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ATC APK-INFO
Praktische informatie voor de APK-keurmeester

“Een schonere lucht komt niet uit de hemel vallen”, schreeuwt

een VROM-spotje ons regelmatig toe. En dus moeten we mas-

saal aan het roetfilter. Maar wat gebeurt er als het filter een-

maal gemonteerd is? Dan is er alleen nog de APK-roetmeting

met normen uit de vorige eeuw. “Dat moet veranderen”, vinden

Bovag en RAI. De vraag is: hoe?

Onbelast volgas geven en dan kij-
ken of er een zwarte wolk uit de
uitlaat komt. Dat is zo ongeveer de
APK-roetmeting voor diesels. Voor
atmosferische diesels is een K-
waarde van 2,5 toegestaan en voor

turbo’s mag de ondoorzichtigheid
zelfs oplopen tot 3,0 m-1. En terwijl
we ons op straat regelmatig een
weg moeten banen door forse roet-
pluimen, wordt minder dan een
procent van de personenautodie-

sels APK-afgekeurd op de roetuit-
stoot.
Bij de APK-keuringstations van Van
Abeelen, die alleen keuren en niet
repareren, ligt het afkeurpercen-
tage hoger: 4,8%. Na afkeur wordt

Roetmeting
moet beter

de ‘reparatie’ overigens vaak door
de klant zelf ter hand genomen. Di-
recteur Mark van Abeelen legt uit
hoe: “Wie altijd rustig rijdt, bouwt
geleidelijk een voorraadje roet op
in zijn uitlaatsysteem. De forse uit-

De APK-roetmeting, midden volgend jaar
komen er nieuwe normen. Voor een nog
beter resultaat in de verdere toekomst

moet ook de meetmethode op de schop.
Maar of dat haalbaar is? 

Roetmeten in Singapore
Als een diesel goed presteert bij
de APK-roetmeting, is hij dan ook
schoon in de dagelijkse rijprak-
tijk? Dat kan, maar het hoeft
niet. De omstandigheden tijdens
de roetmeting wijken namelijk
nogal af van die in het dagelijks
gebruik. Belangrijkste verschil: op
de weg wordt de motor belast,
tijdens de APK-roetmeting draait
de motor vrij. Vandaar dat in een
aantal buitenlanden inmiddels
gewerkt wordt met belaste roet-
metingen. Van Leeuwen Test Sys-
tems (VLT) uit Etten Leur heeft
vorig jaar aan de Singaporese
keuringsinstantie vijf zogenaam-
de CDST’s geleverd. De Singapo-
rese overheid eist namelijk vanaf
1 november 2006 dat dieselvoer-
tuigen steekproefsgewijs emissie-
tests moeten ondergaan onder
wegcondities. De Chassis Dyna-

mometer Smoke Tester maakt dat
mogelijk.
De voertuigmotor drijft de rollen
aan met een snelheid van circa 70
km per uur. De versnelling wordt
daarbij zo gekozen dat de motor
het maximum toerental draait.
Dan gaat het systeem bij volgas
het punt van het maximum vermo-
gen opzoeken door de elektrische
wervelstroomrem de rollen te la-
ten afremmen. Is dat punt bereikt
dan meet het systeem gedurende 5
seconden de roetuitstoot. Vervol-
gens meet de CDST bij het toeren-
tal van 90% vermogen en bij 80%
vermogen, steeds bij vol gas.
Deze meting wordt als veel realis-
tischer beschouwd dan de vrije ac-
celeratietest. Keuringsinstantie
GOCA in België onderzoekt mo-
menteel de mogelijkheden om er
op over te schakelen. 

Een rollenbank met wervelstroom-
rem en een grote koelfan. Belast
roetmeten geeft betere resultaten,
maar is een stuk duurder.
Foto: VLT

Omdat in Nederland de autobe-
drijven de APK uitvoeren, lijkt
zo’n overstap hier minder waar-
schijnlijk. Een CDST vraagt im-
mers een forse investering. �

Foto: Jan Lieftink
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laatgasstroom tijdens de roetme-
ting blaast dat er uit. Na een
rondje stevig doorrijden haalt zo’n
auto bij de tweede poging meestal
wel de norm.”

