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De nieuwe APK

Minder regels, meer vertrouwen in deskundigheid keurmeester

APK maakt inhaalslag
Op 1 mei werd het APK-handboek in één
klap een stuk dunner. Toch zijn er niet alleen eisen vervallen, er zijn ook nieuwe
bijgekomen. Daarnaast zijn een aantal bestaande eisen gemoderniseerd. Wordt
keuren daarmee eenvoudiger? AMT zet
alle veranderingen op een rij en bekijkt
het hoe en waarom, ter lering van zowel
de APK-keurmeester als zijn collega-autotechnicus.

Een van de redenen voor modernisering van de APK. Sinds de start van
de APK staat de ontwikkeling in de
voertuigtechniek niet stil. Een moderne auto zit vol met elektronische
veiligheids- en milieuvoorzieningen,
waarvan de werking ook gecontroleerd zou moeten worden.

1

De APK 1 is 29 jaar oud, de APK 2
24 jaar. In al die tijd stond de ontwikkeling in de voertuigtechniek
niet stil. In auto’s die vandaag ter
APK worden aangeboden, waken
ABS, airbags en gordelspanners
over de veiligheid van de inzittenden, slaat EOBD alarm als het milieu in gevaar is en zorgt xenon
voor daglicht in de nacht. De Escortjes, Golfjes, en Renaultjes 5,
uit de begintijd van de APK, deden
het zonder dergelijke systemen,
net als hun grote tijdgenoten DAF
2800 en Scania 141. De APK-regelgeving heeft de snelle ontwikkeling in de voertuigtechniek de
afgelopen decennia niet goed kunnen volgen. Kortom, moderne auto’s zitten vol met elektronische
veiligheids- en milieuvoorzieningen, maar gedurende de levensduur van de auto wordt niet meer
gecontroleerd of ze nog werken.
Ziedaar de eerste reden voor modernisering van de APK.
Een tweede reden is het belang
van de consument. Hij ziet de APK
vooral als kostenpost. Hij is dus
gebaat bij regels die de uitvoering
van de APK sneller en efficiënter
doen verlopen. Overigens kijkt de

consument behalve naar zijn portemonnee ook naar zijn veiligheid.
Europees onderzoek toont aan dat
88% van de voertuigeigenaren
vindt dat de controle op elektronische systemen onderdeel moet uitmaken van de APK. En laat dat tot
1 mei nu niet het geval zijn.
Een derde reden voor aanpassing
is Europa. Grote landen als Frankrijk en Duitsland hebben een
ander APK-systeem dan wij hier in
Nederland. Daar is het keuren
voorbehouden aan speciale keuringsinstanties, bij ons keurt het
autobedrijf. Alleen als ons systeem
aantoonbaar goed is voor de verkeersveiligheid, het milieu en de
portemonnee van de burger heeft
het kans de harmonisatiedruk uit
die landen te overleven.
Kortom alle reden voor een f linke
update van de APK-regelgeving.
Zoals dat dan gaat, geeft ‘De Minister’ de RDW opdracht advies
over zo’n regelwijziging uit te
brengen. Natuurlijk had de RDW
dat advies volledig vanachter het
bureau in Zoetermeer kunnen
schrijven. Maar zo is het niet gegaan. De RDW heeft organisaties
als de Bovag, RAI en ANWB be-
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Mooi stukje huisvlijt.
Een zelfgemaakte kabel
voor de APK 1-controle
van het aanhanger-ABS.
Controle via een trekkend voertuig of met
een diagnosetester
mag ook.

APK op AMT.nl

Draait de band de goede kant op?
Verkeerd om gemonteerd is afkeur.

Meer weten over de nieuwe APK? Kijk op www.AMT.nl/APK.
Vandaar klikt u gemakkelijk door naar de e-learning modules van
de RDW over de veranderingen in de APK 1 en 2. Ook wijst AMT u
er de weg naar aanbieders van APK-equipment, zoals remmentestbanken en uitlaatgastesters, en naar de APK-opleiders. Ook kunt u
op www.AMT.nl/APK uw APK-kennis testen in de APK-Quiz, waarmee u prachtige prijzen kunt winnen.

Dun, dunner, dunst. Is een remschijf
zo dun dat kans op breuk bestaat
dan is hij afkeur. Hoe dun dat is? Dat
is aan de deskundigheid van de keurmeester.

langrijkste wijzigingen hieronder
toe.
Dit mag niet meer, een beschadigde
ABS-ring.

trokken bij het advies, en via de
Vereniging van Automobieltechnici ATC en het SO-APK kreeg ook
de APK-keurmeester een stem.

