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ATC APK-INFO 
Praktische informatie voor de APK-keurmeester

We gaven in AMT-6 een overzicht
van die 29 punten waarop auto's
niet meer gekeurd hoeven worden.
Allemaal punten die volgens de
beleidsmakers niet (meer) van we-
zenlijke betekenis zijn. Kwestie van
een aantal pagina’s uit het grote
boek met APK-eisen scheuren, of
moet de keurmeester juist heel
goed opletten wat hij nu wel en
niet keurt? Voor keurmeesters die
niet binnenkort op cursus gaan om
hun bevoegdheid te verlengen sta-
ken we vast ons licht op bij APK-
opleider PSB. Overigens is het he-
laas ook niet zo dat het tweejaar-
lijks examen voor verlenging van
de bevoegdheid speciaal toetst op
kennis van veranderingen in de
regels sinds het vorig examen. Iets
waar trainer Martin Pardoel al eer-
der vraagtekens bij zette. Naar zijn
mening zou daar meer aandacht
voor moeten zijn.

Handboek onveranderd
Ook over de afschaffing van 29 con-
trolepunten heeft Pardoel een dui-
delijke mening. Vooral welke daar-
van werkelijk overbodig zijn en
welke niet. Maar daarover straks
meer. Het eerste probleem is de
manier waarop deze wijziging
werd doorgevoerd, per brief van de
RDW. Het handboek voor de APK is
echter nog niet officieel gewijzigd,

benadrukt Pardoel. Ook de eerder
doorgevoerde versimpeling van de
roetmeting is wel opgenomen,
maar delen van de oude meetpro-
cedure staan er ook nog in ver-
meld. Dat plaatst de controleurs
voor grote twijfel. “De praktijk is
dat de ene controleur zich strikt
aan het boek houdt, en een ander
de gewijzigde regeling als leidraad
hanteert. Zo weet ook de keur-
meester niet meer waar hij aan toe
is.” En wie zit erop te wachten om
na een steekproef te gaan debatte-

ren of de juiste, meest recente re-
gels werden gehanteerd?
Achtergrond bij een deel van die
geschrapte punten is dat de contro-
le niet bij de keurmeester hoeft te
liggen, omdat het zaken zijn die de
politie ook mag en moet controle-
ren als een automobilist wordt aan-
gehouden. “Maar”, zegt Pardoel,
“hoe leg je dat de klant uit die met
een APK-goedgekeurde auto toch
een bekeuring krijgt omdat de auto
niet in orde is?” Er hoeft niet meer
gecontroleerd te worden op dupli-

caatcode op de kentekenplaat of
vermelding GAIK op het kenteken-
bewijs, maar als het niet klopt
maakt oom agent daar wel een
punt van. Evenzo ‘het voeren van
verblindende verlichting’. Hoeft
niet meer gecontroleerd, maar de
politie let er wel op.
Nog zo een: het aantal cilinders
hoeft niet meer op kentekenbewijs
en in de auto zelf gecontroleerd te
worden. Toch doen, raadt Pardoel
aan, ook dit is iets dat bij politie-
controle langs de weg makkelijk
vastgesteld wordt. En voor de keur-
meester is een controle seconden-
werk. “In de praktijk is het immers
ook niet zo dat de tijd van de keur-
meester per minuut wordt afgere-
kend, en de versimpelde APK-keu-
ring evenredig goedkoper is gewor-
den, zodat elke seconde meerwerk
vermeden moet worden.”

Zeven punten niet vergeten
Zo komen we tot een advies om
enkele van de afgeschafte controle-
punten toch te blijven controleren.
Deels om discussie met de klant te
voorkomen, die aanneemt dat een
goedgekeurde auto ook in het oog
van de politie in orde is. “Moet je
gaan uitleggen dat je niet hoefde
controleren op een punt dat wel
een bekeuring kan opleveren, dan
ben je veel meer kwijt dan die 4,4
minuten tijdsbesparing op de keu-
ring.” Een enkel geschrapt punt
raakt zodanig de veiligheid dat het
beter is hierop toch te blijven con-
troleren. 
We geven een lijstje.
● Vergelijk kentekenbewijs met
gegevens in raadpleegscherm.
1. Aantal cilinders.
2. Controle kentekenbewijs op

droogstempel of vermelding
GAIK.

● Controle van het voertuig aan
de hand van het kentekenbewijs.
3. Aanwezigheid van een of meer-

Om de lasten voor bedrijven en burgers te verlichten besloot 

de overheid dit jaar onder meer om uit de APK-keuring 29 pun-

ten te schrappen. Een brief van de RDW informeerde de keur-

meesters hierover. Dik vier minuten sneller keuren, rekende de

RDW voor, goed voor 10,7 miljoen euro totale besparing. Gauw

verdiend voor Nederland, of blijkt de praktijk voor de keur-

meester zoals gewoonlijk weerbarstiger?

