- CO-meter

- VeIlIgheidalooplamp Dubbel geïsoleerd en ~de afscherming.

- Roetmeter

Geldig goedkeuringscertilicaal aanwezig.
Ned. talige gebruiksaanwijzing aanwezig.

Geldig goedkeuringscertificaat aanwezig.

Geldig goodkeuringscertilicaat aanwezig.
Ned. talige gebruIksaanwijzing aanwezig.

ons land zelden het geval is.
Buiten het meten van de rem-
kracht heeft de remmenlest-
bank meer mogelijkheden.
Hier kunnen ook zaken als
ovale remtrommels, slingeren-
de remschijven, Slepende
remmen, vette remmen, ver-
nauwde remleidingen en hel
verschil in remwerking tussen
links en rechts aan het licht
worden gebracht.
Besef dus goed dat bij de aan-
schaf van apparatuur niet al-
leen het aspect prijs om de
hoek komt kijken, maar zeker
ook de gebruiksmogelijkhs-
den.
Met de aanschaf van een roet-
meier kan het beste gewacht
worden lol deze echt nodig is.
De roet meting geeft op hel
momenl nog te veel preble-
men. Een onderzoekingscom-
missie werkt hieraan, en het
zal nog wel enige jaren duren
tol de roetmeter verplicht
wordt.

Het IJkwezen keurt
een deel van de
apparatuur
Voor een deel van de appara-
tuur is de beoordeling, of deze
aan de eisen voldoen, opqe-
dragen aan de Dienst van het
ijkwezen. Het gaat hierbij om
de volgende apparatuur:
- Rollenremmentestbanken
- Remvertragingsmeiers
- Pedaalkrachtmeters
- CO-meters
Voor de erkenning als keu-
ringsplaats moet bij deze ap-
paraluur en goedkeuring5-
certificaat aanwezig zijn, dat
nog niet verlopen is.
De Dienst van het ijkwezen is
al geruime tijd bezig mei zoge-
naamde model keuringen. Het
doel van dit onderzoek is na te
gaan of het apparaat zodanig
is geconstrueerd, dal het vol-
doet aan de eisen die er aan
gesteld worden. Wordt het ap-
paraat "model" goedgekeurd
dan komt het op een lijst te
staan van toegelaten appara-
tuur voor de APK. Tabel 2 en 3
geven een opsomming van de

- Verllchtlngsscherm
of Koplamptestapparaat

- Meetband, schietlood
en schuifmaat

- Set basisgereedschap

Mei ingang van nader Ie bepalen datum.

AUIO ~ Motorlechnlek 44 (19841 21lebruaril
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tol nu loegelaten apparatuur.
Deze tabellen zijn bijgewerkt
tot V januari '84.
Daarnaastwordt eik apparaat
Individueelonderzocht, hierbij
wordt er naar de meeteigan-
schappen gekeken. Na goad-

Siemens Ultramat 11-NL; CO tester
met dlgltsle ultlezl ng

T8OO12.OVerzicht toegelaten remmentestbanken

Fabrtkant Model/Type Geschild voor Importeur~~~~------~~------
p8f$W + bedrN persw +

bedrN

Botch BPS 104
BPS 105
BPS 105550

ttoIrnlinn ere~an 1
Brekon 2.13
Brekon 3.13
Breko n 3. 13U

SI:hneidef EBS 132061
EBS 13506
EBS 255.3/
EBS 431.3

x2) x
X

"
x
x

x

X

x

•
xl) X

Xl) X
x

X

Schenck R2P
R3
RI3
RI3s
R13u

Willem van Rijn B.V.
Hsarlemmerweg 475
tOSS PK Amsterdam
Tel.: (020) 5800911

Auto Techniek
Nedertend BY
Sijsjesbergwag 12
1lOS AL Amsterdam
Tel.: (020) 97t9Bl

H. Rijs B.V.
Bestevaerstlaal 61
lB12 PC Alkmaar
Tel.: (072) 400204

B. OSkamp B.V.
Nijverhei dsweg
Noord 129
3812 PL Amerstocn
Tel.: (033) 632434

B150
Sappel... Bl00/ TBA B.V.