Min 71 pagina’s
Het resultaat is een veel dunner
APK-boek. Het aantal pagina’s achter tabblad 3, de Keuringseisen, is

Nieuw: werkt de stuurbekrachtiging?
Zijn de slangen lekvrij?

teruggebracht van 184 naar 145
en de Aanvullende Permanente
Eisen achter tabblad 4 gingen van
87 naar 55 pagina’s. De belangrijkste wijzigingen in de regelgeving
zijn inmiddels breeduit gecommuniceerd via keurmeesterbijeenkomsten in het land, een speciale
bijlage bij ‘APK Keurmeester’ en

Nieuw: ABS

via de E-learning-modules op
www.RDW.nl.
In de tabellen op pagina 63 zetten
we de veranderingen voor u nog
eens op een rij. We verdelen ze
naar regels die er nieuw bijgekomen zijn, regels die vanaf 1 mei
anders zijn en regels die vervallen
zijn. Natuurlijk lichten we de be-

Gratis e-learning over nieuwe APK

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

2

L

De RDW heeft twee interactieve e-learning modules
ontwikkeld, waarin u alles te weten komt over de veranderingen in zowel de APK 2 als de APK 1. U kunt ze gratis volgen. Via www.AMT.nl/APK krijgt u rechtstreeks
toegang tot deze praktische ‘computercursus’. De e-learning modules zijn ook voor de ervaren keurmeester
reuze handig. Bent u namelijk iets vergeten, dan zoekt u
het razendsnel op in de e-learning module. Deze is bovendien gekoppeld aan de digitale versie van het handboek APK. Dus, snel naar www.AMT.nl/APK en volgen
die cursus. Leren was nog nooit zo leuk!
G

Auto’s zonder ABS worden in Europa niet meer verkocht. Sinds 1
mei vallen de onderdelen van het
ABS-systeem nu ook onder de APK.
Belangrijk, want wie zich beschermd waant door ABS rijdt gemiddeld ietsje gewaagder, zeggen
onderzoekers. Als het ABS-systeem
dan niet werkt is het dubbel onveilig. Daarom is het niet meer
voldoende dat alleen het lampje
op het dashboard uitgaat. Nu moeten de onderdelen van het systeem
voldoen aan de eisen die ook voor
de rest van het remsysteem gelden. Dus: deugdelijk bevestigd,
niet aangetast door roest, niet beschadigd, gescheurd of gebroken
en geen lekkage. Voor APK 1 geldt
nu bovendien dat ook de werking
van het ABS op aanhangers gecontroleerd moet worden. Dat kan
aan de hand van het waarschuwingslampje in een trekkend voertuig, het kan met de diagnosetester of met de hulp van een eenvoudige doe-het-zelf kabel.
Ook aan de remschijven worden
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ATC: de praktische inbreng
in het APK-beleid
Een veel gehoorde klacht van
keurmeesters was dat de APK-beleidsmakers te ver van de praktijk
stonden. Regelgeving die van
achter het bureau werd uitgedacht, bleek in de dagelijkse keuringspraktijk nogal eens voor
problemen en onbegrip te zorgen.

Sinds de Vereniging van Automobieltechnici ATC actief betrokken
is bij het APK-beleid, wordt de
stem van de APK-keurmeester
gelukkig goed gehoord. Op
welke wijze behartigt de ATC de
belangen van de APK-keurmeesters? We vroegen het aan ATCvoorzitter Nico Tol. “Vele honderden APK-keurmeesters zijn al lid
van de ATC. Alle 18 Nederlandse
ATC-afdelingen hebben een keurmeester uit hun midden afgevaardigd in het APK-Platform van
de ATC. Dit overlegorgaan komt
periodiek bij elkaar en bespreekt
actuele zaken die de keurmeesters bezighouden. Deze onderwerpen worden vervolgens ter

ATC-voorzitter Nico Tol: “Dankzij de
ATC wordt ook de stem van de APKkeurmeester, dus de praktijk, gehoord door de beleidsmakers. Door
deze praktische inbreng sluit de APK
steeds beter aan op de belangen en
de deskundigheid van de keurmeester. Dat levert een betere APK op”.

nieuwe eisen gesteld. Reden er
voorheen fris ge-APK-de auto’s het
autobedrijf uit met f linterdunne
remschijven, dat kan nu niet
meer. Zijn ze zo dun dat er kans
op breuk bestaat, dan zijn ze nu
afkeur. Maar hoe dun is zo dun?
Het antwoord op die vraag wordt
aan het inzicht van de keurmeester overgelaten. Dat beroep op zijn
deskundigheid zien we sinds 1
mei vaker terug in het APK-boek.

hydraulische stuurbekrachtiging
lekken, dan heeft dat bovendien
een negatief effect op het milieu.
Vandaar nu een controle op de
werking en op de slangen.
De nieuwe APK-regels volgen nu
ook de bandentechniek. Richtinggebonden banden mogen niet
meer verkeerd gemonteerd zitten.
Helemaal van deze tijd is natuurlijk de bandenspanning als verplicht reparatiepunt in de APK 2.