APK-regels vereenvoudigd,
verwarring vergroot

Er zijn 29 controlepunten komen te vervallen, waarvan vele te maken hebben
met het controleren van de ‘papieren’. Toch niet altijd wijs, vindt Pardoel.
Want hoe leg je een klant uit als hij met zijn zojuist goedgekeurde auto
staande wordt gehouden door de politie?
Foto: Jan Lieftink
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dere koppelingen.
4. Aantal cilinders.
● Controle kentekenplaten.
5. Duplicaatcode op kentekenplaat

vergelijken met kentekenbewijs.
● Controle reminstallatie.
6. Controle op overberemming

achteras.
● Controle op uitrusting, zicht en
verlichting.
7. Controle op het voeren van ver-

blindende verlichting.

Controleer wel aanhangerkoppe-
lingen, of die deugdelijk zijn, en
de remkrachtverdeling over voor-
en achteras zodat de auto bij een
noodstop niet onstabiel wordt door
vroegtijdig blokkerende achterwie-
len. Controleer ook of illegale ver-
lichting is aangebracht. En contro-
leer gegevens op het kentekenbe-
wijs die werkelijk veranderd kun-
nen zijn. Klopt het met een dupli-
caatkenteken, is er geen andere
motor met ander cilindertal ge-
monteerd? Controleer bij twijfel: is
een auto duidelijk verbreed (meer
dan 5 cm), wijs de klant er dan op
dat dit niet mag, hoewel de breed-
te geen controlepunt meer is.
De onduidelijkheid hoe steekproef-
controleurs met de veranderde re-
gels omgaan blijft. Daarom is het
een overweging voor de keurmees-
ter of die door de RDW berekende
4,4 minuten tijdwinst heel zwaar
tellen, of dat het beter is een dis-
cussie van meer dan vier minuten
bij een steekproef uit de weg te
gaan door een deel van de 29 ge-
schrapte punten toch maar even te
bekijken. Iedere keurmeester kent
wel de punten daarin die feitelijk
toch al nooit gecontroleerd wer-
den, en dus terecht geschrapt zijn.
Nog een advies van Pardoel: pak
geen tijdwinst door afkeur- en
adviespunten niet te melden. Het
mag niet, maar bovenal bleek
recent dat de hele APK ter discus-
sie komt als het lijkt of er vrijwel
nooit iets afgekeurd wordt.
Tastbare informatie over afkeur
ontbrak immers. Logisch dat de
politiek dit aangrijpt om de APK-
frequentie te verlagen, er lijkt
immers weinig mis met het wagen-
park. Maar de praktijk is anders,
net als met de ‘versimpeling’ van
de APK. ●

Peter Fokker

Hoe nuttig is een jaarlijkse auto-
keuring? Die vraag stelt de politiek
zich al enige tijd. En wie er objec-
tief naar kijkt, moet toegeven:
goede vraag! Auto’s worden steeds
beter, ze roesten niet, ze lekken
geen olie, benzine of andere narig-
heid, ze remmen goed, ze starten
altijd en mocht er ooit toch nog
iets mis gaan, dan is er altijd nog
het woud aan actieve en passieve
veiligheidsvoorzieningen om zelfs
ook maar het geringste onheil voor
te zijn. Voeg daar de officiële APK-
afkeurcijfers (nog geen 2% in 2005)
aan toe en je moet toegeven: héle
goede vraag.
“Allemaal waar”, schreef AMT al in
februari van dit jaar, “maar als je
het nut van de APK wilt meten,
kijk dan niet naar de officiële
afkeurpercentages. Die immers
worden zwaar vertekend door de
gewoonte om eerst te repareren en
dan pas af te melden. Kijk liever
naar afkeurpercentages van bedrij-
ven die alleen keuren.” Zelf namen
we meteen al een voorschotje door
het afkeurpercentage van mega-
keurder Van Abeelen te vermelden:
29,4%.
Inmiddels hebben Bovag en RAI, in
het kader van hun ‘Houd de APK
intact’-actie, afkeurcijfers verza-
meld van vier onafhankelijke keu-
ringsbedrijven. Het resultaat is
imposant: “meer dan 30% afkeur.” 
Daarnaast zijn de branche-organi-

saties achter de schermen druk
bezig de politici te wijzen op aller-
lei praktische bezwaren van 4-2-2.
Voorbeeldje: Stel, je voert 4-2-2 in
op 1 januari 2007. Dat betekent dat
er een vol jaar lang vrijwel geen
auto gekeurd hoeft te worden.
Alleen de vierjarigen en verder
niets. In 2008 komt de keuring dan
in vrijwel zijn volledige omvang
terug, terwijl 2009 weer een jaar
van duimen draaien wordt. Mag je
van autobedrijven verwachten dat
ze hun APK-organisatie daar op
aangepast krijgen?
Ondertussen mengde ook de
Stichting Autovakman zich in de
strijd. Met een ludiek APK-journaal
probeerde die Van Heck-club de
publieke opinie richting APK-
behoud te bewegen.