Bovenkamp 1
1391 LA Abcoude
Tel.: (02946) 4428

Sun xSBA 1921
SBA 1940
seA 1970

Sun Electric Ned. BV_
Spaklerwe9 69
1099 BB Amsterdam
Tel.: (020) 943277

VLT 15000 Van Leeuwen
Techniek BY
Nijverheidsweg 39
4870 AH Etten· Leur
Tel.: (01608) 21910

WSG 2000-150
2000-250

RemmendienSI
l. J. Amelsbaek B_V.
Van Ostacesteaat 421
1074 VZ Amsterdam
Tel.: (020) 738381

persw: Beslemd voor keuring van voertuigen waarvan net ledig gewicht ver-
meerderd met hal laadvermogen niet mear bedraagl dan 3500 kg.

bedrw: Bestemd voor keuring van voartuigen waarvan het ledig gewichl ver-
meerderd mat het laadvermogen meer bedraagt dan 3500 kg.

') Mits voorzien van aen remkrachtaanwijsinrichling met een meetbere,k
van O·6000N

2) Mits veemen van een ramk rachtaanwij sinrich ting me! ean mae!bere; k
van 0·5000N

Toegelaten remvertraglngsmater:

Motometer Type 662.500.2001 Importeur:
remvBrtrag Ings. an
pedaalkrechtme!er

CASU Utrecht B.V.
Vleulenseweg 388
3532 HW Utracht
Te L. (030) 9431331943155

AlJlO•. MotonllC~ni$k •• (1984)Z (feb'u."1

keuring geeft het ijkwezen een
goedkeuringscertilicaat af, be-
horende bij dat apparaat.
De geldigheidsduur van zo'n
certificaat bedraagt:
Aemvertragingsmeters en pe-
daalkrachtmeters 2 jaar:

VL T 3201: co tastar

Tabel 3: Overzicht toegelaten CO-meters

Fabrikant ModeUType Opmerking: Importeur

Bosch ETT 008.03-NL Willem van Rijn BY
Haarlemmerweg 415
lOSS PK Amsterdam
Tef.: (020) 5800911

Eladra- EHC 220 ook leverbaar H_ Rijs BY
Control mat CH·meting Bestevaerstraat 61

1812 PC Alkmaa'
Tel.: (072) 400204

Holmann 8800 RIMAT
Boezemweg 179
3031 BH Rotiafdam
Tel.: (010) 524159

Horlbe MEXA 201X TBA BV_
MEXA 32tE Boven kamp 1

1391 LA Abcoude
Tel.: (02946) 4428

Peerlass 63t met CH·met;ng ITM Mechanfca
Straat_g70
3051 SJ RottBrdam
TeL: (010) t86146

Rlken RI·503AH·R met CH.meling Rami BY
De Ru )'telkade 141·143
lOl t AC Amsterdam
Tel.: (020) 252953

Siemens Ultramal l1-NL Mctorcar Prod uets
Ultramal 12-NL met CH·meting HOlland BY

Amste.damsaw(!Q 47
3812 RP Amersloort
Tel .. (033) 635535

VAG 1363·NL alleen voor PON Automobiel.
VW/Audi dealer handel B.V.

Poslbus 72
3800 HD Amerstcort
Tet.: (033) 949944

VLT 3201 Van leeuwen
3321 met CH·meting Techniek B.V

Nijverheidsweg 39
4870 AH Etten-leur
Tel.: (01808) 21910

31
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KUlNG

Rollenremmenlestbanken
jaar:
CO-meters 1/2 jaar.
Een bedrijf d.ent zelf vóór het
verlopen van dit certificaat
een nieuwe keuring aan te
vragen. Een door he! ijkwezen
erkende kalibratiedienst komi
het apparaat dan opnieuw
keuren, en bij goedkeuring
wordt een nieuw certificaat
verstrekt. Op deze manier is
er een goede controle op de
kwaliteit van de apparatuur.