Typespecifieke K-waarde
Kortom, slechts in heel weinig ge-
vallen is de APK-roetmeting aanlei-
ding voor een reparatie die de auto
zijn oorspronkelijke milieupresta-
ties teruggeeft. Dat is jammer,
want veel diesels halen na enige
jaren gebruik lang niet meer het
emissieniveau zoals de fabrikant
dat ooit bedoeld had. Het artikel
op pagina 58 in deze AMT over mo-
torvervuiling bij diesels geeft een
aardige indicatie daarvan.
Maar er zijn ook harde cijfers. Uit
onderzoek van Bovag-RAI in samen-
werking met RDW en TNO, ten tijde
van de invoering van de roetmeting
in 1997, bleek dat 43% van de APK-
plichtige auto’s niet de door de fa-
brikant opgegeven typespecifieke
K-waarde haalde. Dat is een waarde
die de autofabrikant bij de type-
goedkeuring opgeeft. Hij is bepaald
in een vrije acceleratietest en houdt
rekening met normale verslechte-
ring tijdens gebruik. Bij veel auto’s
is deze waarde terug te vinden in
een vierkantje onder de motorkap.

Strenger keuren
Met die gegevens in het achter-
hoofd heeft Bovag-RAI vorig jaar
aan de minister van Verkeer en Wa-
terstaat en de staatsecretaris van
VROM (toen nog Karla Peijs en Pie-
ter van Geel) gevraagd om de APK-
emissienormen aan te scherpen.
Dat Bovag-RAI-voorstel zag er als

volgt uit: Voor auto’s van 1980 tot
2002 wordt de norm een halfje
strenger dan nu, dus 2,0 voor at-
mosferische motoren en 2,5 voor
turbo’s. Bij auto’s van modeljaar
2002 tot 2008 vervalt het halfje
voordeel voor turbo’s en komt alles
op twee. Vanaf bouwjaar 2008
moet de typespecifieke waarde

gaan gelden. Bovendien zou bij de
APK gecontroleerd moeten worden
of een eerder gemonteerd roetfilter
nog steeds op de auto zit.
De beide oud-bewindslieden heb-
ben positief op het plan gereageerd
en woordvoerder Boudewijn Hamel
verwacht namens Bovag en RAI
daarom dat het huidige kabinet de
nieuwe normen midden volgend
jaar invoert.
“We schatten dat na invoering 9%
van de diesels wordt afgekeurd bij
de roetmeting. Een deel daarvan
komt weer binnen de norm na een
paar keer flink doortrekken. Bij
een ander deel is de motor of het
luchtfilter vervuild of zijn nieuwe
verstuivers nodig. Goed onderhoud
is een belangrijk aspect bij het
voorkomen van onnodige roetuit-
stoot.”

Belast meten?
Toch maken nieuwe normen de
APK-roetmeting nog lang niet ide-
aal. Voorlopig echter, ziet Hamel
geen alternatief: “Belast roetmeten
op een rollenbank zie ik niet zit-
ten, te duur. Er wordt gewerkt aan
systemen om de roetuitstoot langs
de weg te meten. Prachtig, dan pik
je de echte viezeriken er zo uit,
maar dat duurt nog even.” �

Gemiddeld 4,8% afkeur na roetmeting

Leeftijd Aantal gekeurde Aantal afgekeurd Percentage afkeur

dieselvoertuigen op roetuitstoot op roetuitstoot

......3 ......................................166 ..........................................0 ..................................................0,0%

......4 ......................................244 ..........................................3 ..................................................1,2%

......5 ......................................322 ..........................................2 ..................................................0,6%

......6 ......................................373 ........................................14 ..................................................3,8%