Compromis?
Het lijkt er op dat al die actie niet
helemaal zonder succes blijft.
Inmiddels gonst er namelijk een
compromis door de Haagse wandel-
gangen. In dat voorstel zouden
auto’s met dieselmotor gewoon op
3-1-1 blijven, terwijl voor benzine-
voertuigen het 4-2-2-1 schema zou
gaan gelden. Voor wie nu even de
weg kwijt is, die code staat voor:
eerste keuring na vier jaar, dan
twee keer na twee jaar en daarna
weer ieder jaar. Het argument voor
deze variant is dat benzineauto’s
minder rijden, zodat ze de keuring

op het derde, vijfde en zevende jaar
risicoloos kunnen overslaan.
Grote vraag: is dat zo? Mark van
Abeelen van het gelijknamige
Brabantse keuringsbedrijf geeft
antwoord. Eerst vanuit economisch
perspectief: “Och, als de diesels

Cijfers spreken duidelijke taal

Niet tornen aan
APK-frequentie!
“We hebben lastenverlichting beloofd, dus de APK moet naar

4-2-2”, vindt de politiek. “Nee”, zegt de Autobranche, “wie

kiest voor verkeersveiligheid en milieu houdt vast aan 3-1-1.”

Drie keer raden hoe dat af gaat lopen. ...Juist, we gaan polde-

ren! Wie weet gaan we naar 4-2-2-1, en dat dan alleen voor

benzineauto's. Lekker ingewikkeld! Levert het ook iets op?

Van de drie jaar oude auto’s keurt
Van Abeelen 18% van de benzinemo-
dellen af en 28% van de diesels.
Verlichting voert de ranglijst van
afkeurpunten aan.
Foto’s: Jan Lieftink
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ieder jaar blijven komen en je zou
de invoering van de halvering van
jonge benzine-auto’s spreiden over
twee jaar, dan blijft de terugloop in
het aantal keuringen op termijn
beperkt tot ongeveer 11%.”
Dan technisch. Om daar iets
zinnigs over te kunnen zeggen dui-
ken we in de statistieken van de
laatste 10.000 keuringen van Van
Abeelen. Dat is vier maanden keu-
ren voor het bedrijf. De grafieken
op deze pagina’s geven afkeurper-
centages en hun oorzaken weer.
Die maken duidelijk dat ruim één
op de vijf auto’s van drie jaar oud
wordt afgekeurd en dat de afkeur
oploopt tot bijna tweederde bij de
veertien- en vijftienjarigen. Dat een
compromisvoorstel na acht jaar
weer terug gaat naar een jaarlijkse

keuring lijkt dus in ieder geval niet
zo gek.

Drie, vijf en zeven
Dan het idee om de APK bij drie-,
vijf-, en zevenjarige benzine-auto’s
over te slaan. De logica in dat voor-
stel moet gezocht worden in de
kilometrages: een diesel rijdt meer,
dus slijt meer en is dan eerder
onveilig.
Om dat idee op waarde te kunnen
schatten is het zinvol de afkeur op
te splitsen naar diesel en benzine.
Omdat LPG ook voor veelrijders is,
voegen we die brandstofsoort bij de
diesels.
Als we de opsplitsing maken in de
cijfers van Van Abeelen, blijkt het
kilometeridee wel aardig te klop-
pen. Even oude diesels hebben grof-
weg tweemaal zoveel kilometers
achter de wielen als benzineauto's.
In de praktijk leidt dat ook tot
meer afkeur. Neem de drie jaar
oude diesels. Die hebben gemid-
deld 100.000 km op de teller en ze
scoren een afkeurpercentage van
28. Van de even oude benzine-
auto’s wordt ‘maar’ 18% afgekeurd.
Maar ja, die bereiken de 100.000
km ook pas na zeven jaar. En tegen
die tijd is hun afkeurpercentage
opgelopen tot 30.
Kortom, in het leeftijdsbereik van 3
tot 7 jaar is de kilometerstand
inderdaad een heel aardige indica-
tor voor de kans op afkeur. Aan de
andere kant: is een afkeurpercenta-
ge van 18 zo laag dat het redelijk is
om maar een jaartje over te slaan?