Nieuwe apparatuur
Wanneer U als bedrijf één van
de besproken apparaten
koopt voor de APK-II, dan
moet dit:
1. van een loegelaten model

zijn:
2. voorzien zijn van een indi-

vid ueel goedkeuringscerti-
ficaat. SchenckR2P remmenleslbankvoor per50nenaulo's

Het is dus onverstandig nu tot
aanschaf van apparatuur over
te gaan dat nog met als model
is toegelaten. Men kan zich
dan later lelijk in de vingers
snijden. Het bedrijf wordt dan
namelijk niet als keu-
ringsplaats erkent, lol dat het
model wel wordt toegelaten.
Wil men desondanks loch
zo'n apparaat kopen, dan is
het raadzaam om van de leve-
rancier een verklaring te ei-
sen, waarin hij garandeert het
apparaat terug te nemen wan- Seppeler8100; remmenleslbankvoor persenen-en bedrilfsaulO'S
neer het niet als model wordt
toegelaten. Voorts waarschu- Apparatuur waarvan de keuring nog loopt
wen wij U voor advertenties
etc. waarin apparatuur wordt
aangeboden als zijnde goed-
gekeurd terwijl dit nog niet het
geval is. Dal gebeurt namelijk
nogal eens.

Gebruikte apparatuur
Géén voorafgaand modelon-
derzoek is vereist voor:
B. Rollenremmentestbanken

in gebruik genomen vóór 1
jan. '82 (APK-t), 1 jan. '64
(APK.II)

b, Remvertragingsmeters en
Pedaalkrachtmeters in ge-
bruik genomen vóór 1 jan. Zodradegoedkeuringvandezeapparatuurwordtvrijgege~en.zullenwi)dalbe-
'82 'ichten in AMT.

MAHA remm (In lestbsn kan van: Berg-Q-Tool B.V.
Mr. de BO(lrlaan 107
7411 AJ Devenler
Tel.: 105700) 20666

GABLER 'em mentestban ka n va n: Superspark B.V.
Boekweitskorrel 5A
1251 ZH Laren
r-r.. (02t53) e95 04

HPA remmentestbanken van' Saarloos Garage·uitrustingen B.V.
Kuluutsheuvet 6
5e25 BE Overloon
TeL. (04766) 2125

AHS remrneotestbanken van: H. Rijs s.v.
VLT remmenteslbanken van; Va~ Leeuwen Techniek a.v.
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c. CO-meters in gebruik ge-
nomen vóór 1 jan. '84.

Apparatuur in gebruik geno-
men voor deze data hoeven
dus niet van een toegelaten
model te zijn. Wel moeten ze
voorzien Zijn van een individtr
eel goedkeuringscertificaat.
Hierbij moel opgemerkt wor·
den dat de prijs voor de indivi-
duele keuring van een ge-
bruikt apparaat aanzienlijk
duurder is dan bij een nieuw
apparaat.

Ruilsysteem als
serviceverlen ing
In dit artikel is er al op gewe-
zen, dat we zeker niet alleen
prijsbewust moeten kopen.
Veel belangrijker is, dat de
aankoop een verantwoorde in-
vestering is. Het apparaat
moel de mogelijkheden bie-
dsn die we nodig hebben, niet
meer en niet minder. Konstan-
te inzetbaarheid is ook van
groot belang. Om dit laatstete
garanderen biedt bijvoorb6ekJ
Siemens bij de CO-testers de
gebruiker de mogelijkheid om
legen een vaste vergoeding
elke zes maanden een ruilap-
paraat te ontvangen.
Op een dergelijk apparaat zil
telkens zes maanden garan-
tie. Dit ruilapparaat is al voor-
zien van een goedkeurings-
certificaat, zodat de gebrui.
ker daar geen omkijken meer
naar heeft. De kans op storb-
gen is op deze manier in be-
langrijke mate verkleind, zo-
dat uitval uitgesloten is. De
keuringen kunnen dan onge-
hinderd worden voortgezet
Zo zien we dat naast het
aspect prijs ook de aangebo-
den service in overweging ge-
nomen moet worden.

APK als
concu rrentlewapen
Een bedrijf dat het handig
aanpakt zal door de keuring al
snel zijn klantenkring kunnen
vergroten. Hij kan bijvoor-
beeld nu al kentekens opvra-
gen van de auto's in zijn ray-
on. Wanneer hel tijdstip van

Aul" + MOlortecnntek U (t964) 2 (loI>'U""l
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ingang van de APK-II
vaststaat, kan hij al die men-
sen benaderen. Gelijktijdig be-
wijst men de klant een dienst
met informatie over de keu-
ring. Op deze wijze is het mo-
gelijk klanten binnen te krijgen
die normaal niet gekomen wa-
ren.
Kortom, een goede voorlich-
ting naar de klant wordt al snel
teruggevonden in verhoging
van de omzet. Neem hierin
vooral geen afwachtende hou-
ding aan maar toon initiatief!
Oe APK-I, voor bedrijfsauto's,
brengt de keurende garage
bedrijven gemiddeld f 600,-
extra werkplaatsomzet per au-
to binnen.
Het is mogelijk de keuring te
combineren met een grote
beurt. De kosten voor de auto-
mobilist worden zo vermin-
derd en mogelijk ziet men de
klant vaker terug.