......7 ......................................452 ........................................19 ..................................................4,2%

......8 ......................................412 ........................................13 ..................................................3,2%

......9 ......................................316 ........................................18 ..................................................5,7%

....10 ......................................279 ........................................26 ..................................................9,3%

....11 ......................................194 ........................................14 ..................................................7,2%

....12 ......................................153 ........................................12 ..................................................7,8%

....13 ........................................97 ........................................13 ................................................13,4%

....14 ........................................89 ..........................................9 ................................................10,1%

....15 ........................................55 ..........................................6 ................................................10,9%

16-30 ........................................66 ..........................................6 ..................................................9,1%

..>30 ........................................31 ..........................................0 ..................................................0,0%

..........................................3249 ..................................155..............................................4,8%

Gemiddeld 4,8% afkeur na de roetmeting, zo blijkt uit de cijfers van mega-
keurder Van Abeelen. Huiskamervraag: Waarom staat het afkeurpercentage
voor auto’s van 30 jaar en ouder op nul? Juist, diesels van voor 1980 zijn
vrijgesteld van de roetmeting.  

Roetmeten langs de weg
De TU-Delft werkt
aan een instrument
om de roetuitstoot
van passerende
auto’s te meten. Met
zijn experimentele
meetopstelling mat
onderzoeker Profes-
sor Schmidt Ott in
2005 vanuit de berm
de roetemissie van
1250 passerende au-
to’s. Hij constateerde
dat 5% van de auto’s
verantwoordelijk
was voor meer dan
40% van de roetuit-
stoot. Echte viezeri-
ken opsporen heeft
dus een groot milieu-
effect. �

Nu nog een experimentele opstelling, ooit wordt
zo wellicht roet gemeten langs de weg. De appara-
tuur zuigt lucht aan en meet de hoeveelheid kool-
stof en kooldioxide daarin. De verhouding tussen
die twee is een maat voor de hoeveelheid kool-
stofdeeltjes per liter brandstof.
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Inzet emissietester niet beperkt tot APK

Diagnosestellen
in de uitlaatpijp

ten van emissietesters. Bekend zijn
de Innova 1000-viergastester met
lcd-scherm en de pc-gestuurde In-
nova 2000. Beide zijn uit te breiden
met de EDA 2-roetmeetmodule.
TEN levert ook de stand-alone roet-
meters EDA 1 (led-displays) en EDA
3 (lcd-scherm). De Innova 2000
heeft veel in z’n mars, zoals een
lambdasondetest en voltmeting. Er
kan zelfs een remtest- en uitlijnmo-
dule op aangesloten worden. Dat

Arex ook 
in pc-versie

Het uitlaatgas vertelt veel over het functioneren van de motor en het emissiesysteem. Voor

de technicus met ervaring zijn de viergastester en roetmeter waardevolle diagnose-instru-

menten. Let bij de aanschaf van een uitlaatgastester daarom goed op de mogelijkheden.

Vooral de pc-koppeling is actueel. AMT leidt u rond langs het aanbod en de noviteiten.

Protech V-family: 
bouwdoos in testtechniek
Het door Saarloos geïmporteerde
Protech-programma, bevat de stand-
alone Ipex-viergastester en de Opax-
roetmeter. Die zijn scherp geprijsd.
Toekomstgericht is de V-family van
Protech. De spil is een laptop, tablet-
pc of handheldcomputer, die dienst
kan doen als volwaardige diagnose-
tester, maar tevens als uitlees- en be-
dieningseenheid fungeert van de
viergastest- en/of roetmeetmodule
(respectievelijk V-Gas en V-Smoke).
Er zijn vele combinaties mogelijk,