Het APK-Platform van de ATC is een praktisch overlegorgaan met ervaren
keurmeesters. De bevindingen en adviezen van het APK-Platform worden gedeeld met de diverse adviescommissies die invloed uitoefenen op de APK-Regelgeving. Er wordt goed geluisterd naar deze geluiden uit de praktijk.

tafel gebracht in de Stichting
Overlegorgaan APK, kortweg SOAPK, waarin de ATC naast vele
andere betrokken organisaties
zitting heeft. Hier worden zowel
nieuwe ontwikkelingen, als knelpunten in de APK-uitvoering besproken en met de betrokken
ministeries gedeeld. Voorts heeft
de ATC zitting in belangrijke
‘APK-adviescommissies’ zoals de
commissie Gebruiksnormen APK
en de commissie Kwaliteit. Via al
deze commissies heeft de ATC
veel input geleverd voor de mo-

dernisering van de APK. Natuurlijk delen wij alle wetenswaardige informatie over de APK met
onze achterban, dus de keurmeesters. Dat doen we via onze
website, informatie-avonden in
het land, en ons lijfblad AMT”.
Nico Tol heeft nog een tip voor
de APK-keurmeesters. “Wilt u
ook een stem hebben in het APKbeleid, wordt dan lid van de
ATC”. Voor meer informatie over
de ATC en haar APK-inspanningen, kijkt u op www.verenigingatc.nl.
G

De bandenspanning was al een keuringsvoorwaarde. Nu is het een verplicht reparatiepunt.

De nieuwe regels schrijven voor
dat de keurmeester de banden minimaal op de door de fabrikant
voorgeschreven spanning moet
brengen en dat het verschil op een
as niet groter dan 0,3 bar mag
zijn. Voor 1 mei was de banden-

Sturen en banden
Verder is de stuurbekrachtiging
nieuw in de APK. Valt die uit dan
stuurt een auto ineens veel zwaarder. Daarmee is de stuurbekrachtiging een veiligheidsitem. Gaat een

Mag niet meer tijdens de APK. Thuiskomers zijn voor nood.

3

spanning al een keuringsvoorwaarde, dus veel extra tijd mag
het de keurmeester niet kosten.
De RDW heeft de minister voorgerekend dat deze regel een extra
tijdsinvestering van de keurmeester vergt ter waarde van 1,50 euro.
Dat is goed besteed geld, rekent de
RDW verder, want de automobilist
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Schijnveiligheid voorkomen. Dus zit zo’n handmatige dimlichtafstelling er op, dan moet hij ook werken.

Waar AIRBAG staat moet nu ook een airbag zitten.

Vergelijking met het kentekenregister mag nu ook
ná de keuring. Maar let op: ontbreekt het kentekenbewijs, is het niet compleet, is het onleesbaar
of klopt het identificatienummer niet met het voertuig, dan mag er niet gekeurd worden.

Witte kentekenplaat? Zolang de plaat nog geldig
is, geen probleem.

spaart er gemiddeld 9,30 euro
door op zijn brandstofrekening.
De besparing aan bandenslijtage
laat de RDW dan nog buiten beschouwing.

ook daadwerkelijk een airbag zitten. Verschil met ABS en de dimlichtverstelling: de airbag is geen
af keur maar een reparatieadviespunt.

Geen schijnveiligheid

Anders: minder voorbereiding, eerder keuren

Bij de regels voor ABS zagen we al
dat de nieuwe APK-regels proberen af te rekenen met schijnveiligheid: zit het er op, dan moet de
automobilist er op kunnen rekenen dat het werkt. Zo ook voor de
handmatige dimlichtafstelling.
Ziet de automobilist zo’n verstelwieltje op het dashboard, dan
moet het ook werken.
Airbags, hetzelfde verhaal. Het
waarschuwingslampje moet functioneren en staat ergens het beeldmerk ‘AIRBAG’, dan moet daar

Onder het kopje ‘anders’ springen
de administratieve wijzigingen in
de APK het meest in het oog.
Vanaf 1 mei mogen de gegevens in
het kentekenregister ook ná de
keuring vergeleken worden met
het voertuig. Komen die gegevens
niet overeen dan is dat reden tot
af keur. Maar let op: ontbreekt het
kentekenbewijs, is het niet compleet of is het onleesbaar, dan mag
de auto niet gekeurd worden.
Voordeel van de verandering is dat

Deze voorruit is te donker. Maar:
“Aan deze eis wordt niet getoetst”.
Toch nuttig de automobilist er op te
wijzen. De politie toetst wel!

een verschil tussen kentekenbewijs en kentekenregister nu niet
meer leidt tot leegloop omdat de
keuring niet doorgaat. Bovendien
hoeft de keurmeester nog maar
één keer in te loggen.

Fuseekogels en overige
draaipunten
Bij de controle op de fuseekogels
doet de regelgever opnieuw een
beroep op de deskundigheid van
de keurmeester. Dat maakt het
APK-boek dunner, want de wijze
van keuren is niet meer tot in detail voorgeschreven. Ook anders is
de controle op de overige draaipunten van de wielophanging.
Alleen bij een volledig onafhankelijke ophanging geldt voor die
draaipunten een maximum van 1
mm speling. Bij een semi-onafhankelijke wielophanging of starre as
is het voldoende als deze draaipunten deugdelijk bevestigd zijn.
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Aan deze eis wordt
niet getoetst
Een volgende verandering is het
gebruik van de regel: “Aan deze eis
wordt niet getoetst”. Neem de
lichtdoorlatendheid van de voorruit en voorste zijruiten. Die moet
minimaal 55% zijn. Over de wijze
van keuren meldt het APK-boek
nu: “Aan deze eis wordt niet getoetst”. Het regeltje komt ook bij
andere onderwerpen in het boek
voor (zie tabellen). Makkelijk voor
de keurmeester, maar ook een tikkeltje verraderlijk. De politie toetst
namelijk wél aan die eisen. Het is

4
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Hoe controleer je de speling op een
fuseekogel? De RDW laat dat aan de
deskundigheid van de APK-keurmeester over.