Meer werkgelegenheid
door de APK
Uit het oogpunt van werkgele-
genheid bezien is de periodie-
ke keuring van het wagenpark
een positieve zaak. Volgens
het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat zal in 1989 de di-
recte werkgelegenheid bij de
bedrijven die aan de keuring
deelnemen met naar schatting
600 arbeidsplaatsen zijn
gestegen. De indirecte werk-
gelegenheid zal in 1989
± 2500 arbeidsplaatsen creë-
ren. De raden hiervan is dat
door de keuring meer mensen
hun auto in onderhoud geven.
Of deze getallen werkelijk uit
zullen komen blijft de vraag.
Zeker is echter dat door de pe-
riodieke keuring de werkgele-
genheid niet terug zal lopen.
Het aantal arbeidsplaatsen bij
de Rijksdienst voor het Weg-
verkeer is uitgebreid met 273,
nodig voor de opbouw van een
registratie- en controle-
apparaat. De kosten hiervan
worden op de automobilist
verhaald, en wel door een
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jaarlijkse opslag van Deel-lil
van het kentekenbewijs.

Resultaten van de
keuring
De vraag die velen zullen stel-
len; "wordt er nu iets met de
resultaten van de APK ge-
daan?" Het zou ideaal zijn om
bepaalde zwakke punten aan
een auto bij te houden op zo-
genaamde defectenstatistie-
ken. Deze defectenstatistie-
ken kunnen ons inzicht geven
in de zwakke punten per merk,
type en bouwjaar. Het opma-
ken van deze statistieken is
met behulp van een computer

vrij eenvoudig uit te voeren.
Voor de constructeur is dit
waardevolle informatie. Aan
de hand hiervan kan hij de au-
to technisch verbeteren. Indi-
rect levert dit dan in elk geval
een bijdrage aan de verkeers-
veiligheid.
De consument kan ook zijn
voordeel doen met deze infor-
matie bij de aanschaf van een
auto.

Deze .•feed-back" van gege-
vens zal altijd wel een droom
blijven. Helaas is hiervoor bij
de overheid geen geld be-
schikbaar.
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Elektronica en de APK
De toepassing van elektronica
in de moderne auto neemt
hand over hand toe. In de toe-
komst zullen per auto 5·10 mi-
crocomputers zijn ingebouwd.
De toepassing van elektronica
in de autotechniek loopt nu
nog achter ten opzichte van
de toepassing in de luchtvaart-
en huishoudelijke apparatuur.
Deze achterstand zal echter
snel worden ingehaald.
Aangezien de elektronica in-
vloed heeft op de verkeersvei-
ligheid, de betrouwbaarheid
en de milieu-invloeden moe-
ten we deze gaan betrekken in
de periodieke keuring. De vrij
eenvoudige metingen van nu
zullen dan aangevuld moeten
worden met elektronische
mestproeven. Dat zal de APK
er niet gemakkelijker op ma-
ken.

Besluit
In dit artikel hebben we ge-
tracht een antwoord te geven
op alle vragen over de kernen-
de APK die wij de laatste
maanden uit de praktijk ont-
vingen. Ten einde u de ko-
mende maanden (en mis-
schien jaren) voortdurend op
de hoogte te houden start
AMT vanaf nu een speciale
APK·rubriek. Deze zal, als er
voldoende informatie te mei-
den is, ieder nummer verschij-
nen .•

Belangrijke adressen:

Rijksdienst voor het Wagverkeer
Postbus 20909
2500 EX ·s·Gravenhage
Tel.: (070)·889466

Dienst van hel Ijkwezen
Postbus 654
2600 AR Delft
rer.. (015)-569271

Stichting VAM
Postbus 399
2250 AJ Voorschoten
Tel.: (01717)-4141
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