En: is het redelijk om 7-jarige ben-
zineauto’s niet te keuren, terwijl
daarvan een groter deel wordt afge-
keurd dan van driejarige diesels?
Verder mag de kilometerstand een
aardige indicator zijn, wie er op
blind vaart slaat de plank akelig
vaak mis. Neem de banden, een slij-
tagedeel bij uitstek en na verlich-
ting de tweede afkeuroorzaak. De
driejarige benzineauto’s die er op
afgekeurd worden hebben niet sig-
nificant meer kilometers gereden
dan de driejarigen met goede ban-
den. “Niet vreemd”, vindt Jan
Erven, keurmeester bij Van
Abeelen, “naast gewone slijtage
zijn beschadigingen en onregelma-
tige slijtage van banden heel veel
voorkomende afkeuroorzaken.”
En dan zijn er de remmen.
Daarvoor geldt, hoe ouder de auto,
hoe groter de kans dat zij de
afkeuroorzaak zijn. Bij de drie tot
zevenjarigen scoren ze nog laag.
Maar opvallend genoeg is er maar
weinig verschil tussen diesel en
benzine. Hoe dat kan? “Auto’s wor-

den niet alleen afgekeurd op versle-
ten remmen”, legt Erven uit, “ze
halen de remvertraging ook niet
als de remmen vastzitten. En dat
zie je vaak bij benzine-auto’s met
weinig kilometers.”

Polderpolitiek
Kortom: ja, de 3-, 5- en 7-jarige ben-
zineauto’s worden in vergelijking
met andere groepen weinig afge-
keurd, maar met 18, 22 en 30%
gaat het nog altijd om forse percen-
tages. Duidelijk is dat langer door-
rijden met slechte verlichting, ban-
den en remmen de verkeersveilig-
heid geen goed zal doen. En of de
automobilist gebaat is bij uitstel
van noodzakelijk onderhoud aan
zijn benzine-auto van middelbare
leeftijd, is ook maar de vraag. 
Maar ja, of zulke argumenten tel-
len in de polderpolitiek... ●

Erwin den Hoed
Bron grafieken:

10.322 APK’s bij Van Abeelen Neutrale Keuringstations

in de periode juli-oktober 2006.Ook banden vormen bij jonge auto’s vaak reden tot afkeur.
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Het is waar, tot een jaar of 14 geldt: hoe ouder hoe meer APK-afkeur....

... En inderdaad, diesels rijden meer
kilometers dan benzine-auto's...

Maar is het daarmee een goed idee om benzine-auto’s van 3, 5 en 7 jaar
maar niet meer te keuren? De afkeurcijfers van Van Abeelen liegen niet: ook
bij deze groep onderscheidt de APK veel kaf tussen het koren.

APK-afkeur naar autoleeftijd

Gemiddelde kilometer-
stand diesel/lpg- en ben-
zine-auto’s bij de APK

APK-afkeur jonge diesel/lpg- en benzineauto’s

ATC APK-INFO
Praktische informatie voor de APK-keurmeester

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



ATC APK-INFO
Praktische informatie voor de APK-keurmeester

Schokdempers: 
geef eerlijk advies!

In artikel 5.2.28, lid 3, valt te lezen:
‘Personenauto’s moeten zijn voor-
zien van deugdelijk bevestigde en
goed werkende schokdempers’.
Door het ontbreken van een genor-
meerde beoordelingsmethode met
behulp van een schokdempertest-
bank, moet een visuele controle
uitkomst bieden. Eventueel in com-
binatie met een rijproef, die na-
tuurlijk een subjectieve indruk
geeft van het dempingsgedrag. Bij
de visuele controle kan slechts een
beperkt aantal zaken geconstateerd
worden.

Bevesiging
Gecontroleerd moet worden of de
bevestiging van de schokdemper
aan de carrosserie niet door over-
matige roestvorming is aangetast.
De schokdemper heeft wellicht ver-
sleten of ‘uitgeslagen’ rubber bus-
sen. In een serieus geval komt dit
ook naar voren tijdens de proefrit.

door de lange duur dat de schok-
demper zijn werk heeft verricht,
zware belasting of het in aanraking
komen van zand en vuil met de
zuigerstang waardoor de afdichtin-
gen zijn beschadigd. Controleer zo
mogelijk ook de zuigerstang op
beschadiging. Het olieverlies heeft
uiteraard een belangrijke invloed
op de werking van de schokdemper
en zal dan ook tot afkeur moeten
leiden. Let wel; maak onderscheid
tussen weglekkende olie uit de
demper en undercoating/conserve-
ringsmiddel dat op de schokdem-
per is terechtgekomen.