Lambdawaarde 1,6? Klopt, zegt de
documentatie van BMW. Bij deze
auto kan λ zelfs oplopen tot 2,3.
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Verboden verlichting hoeft er niet
meer af. Zolang het niet werkt is het
oké. Uitzondering: de blauwe zwaailamp.

Is het lichtbeeld oké? Dan is controle
van de reflector niet meer nodig.
30m

Rijrichting

4m
1m

Gezichtsveld op grondniveau

5m

Controle gezichtsvelden vervalt. Is
het zicht in de spiegels dan niet meer
belangrijk? Zeker wel, maar het is de
verantwoordelijkheid van de bestuurder.
1m

heel nuttig om de automobilist
met zijn donkere voorruit of gepimpte achterlichten daar op te
wijzen.

Beginnetje met EOBD
Dan de uitlaatgastests. Die moeten

Hoe controleer je op klaarlichte dag
de verlichting van de snelheidsmeter? Niet meer over nadenken, die
controle vervalt.

5

Gezichtsveld op grondniveau

Oogpunten
bestuurder

met hun tijd mee. De regels staan
nu heel voorzichtig het gebruik
van een EOBD-scantool toe. Als er
geen foutcodes worden gevonden
en de readinesstest is afgerond,
dan mag de stationaire CO-meting
worden overgeslagen. Toch kan de
viergastester nog niet op Marktplaats, want voor de CO-meting bij
verhoogd toerental en voor de bepaling van de lambdawaarde blijft
hij gewoon nodig.
Overigens zijn ook de regels voor
de lambdawaarde aan deze tijd
aangepast. DI-benzinemotoren
met gelaagde verbranding werken
met lambdawaarden tot ver boven
de 2. Vandaar dat de lijst met voertuigspecifieke uitzonderingen nu
is uitgebreid met de mogelijkheid

om ook documentatie van de fabrikant te gebruiken.

Verboden verlichting
mag blijven...
Voor de APK 1-keurmeester is het
prettig te weten dat verboden verlichting niet meer gedemonteerd
hoeft te worden. Zolang het niet
werkt is het oké. Op die regel is
één uitzondering: de blauwe
zwaailamp. Op voertuigen waar
geen blauw zwaailicht op hoort,
mag het ook niet zitten. Maakt
niet uit of de lamp het doet of niet.

Vervallen: Milieuboek
bij het oud papier

met afwijkende CO-percentages.
Dat kan bij het oud papier. Dan de
controle op de goede werking en
verlichting van de snelheidsmeter.
Hoe controleer je dat eigenlijk,
hebben de regelgevers zich afgevraagd. Moet je de snelheidsmeter
ijken tussen het andere verkeer?
Moet je in de goed verlichte werkplaats met je hoofd onder een
doek kijken of de verlichting
brandt? Nee, is nu besloten. Niet
meer op controleren.

Pure winst
Dat de controle op de verstelbaarheid van binnenuit van de linkerbuitenspiegel vervalt, is wel
jammer voor de examenmakers.
De strikvraag met de prima buitenspiegel en de niet functionerende raambediening komt nu te
vervallen. Voor de keurmeester is
het pure winst. Net als het vervallen van de controle op de gezichtsvelden van de bestuurder, het
vervallen van de laatste restjes
remwerking extrapoleren en de
andere vervallen regels.
G

Erwin den Hoed

Ten slotte de categorie vervallen
regels. Allereerst het milieuboek
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APK-update in één oogopslag
Welke APK-regels zijn nieuw, welke anders en welke vervallen? AMT zet het op een rij voor APK 1 en APK 2.

APK 1
NIEUW

APK 2
NIEUW

Keuringseis ............................................................................................................................Omschrijving

Keuringseis ............................................................................................................................Omschrijving

5.*.1 ........................................................................................................Witte tijdelijke kentekenplaat toegestaan.

5.*.1 ........................................................................................................Witte tijdelijke kentekenplaat toegestaan.

5.*.1 ........................................................Koppeling gemonteerd? Dan moet afstandsmaat op het kenteken staan.

5.*.1 ..........................................................Bij twijfel wielbasis en aantal cilinders vergelijken met kentekenbewijs.

5.*.9......................................................................................................................................................Stofkap LPG.

5.*.9......................................................................................................................................................Stofkap LPG.

5.*.24........................................................................................................................Velgen: geen ernstige corrosie.