TEN: van Nederlands  fabrikaat
levert prijstechnisch een aantrekke-
lijke combinatie op.
Nieuw is de Innova 500, een mo-
derne vier/vijfgastester in compact
formaat. Hij is voorzien van zes led-
displays en een volledig digitale in-
frarode meetcel. Een roetmeet-
module is extra leverbaar, evenals
een EOBD scantool en een NOx-kit.
De Andriessen Groep vertegen-
woordigt ook de Ultima 602-vier-
gastester van Johnson Controls. �

Het Nederlandse TEN, onderdeel
van de Andriessen Groep, is één
van de toonaangevende fabrikan-

ook latere uitbreidingen zijn geen
probleem. Zo groeit de tester mee
met de wetgeving en servicebe-
hoefte. De modulen commu-
niceren draadloos met elkaar via
bluetooth. Protech laat met de V-fa-
mily zien dat elektronicadiagnose
en emissietest steeds vaker hand in
hand gaan.
Nog een innovatief product van Pro-
tech is de universele toerentalopne-
mer, de RPM8500. Deze is aan te
sluiten op alle typen roetmeters.   �

Behalve met Bosch is Nijboer Blij-
stra Techniek actief met de Arex-
emissietesters (viergas, roet en
combi). Er is nu ook een pc-versie
leverbaar. Koppeling met een pc is
handig voor opslag en verwerking
van de meetgegevens, maar een
extra voordeel is dat de Arex-emis-
sietester en -remmenbank gebruik
kunnen maken van één computer.
Nieuw van Arex-distributeur NBT is
een all-in APK-servicepakket, waar-
bij NBT één keer per jaar langs
komt voor service en kalibratie van
álle APK-apparatuur, inclusief de
hefbrugkeuring. Dat scheelt in de
kosten en voorkomt dat men niet
mag keuren als gevolg van een ver-
lopen certificaat. �
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Maha koppelt met
 teststraat
Maha is groot geworden met rem-
testbanken, maar is inmiddels een
veelzijdig equipmentfabrikant.
Voor de APK-dieseltest levert Maha
de MDO-roetmeter, voor benzine-
motoren is er de MGT-viergastester.
Beide zijn aan te sluiten op de com-
puter van de Maha-remtestbank,
teststraat of vermogensbank. Kiest
men niet voor een dergelijke kop-
peling, dan wordt de meetunit uit-
gerust met een afstandsbediening
met display en printer. De MGT is
er ook als vijfgastester, met NOx-
meetcel. Die optie is vooral waarde-
vol in combinatie met een vermo-
genstestbank.

BrainBee houdt  testen
betaalbaar

zijn; goedkoop en op elke straat-
hoek te servicen.
Er is keus uit de Omnibus en de Bid
One-serie. Beide bevatten een vier-
gastestunit en een roetmeetmo-
dule. Met de aanvullende MT300-
toerenteller kan het motortoeren-
tal via trilling of rimpelspanning
worden vastgesteld. De meetunits
worden zoals gezegd gekoppeld
met een pc. Bij de Omnibus is blue-
tooth-verbinding een optie, bij de
Bid One is dit standaard. De Bid
One is met zijn prachtige futuristi-
sche trolley een waar visitekaartje
in de werkplaats.
De BrainBee-testers zijn al voorbe-
reid op de toekomst, wanneer fa-
brieksgegevens als referentie gaan
dienen. Ook aan EOBD-communica-
tie is gedacht. �

Rocar-Tech oogst veel succes met
het equipmentprogramma van
BrainBee. Dat is niet verwonderlijk,
want de apparatuur is toekomstge-
richt en gunstig geprijsd.
Behalve diagnosetesters levert
BrainBee ook emissie-apparatuur.
Daarbij kiest BrainBee    de verstan-
dige weg, namelijk koppeling met
een pc. Dat kan een standaard-pc

Crypton promoot 
pc-uitvoering

Maha Nederland biedt naast de
eigen Maha-apparatuur, de AVL
DiGas 4000-viergastester en de 
DiSpeed-toerentalopnemer aan. �

Onder de naam Autest brengt
Autec een veelzijdig programma
emissietesters. De MS805 is een
viergastester met geïntegreerde
printer, led-displays en zeer korte
opwarmtijd. Er kan tevens een roet-
meetmodule op aangesloten wor-
den. Ook communicatiesoftware
voor een pc staat in de optielijst.
De MS900 is een separate roetme-
ter met handheldunit voor bedie-
ning en uitlezing. Die kan dus mee
de cabine in. Ook praktisch is de
optionele toerentalopnemer die
het toerental vaststelt via motor-
trilling of dynamo-rimpelspanning.
Ideaal voor common rail-diesels. �

Bluetooth bij Capelec

Naast de BEA-uitlaatgastesters van
Bosch is Lasaulec actief met de ver-
trouwde Crypton-apparatuur. Ook
Crypton gaat met de tijd mee, want
pc-sturing is de trend. De nieuwe
DU500-roetmeter (met storingsvrije
ledverlichting in de meetkamer)
wordt verbonden met een pc voor
uitlezing en verwerking van de
meetgegevens. Zelfs draadloze 
bluetooth-communicatie tussen
meetkamer en pc is mogelijk.
De Crypton 297 DU-viergastester is
technisch verder verbeterd en de
opwarmtijd bedraagt slechts één
minuut. Er is een versie met lcd-
display, maar ook een uitvoering
zonder uitlezing die aangesloten
kan worden op een pc. Samen met
de roetmeter ontstaat dan een effi-
ciënte combitester. Dat kan ook in
een later stadium. �

Praktisch roetmeten 
met Autest

viergastester, roetmeter en combi-
tester levert. De roetmeter werkt
erg snel: binnen 10 seconden kan
de roetuitstoot gemeten worden.
Het grote display van de tester laat
de meetwaarden zowel numeriek
als grafisch zien. Een praktische
optie is bluetooth-communicatie
met een pc. De computer kan dan
de tester aansturen, verwerkt de re-
sultaten en slaat de meetgegevens
op. Het programma draait onder
Windows. �

Kroesbeek Electronica vertegen-
woordigt het merk Capelec, dat een
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Arex

Nijboer Blijstra Techniek

� (0341) 35 41 82

www.nbtweb.nl

Autest

Autec-VLT Equipment

� (0348) 47 70 00

www.autec.nl

AVL

Explora

� (0318) 64 82 20

www.explora.nl

AVL

Maha Nederland

� (0347) 32 30 60

www.mahanederland.nl

Bosch

Robert Bosch

� (0342) 40 34 50

www.bosch.nl

Bosch

Lasaulec Machinery & Equipment

� (0900) 466 04 66

www.lasaulec.nl

Bosch

Nijboer Blijstra Techniek

� (0341) 35 41 82

www.nbtweb.nl

BrainBee

Rocar-Tech

� (053) 434 23 21

www.rocartech.nl

Capelec

Kroesbeek Electronica

� (076) 501 66 06

www.kroesbeek-electronica.nl

Crypton

Lasaulec Machinery & Equipment

� (0900) 466 04 66

www.lasaulec.nl

Johnson Controls

Andriessen Groep

� (0294) 28 44 28

www.andriessengroep.nl

Maha

Maha Nederland

� (0347) 32 30 60

www.mahanederland.nl

Motorscan

Explora

� (0318) 64 82 20

www.explora.nl

Protech

Saarloos Automotive Equipment

� (0478) 64 21 25

www.saarloos.com

Sun

AEN Autoservice Equipment

 Nederland

� (073) 640 10 30

www.aen-equipment.nl

TEN

Andriessen Groep

� (0294) 28 44 28

www.andriessengroep.nl

Alle merken uitlaatgastesters

Sun stelt volledige
 voertuigdiagnose
Het compleet vernieuwde Sun-pro-
gramma van Snap-on Diagnostics is
ondergebracht bij AEN. Er zijn twee
uitvoeringen: de DGA 1500 en de
DGA 2500. Bij beide is er keus uit
een viergastester, roetmeter en
combitester.
Model DGA 1500 is uitgerust met
een groot grafisch lcd-display, in-
teractief bedieningspaneel en inge-
bouwde printer. De tester is voor-
bereid op de toekomst, zoals draad-
loze bluetooth EOBD-communica-
tie. Ook de verbinding tussen de