Opletten!
Zijn er autotypen waar u extra
alert moet zijn op defecten aan de
schokdempers of de bevestiging
ervan? Een voorbeeld is de Renault
Scénic, bouwjaar 1989 t/m 2002,
waar met enige regelmaat een afge-
broken zuigerstang wordt aange-
troffen. Die is dan net onder de
stofkap afgebroken, dus dat zie je
snel over het hoofd. Let vooral op
bij de koeriersauto’s, die gemarteld
worden door de vele drempels in
de dorpen en steden. Betreft het
bedrijfsauto’s, controleer dan ook
de stabilisatorverbindingen.

Vervangingadvies
Afkeur van schokdempers blijkt
een moeilijke zaak, een defecte
bevestiging en duidelijke olielekka-

De bewuste schokdemper rammelt.
Hij zal echt niet losrammelen,
maar de schokdemper is ongetwij-
feld aan het einde van zijn levens-
duur. Dit moet met de klant
besproken worden. Anders is het
met een afgebroken bevestiging.
Dat is een duidelijke reden tot
afkeur. De breuk komt dan meestal
voor aan het uiteinde van de zui-
gerstang, waar de zuigerstang een
schroefdraad voor de bevestiging
heeft. In veel gevallen is de schok-
demper onder spanning gemon-
teerd en de moer met een te hoog
aanhaalmoment vastgezet.

Zweten
Onder ‘zweten’ van de schokdem-
per verstaan we de olienevel die
zich aan de buitenzijde van de
schokdemper kan bevinden. Bij
elke zuigerbeweging neemt de zui-
gerstang voor de smering van de
afdichting een minimale hoeveel-
heid olie mee uit de werkruimte.
Op de stofdroge schokdemper
wordt dit zichtbaar in de vorm van
een olienevel. Het zweten van een
schokdemper is toelaatbaar, maar
een lekkage moet tot afkeur leiden.

Lekkage
Van lekkage is sprake als de buiten-
zijde van de schokdemper echt nat
is en oliesporen (dus geen nevel)
vertoont. Dit is het gevolg van ver-
sleten zuigerstangafdichtingen,

Een schokdemper mag wel zweten,
maar niet lekken. Het is normaal wan-
neer de zuigerstang een minimale hoe-
veelheid olie meeneemt uit de werk-
ruimte voor de smering van de afdich-
ting. Wanneer de schokdemper nat is
en oliesporen vertoont, is het mis.

Schokdempers geven in de regel maar weinig aanleiding tot

afkeur. Aangezien de schokdempertestbank niet tot de verplich-

te APK-apparatuur behoort, is visuele inspectie het enige hou-

vast. Alleen lekkage of een ondeugdelijke bevestiging beteke-

nen afkeur. Toch is het verstandig de klant een goed bedoeld

vervangingsadvies te geven als de demping te wensen overlaat.
ge daargelaten. Durf echter met de
klant het gesprek aan als de schok-
dempers er heel wat kilometers op
hebben zitten (meer dan 75.000) en
eventueel bij het in- en uitveren
van de auto sterk ‘pompende’ gelui-
den voortbrengen. De vele drem-
pels in de straten versnellen het
slijtageproces enorm. Versleten
schokdempers verslechteren het
comfort en zorgen voor een minder
stabiel rijgedrag. Een belangrijk
veiligheidsaspect dus. Omdat de
werking van schokdempers geleide-
lijk achteruit gaat, valt het de
bestuurder niet op dat de demping
te wensen overlaat. Ook zonder
dure schokdempertestbank kan
een ervaren monteur vaststellen
dat de demping slecht is. Veer de
auto goed in en let op het nadei-
nen. Er zijn ook eenvoudige test-
kastjes te koop die de beweging
van de carrosserie na het inveren
registreren en een oordeel vellen
over de demping. Is die onvoldoen-
de, overtuig de klant dan van het
nut van nieuwe dempers. Dat zal
de klant na de reparatie ongetwij-
feld beamen! ●

Atte Roskam

Een duidelijk geval van afkeur. De
zuigerstang is bij de bevestiging
gebroken, vermoedelijk omdat de
moer te vast is aangehaald.

Reacties welkom!
Wilt u reageren op de informatie in deze APK-

rubriek, heeft u suggesties voor onderwerpen of

simpelweg een vraag? 

Stuur dan een e-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 discus-

siebord over APK-zaken. Maak er gebruik van!
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