5.*.24........................................................................................................................Velgen: geen ernstige corrosie.

5.*.27......................................................Banden: draairichting, geen noodwiel, zelfde maataanduiding op één as.

5.*.26 ..............................................................Stabilisatorstang: deugdelijk bevestigd, geen breuken en scheuren.

5.*.29 ................................................Stuurbekrachtiging: controle op werking, lekkage en beschadiging slangen.

5.*.27..........................Banden: draairichting, bandenspanning, geen noodwiel, zelfde maataanduiding op één as.

5.*.31 ....................................................................Remschijven mogen niet zo dun zijn dat kans op breuk bestaat.

5.*.29 ................................................Stuurbekrachtiging: controle op werking, lekkage en beschadiging slangen.

5.*.31 ............................Onderdelen ABS moeten aan dezelfde eisen voldoen als andere onderdelen remsysteem.

5.*.31 ....................................................................Remschijven mogen niet zo dun zijn dat kans op breuk bestaat.

5.*.31 ......................................Controle op waarschuwingsinrichting ABS van aanhangwagens (DET 31-12-2000).

5.*.31 ............................Onderdelen ABS moeten aan dezelfde eisen voldoen als andere onderdelen remsysteem.

5.*.31..................................................................................Automatische remstellers op iedere as (DET 31-12-'97)

5.*.50 ............................................................................Bullbar voorzien van EG-typegoedkeur (DET 31-12-2008).

5.*.38 ............................................Remvertraging: gebruik referentieremkrachten van de fabrikant is toegestaan.

5.*.51 ..........Xenonverlichting: koplampreinigingsinstallatie en dimlicht aan als grootlicht aan (DET 31-12-2006).

5.*.45............................................Breedtespiegel en trottoirspiegel voor >3500 kg en <7500 kg (DET 31-12-'99).

5.*.56 ................................................................Handmatige dimlichtafstelling: als het er op zit, moet het werken.

5.*.51 ..........Xenonverlichting: koplampreinigingsinstallatie en dimlicht aan als grootlicht aan (DET 31-12-2006).

Tab 5, Art 28, Annex 1 ............................Reparatieadviespunt: Bij beeldmerk AIRBAG moet airbag aanwezig zijn.

5.*.56 ................................................................Handmatige dimlichtafstelling: als het er op zit, moet het werken.

..................................................................................................Controleer waarschuwingslampje (DET 31-12-'03).

5.*.70..............Tweede koppeling op aanhangwagen moet aan koppelingseisen bedrijfswagenkoppeling voldoen.
Tab 5, Art 28, Annex 1 ............................Reparatieadviespunt: Bij beeldmerk AIRBAG moet airbag aanwezig zijn.
..................................................................................................Controleer waarschuwingslampje (DET 31-12-'03).
ANDERS

ANDERS
Keuringseis ............................................................................................................................Omschrijving
5.*.0 ............................................................................Bus' of 'autobus' op het kenteken? Niet keuren, naar RDW.
5.*.1 ..........................................Controle voertuiggegevens vereenvoudigd. Minder voorbereiding, eerder keuren.

Keuringseis ............................................................................................................................Omschrijving

5.*.3 ..........................................................................Roestschadereparatie mag ook volgens voorschrift fabrikant.

5.*.0 ................................................................Bus' of 'autobus' op het kenteken? Niet keuren, keuren bij de RDW.

5.*.9 ..............Controle op lekkage van alle brandstofsystemen. Dus ook de kookinstallatie van een kampeerauto.

5.*.1 ..........................................Controle voertuiggegevens vereenvoudigd. Minder voorbereiding, eerder keuren.

5.*.11 ......Kat en lambdasonde verplicht vanaf DET 31-12-'95 (P) of 31-12-1997 (B). De 'lastige' categorie tussen

5.*.3 ..........................................................................Roestschadereparatie mag ook volgens voorschrift fabrikant.

........................................................................................................................................ '92 en '95/97 is vervallen.

5.*.9 ............Controle op lekkage van alle brandstofsystemen. Dus ook de brandstoftank van de koelinstallatie op

5.*.11 ........Viergasmeting: lijst met voertuigspecifieke uitzonderingen, lambdawaarde <0,97 of >1,03 aangevuld

............................................................................................................................................................een oplegger.

.................................................................................................................................... met documentatie fabrikant.

5.*.19 ..........................................................................Fuseekogels: wijze van keuren is niet meer voorgeschreven

5.*.11 ........................................................................CO-% uitlezen mag met EOBD-scantool. Let op: niet bij LPG!

5.*.19 ..........................Overige draaipunten in volledig onafhankelijke wielophanging, maximaal 1.0 mm speling.

5.*.19 ..........................................................................Fuseekogels: wijze van keuren is niet meer voorgeschreven.

5.*.38 ........................................................................Bedrijfsrem: verschil in remkracht op één as maximaal 30%.

5.*.19 ..........................Overige draaipunten in volledig onafhankelijke wielophanging, maximaal 1.0 mm speling.

5.*.41............................................................................................Deuren: nu van binnen én van buiten te openen.