Bosch zit als componententoeleve-
rancier aan de autofabrikanten,
dicht bij het vuur. Kennis van de
motorelektronica en emissiesyste-
men is er volop aanwezig, en dat
straalt af van de uitlaatgastesters
van dit klasse-merk. Ze hebben dui-
delijk meer in hun mars dan een
simpele APK-emissietest.
Het nieuwe Bosch-programma
omvat drie modellen: de BEA 170-
roetmeter, de BEA 270-viergastester
(met NOx als optie) en de BEA 370-
combitester. De BEA 170 en 270
kunnen ook in later stadium wor-
den uitgebreid tot combitester. Ka-
libratie is slechts éénmaal per jaar

nodig en de BEA-testers kennen een
zeer korte opstarttijd.
Ze zijn allen uitgerust met een dui-
delijk TFT-kleurenscherm. De tes-
ters zijn voorbereid op EOBD-com-
municatie. Via een ingebouwd dis-
kettestation is de software eenvou-
dig te updaten. Tal van meetfunc-
ties kunnen toegevoegd worden,
zoals ontstekingshoek, lambdason-
despanning, inspuitbegin bij die-
selmotoren etc. Standaard is toe-
rentalmeting via de dynamo-rim-
pelspanning.
De Bosch-testers worden geleverd
door Lasaulec en Nijboer Blijstra
Techniek. �

Bosch: emissietest met meerwaarde Explora importeert de emissietes-
ters van AVL en Motorscan. De
DiGas 4000 is de hoogwaardige
viergastester van AVL, voor diesels
is er de DiSmoke 4000. Ook een
combitester (DiCom 4000) is lever-
baar. Een innovatief product van
AVL is de beproefde DiSpeed 490
voor het gemakkelijk en betrouw-
baar toerental meten bij elk type
motor.
Voor het meten van benzineauto’s
biedt Motorscan keuze uit de Euro-
gas 8020 en Totalgas 8050. Er is een
roetmeetmodule op aan te sluiten.
Diesels testen kan ook met de
EKOS9000, een roetmeter op ver-
rijdbaar onderstel met numerieke
afstandsbediening en printer. �

roetmeetcel en de DGA 1500 ge-
schiedt via bluetooth.
De DGA 2500 is met recht een uit-
laatgasdiagnosestation. Hij is pc-ge-
stuurd en beschikt over een 19
inch TFT-scherm. Door koppeling
met één van de Snap-on-elektroni-
catesters ontstaat een multifuncti-
oneel diagnosestation. Verdere
uitbreiding is mogelijk met een
scoopfunctie, een databank met
technische informatie en blue-
tooth-meting van toerental en olie-
temperatuur. �

Explora
biedt u 
de keus
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Het blijft bij de APK regelgeving een
groot probleem dat er tussen de let-
terlijke tekst van de voorschriften
en het praktisch uitvoeren daarvan
een wereld van verschil ligt. Eerder
dit jaar (zie AMT 3) gingen we in op
de net vernieuwde APK 1-remtest.
Officieel een versimpeling, omdat
de testbank nu het rekenwerk moet
doen, en niet meer de keurmeester.
Maar in de dagelijkse realiteit blijft
het een procedure die veel vragen
oproept en niet veel minder werk
oplevert.
We zien dit onderwerp dan ook als
nummer zes op de lijst van meest
gestelde vragen, bij een kijkje op
www.apkkeurmeesterservice.nl. 