5.*.38 ........................................................................Bedrijfsrem: verschil in remkracht op één as maximaal 30%.

5.*.42..............Voorruit en voorste zijruiten: geen onnodige voorwerpen en voldoende lichtdoorlatend. Maar: aan

5.*.38..........................................................Remwerking driewieler mag worden vastgesteld op remtestinrichting.

........................................................................................................................deze eis wordt niet getoetst bij APK!

5.*.41............................................................................................Deuren: nu van binnen én van buiten te openen.

5.*.46 ....................................................................................................Vergrendeling zitplaatsen en rugleuningen.

5.*.42 ....Voorruit en voorste zijruiten: geen onnodige voorwerpen en voldoende lichtdoorlatend. Maar: aan deze

5.*.47a ..Bescherming rolstoelinzittenden vanaf DET 01-09-2008. Maar: aan deze eis wordt niet getoetst bij APK!

..............................................................................................................................................eis wordt niet getoetst!

5.*.48 ..............................................................................................Zijdelingse afscherming: eisen vereenvoudigd.

5.*.46 ....................................................................................................Vergrendeling zitplaatsen en rugleuningen.

5.*.49 ..................................................................................................................Stootbalk mag verder naar voren.

5.*.47a ................Bescherming rolstoelinzittenden vanaf DET 01-09-2008. Maar: aan deze eis wordt niet getoetst

5.*.55 ......Codering verlichting gepimpte lichten inclusief xenonverlichting met onaangepast glas. Maar aan deze

......................................................................................................................................................................bij APK!

................................................................................................................................eis wordt niet getoetst bij APK!

5.*.55 ..............Codering verlichting gepimpte lichten inclusief xenonverlichting met onaangepast glas. Maar aan

5.*.57 ......Toegestaan: twee extra stadslichten, markeringslichten (V/A), achterlichten, staaklichten (op steeltjes),

........................................................................................................................deze eis wordt niet getoetst bij APK!

....................................................................................................................................................richtingaanwijzers.

5.*.57 ......Toegestaan: twee extra stadslichten, markeringslichten (V/A), achterlichten, staaklichten (op steeltjes),

5.*.61 ......................Onder meer dimlicht mag nu verder naar binnen. Nu 50 cm, voorheen 40 cm vanaf punt van

....................................................................................................................................................richtingaanwijzers.

........................................................................................................................................................grootste breedte.

5.*.61 ......................Onder meer dimlicht mag nu verder naar binnen. Nu 50 cm, voorheen 40 cm vanaf punt van

5.*.65 ................................Verboden verlichting: als het niet werkt is het goed. Uitzondering: blauwe zwaailamp.

........................................................................................................................................................grootste breedte.
5.*.65 ................................Verboden verlichting: als het niet werkt is het goed. Uitzondering: blauwe zwaailamp.

VERVALLEN
VERVALLEN
Keuringseis ............................................................................................................................Omschrijving
5.*.15 ............................................................................Snelheidsmeter: controle op goede werking en verlichting.

Keuringseis ............................................................................................................................Omschrijving

5.*.32 ......................................................................................Controle waarschuwingslampje remvloeistofniveau.

5.*.11 ......................................................................................................................................................Milieuboek

5.*.38 ..............................................................................Extrapoleren met zelfregistrerende remvertragingsmeter.

5.*.15 ............................................................................Snelheidsmeter: controle op goede werking en verlichting.

5.*.38 ..............................................................Extrapoleren indien niet mogelijk volgens procedure remmenbank.

5.*.32 ......................................................................................Controle waarschuwingslampje remvloeistofniveau.

5.*.45 ....................................................................Linkerbuitenspiegel: controle op verstelbaarheid van binnenuit.

5.*.45 ....................................................................Linkerbuitenspiegel: controle op verstelbaarheid van binnenuit.

5.3.45 ........................................................................Gezichtsvelden vervallen (verantwoordelijkheid bestuurder).

5.*.48 ..................................................................................Eisen zijdelingse afscherming bedrijfsauto's <3500 kg.

5.*.56 ..........................................................Aantasting dimlichtreflectoren. (nu alleen controle op het lichtbeeld.)

5.*.56............................................................Aantasting dimlichtreflectoren (nu alleen controle op het lichtbeeld).

5.*.57......................................................................................................................................Vorm van reflectoren.

5.*.57......................................................................................................................................Vorm van reflectoren.

5.*.57......................................................................................Lijn- en contourmarkering: geen eisen behalve kleur.

Personenauto * = 2, Bedrijfsauto * = 3, Driewieler * = 5

5.*.59 ............................................Markeringsborden, maar zijn ze gemonteerd, dan wel van de juiste uitvoering.
5.*.69 ......................................................Schotelkoppeling en koppelingsplaat: krassen en deuken geen eis meer.
Bedrijfsauto * = 3, Aanhangwagen * = 12
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APK-opleider positief over modernisering

APK niet sneller, wel beter
Martin Pardoel leidt autotechnici
op tot APK-keurmeester en hij
helpt APK-keurmeesters hun kennis te onderhouden. Wat vindt hij
van de modernisering van de regels? Kan APK keuren nu sneller?
Wordt het gemakkelijker? Gesprek met een gedreven APK-specialist.
PSB, de Particuliere School Benschop van Martin Pardoel huist in
een splinternieuw gebouw. Het
klaslokaal ademt techniek. Overal
onderdelen, die al dan niet af keur
zijn. Aan de muur links en rechts
van het elektronisch schoolbord de
voor- en achterzijde van een auto.
Met de echt werkende verlichting
kan Pardoel alle mogelijke trucs
uithalen om zijn studenten op de
lastigste examenvragen én praktijksituaties voor te bereiden. In
deze omgeving is het APK-boek
van de RDW zo goed als verboden.
PSB heeft namelijk een eigen boek,
het ‘gele boek’. Waarom?
“Waarom!?” Pardoel is bijna beledigd. Als een echte docent antwoordt hij met een tegenvraag:
“Kun je in het RDW-boek voor mij
opzoeken welke voorbereidingen je
moet doen voor je overgaat tot
keuren?”
Tja, hm, achter welk tabblad staat
dat? Ik kom er zo snel even niet
uit en moet van Pardoel over naar
het gele boek. Toegegeven, daar ga
je via de inhoudsopgave direct
naar de juiste paragraaf. Bovendien staat er niet alleen de juridische tekst, maar helpen afbeeldingen en een toelichting om die ook
begrijpelijk te maken.
Oké, punt gemaakt. Toch is Pardoel enthousiast over de jongste
veranderingen aan de APK-regelgeving en dus aan het RDW-boek: “Er
is een hoop ambtelijke taal uit verdwenen. De emissienormen zijn
nu op een perfecte manier weergegeven. De gasemissietabel is vereenvoudigd en de regels voor de
roetmeting staan nu overzichtelijk
bij elkaar in de Aanvullend Perma-

7

Steekproefcontroleur
als collega

In het splinternieuwe klaslokaal van
PSB bereidt docent Martin Pardoel
een groep APK-keurmeesters voor op
het examen bevoegdheidsverlening.
Met de nieuwe regels doet de APK
een groter beroep op hun deskundigheid.

nente Eisen”. Ook met de remartikelen is Pardoel nu heel tevreden:
“De regels over de remwerking
zijn op een praktijktechnische manier weergegeven. Keurig netjes gesorteerd naar rollenbank, platenbank en zelfregistrerende remvertragingsmeter”. En dat de onderdelen van het ABS nu aan dezelfde
eisen moeten voldoen als de rest
van het remsysteem noemt Pardoel: “een hele goede stap”.

Plussen en minnen
Bij de nieuwe regels voor de verlichting ziet Pardoel behalve veel
plussen ook een minnetje: “De corrosie-eisen voor de koplampref lectoren zijn vervallen. Dat is jammer,
want door corrosie verandert de
vorm van de ref lector. Al lang
voordat je dat op de koplamptester
terugziet, geeft die vervorming
meer strooilicht”.
Ook bij de administratieve wijzigingen ziet Pardoel haken en ogen:

“Vroeger kon de receptioniste het
kentekenbewijs vergelijken met
het kentekenregister. Nu maakt de
administratieve keuring deel uit
van de APK dus moet de keurmeester dat doen”. Merkwaardig, die
verandering was nu juist bedoeld
om het de keurmeester makkelijker te maken. Hij hoeft nu immers
alleen nog ná de keuring in te loggen en kan dan tegelijk raadplegen
en afmelden. “Ik zou daarmee oppassen”, waarschuwt Pardoel. “Als
je zo werkt kun je voor verrassingen komen te staan. Heb je bijvoorbeeld te maken met een voertuig dat is weggereden uit een
steekproef, dan had je het niet
mogen keuren. Mijn advies is: laat
de receptioniste ’s morgens voor
alle voertuigen van die dag een
printje van het raadpleegscherm
maken en controleer die gegevens
voor je gaat keuren.”

Zoeken in de APK-regelgeving gaat
sneller met het ‘gele boek’ van PSB.
Het bevat niet alleen de juridische
teksten, maar ook toelichtingen, afbeeldingen, rekenvoorbeelden en 6
place-mats met belangrijke schema’s
en overzichten.

Pardoel denkt niet dat de keuring
door de jongste regelwijzigingen
sneller gaat: “Nee, serieus keuren
kost tijd. En tegenover de vervallen regels staan ook weer nieuwe.
De bandenspanning controleren en
corrigeren kost extra tijd. Net als
de controle op de stuurbekrachtiging of die op de overige brandstofsystemen in een camper”.
Toch heeft Pardoel een positief gevoel over de wijzigingen: “Neem de
fuseespeling en de f linterdunne
remschijven. Daar doet de RDW
een beroep op de deskundigheid
van de keurmeester. Als de steekproefcontroleurs positief meedenken en zich opstellen als collega
van de keurmeester, gaat dat heel
goed uitpakken”.
●

Welke opleiders spijkeren uw APK-kennis bij?
Opleider ....................................APK 1/2 ..............Website ........................................Telefoon ..............