Nieuwe verlichtingsregel
Natuurlijk sla je eerst de categorie
‘nieuws’ op. Die geeft niet de in-
druk dat de site erg vaak bijgehou-

den wordt, zoveel berichten staan
er niet. Waar het om gaat staat er
echter wel: invoering of wijziging
van regels.
Daar hebben we een voorbeeld van.
In navolging van een Europese re-
geling zijn er aangepaste voor-
schriften voor verlichting, die met
name betrekking hebben op
trucks. Wat geldt als één verlich-
tingseenheid? Wat moet je zeggen
van een batterij extra lampen op
een truck, waar de verkeerspolitie
nu met grote strengheid op is gaan
letten?
Ook voor hoofdverlichting voorop
dient nu de 60%-regeling toegepast
te worden. Wanneer telt een groep
bijeen geplaatste lampen officieel
als één lamp? Meet een rechthoek
om de hele groep uit, bepaal het
oppervlak uit lengte x breedte,
neem daarvan 60%. Als alle lamp-

glazen in de groep
samen minstens die
60% dekken is het
wettelijk één lamp.
Dat wordt meestal
weer rekenen, want
doorgaans zijn extra
lampen rond. Dan is
het oppervlak van

hun glas πD, het getal
pi (3,14) maal de dia-
meter van het glas.
Een ingewikkelde ma-
nier om te stellen dat
lampen die niet te ver
uiteen staan als één
licht tellen. Waarna
nog vastgesteld moet
worden of er nooit
meer dan vier van die
‘lichten’ tegelijk bran-
den, want dat mag
niet.

Vragen, vragen
Via twee wegen leidt de site naar de
meest voorkomende problemen die
de APK-opleiders van Innovam te-
genkomen. Die gaan naar APK-trai-
ningscoördinator Wim Smeets, hij
selecteert de tien meest voorko-
mende vragen, en beziet of er be-
hoefte blijkt aan een extra training.
Zo komt in september een APK 1-
workshop over de genoemde rem-
mentest, waarbij u in één avond
daarover wordt bijgepraat.
Een grote knop ‘Troubleshooter’ op
de site leidt naar de tien APK-onder-
delen waarover de meeste vragen
binnenkomen. Direct op de site kan
dan zo’n onderwerp opengeklapt
worden en volgen enkele vragen en
antwoorden daarop. Vooral een op-
frisser voor wie (nog) niet veel keu-
ringservaring heeft.
Het interessantste zit onder het tab-
blad ‘veelgestelde vragen’. Hier vin-

Nieuws en vraagbaak op
Innovam-keurmeestersite
Elke APK-keurmeester moet regelmatig zijn erkenning verlengen, en dan bewijzen de

laatste voorschriften te kennen, plus de praktische omgang ermee. Van tussentijdse

wijzigingen komt op papier bericht. Maar onthoud je dat ook allemaal? Als geheugen-

steun en vooral voor constante voeling met de praktijk onderhoudt opleider Innovam

een speciale APK-website. Om écht bij te blijven.

den we een reeks categorieën waar-
op je kunt klikken om naar een bij-
behorend lijstje vaak gestelde vra-
gen te komen. Klik op een vraag, en
er opent een raampje met een be-
knopt antwoord. Er is ook een cate-
gorie ’De 10 meest gestelde vragen’,
waarin je vanzelf de actueelste pro-
bleemgebieden ziet. Want het
werkt echt interactief, je kunt ook
zelf een vraag opstellen. Innovam
zorgt voor een antwoord, en zet de
vraag op de website als velen met
eenzelfde probleem komen.
De site leert verder dat Innovam
voor de verlenging van de APK 2-be-
voegdheid al een training via inter-
net heeft. Gemakkelijk in je eigen
tijd achter je eigen computer bij-
spijkeren, in plaats van terug naar
het klaslokaal. Net zo handig als
een service-site waar op elk mo-
ment te zien is met welke vragen
ook andere keurmeesters wel eens
worstelen. �

Strikvraag: hoeveel
lichten hebben deze
trucks? Daarop is een
vernieuwde regel van
toepassing.
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