☎ (030) 608 77 22
☎ (0348) 45 21 12
Auto Advies....................................2 ..........................www.apk2.nl......................................☎ (0655) 76 19 67
ATTC ..............................................2 ..........................www.attc.nl ......................................☎ (045) 577 88 00
Autoniveau ....................................2 ..........................www.autoniveau.nl............................☎ (075) 631 13 01

Innovam ........................................1 en 2 ..................www.apkkeurmeesterservice.nl..........

Particuliere School Benschop ........1 en 2 ..................www.PSB-bv.nl ..................................

Zie voor een lijst van Schoolweb met 23 ROC's die APK-opleidingen verzorgen: www.AMT.nl/APK.
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‘Kijken met je handen’
voorkomt missers
Een gebroken veer, een beschadigde stofhoes, een lampje dat niet
brandt, soms mist een keurmeester een afkeurpunt. Hoe komt dat?
“Soms ben je zo gefixeerd op één onderdeel dat je iets anders over
het hoofd ziet”, zegt Hans Mulder. De ervaren keurmeester van Van
Essen Banden in Westervoort en lid van het APK-Platform van de ATC,
neemt de missers uit de APK 2 Misser Top 10 door.
Op 1, een adviespunt vergeten:
“Dat verbaast me een beetje. Ik
denk dat het slordigheid is”. Snel
door naar 2, de gebroken veer:
“Die staat al heel lang hoog. Het
gaat altijd om de onderste winding. Een breuk daar zie je niet.
Ga je met je vingers erover dan
voel je ‘m soms niet. Wip de veer
daarom even op met een bandijzer. Dat doet de steekproefcontroleur ook. Dan kan het niet
fout gaan”.
Op 3, de stofhoes stuurinrichting
en op 7 stofhoes fuseekogel:

“Een klein scheurtje in zo’n harmonicahoes zie je snel over het
hoofd. Je moet er met je vingers
aan alle kanten overheen gaan”.
De beschadigde remslang op 4:
“De beschadigingen vind je altijd
op dezelfde punten. Daar moet
je de slang even omvouwen. De
bewapening heeft een lichte
kleur, dat valt dan meteen op.”
Op 5, de beschadigde band. “Terwijl je je concentreert op het profiel zie je een scheurtje in de
wang door een stoeprand over
het hoofd. Dat gebeurt vaker. Je

APK 2 Misser Top 10 bij goedkeurmeldingen
1 ............................................................................................................................................Vergeten adviespunt
2 ............................................................................................................................Veer gebroken of ondeugdelijk
3 ....................................................................................................................Stofhoes stuurinrichting beschadigd
4..............................................................................................Remslang licht beschadigd, bewapening zichtbaar
5..........................................................................................................................................Band licht beschadigd
6 ............................................................................................................................Parkeerremkabel ondeugdelijk
7 ..........................................................................................................................Stofhoes fuseekogel beschadigd
8 ..................................................Verplichte verlichting (niet zijnde remlichten en richtingaanwijzers) niet goed
9 ................................................................Bandenprofiel juist beneden de minimum eis (tussen 1,4 en 1,6 mm)
10....................................................................Verschil in remwerking op één as te groot, maar kleiner dan 50%

APK-keurmeester Hans Mulder: “Soms werk je te snel. Niet omdat je het zo
druk hebt, maar onbewust. Je ogen kijken alweer ergens anders naar”.

bent zo gefixeerd op één onderdeel dat je iets anders over het
hoofd ziet. En soms werk je te
snel. Niet omdat je het zo druk
hebt, maar onbewust. Je ogen
kijken alweer ergens anders
naar”.
Op 6 de handremkabel: “De buitenkabel mag niet zo beschadigd
zijn dat je de binnenkabel er
doorheen ziet. Vaak zie je dat
pas als je met je handen kijkt. De
beschadiging zit vaak in een
klem. Dat kun je alleen maar voelen”.

De verlichting op 8: “Dat mag eigenlijk niet mis gaan. Maar misschien deed het lampje het nog
toen je keek, en niet meer toen
de steekproefcontroleur keek”.
Te weinig profiel op de band op
9: “Meestal discussie over langsgroeven. Wat is nu het hoofdprofiel?”
Ten slotte op 10, het remkrachtverschil links-rechts: “Op een
goede remmenbank komt dat er
vanzelf uit. Maar vergeet niet nog
een keer te meten nadat je remonderdelen vervangen hebt”. ●

▲
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Meld afkeur en noteer
reparatiepunten!
De APK ligt onder vuur. APK-procescoördinator Henk Bussink van de RDW kent het
geheim van de beste verdediging: “Meld
afkeur en noteer reparatiepunten!”
“Als ons wagenpark toch zo gezond
is, kan de APK-frequentie wel verder omlaag”, zeggen binnenlandse
politici. “Als het Nederlandse systeem zo weinig afkeur opspoort,
dan kunnen we het beter vervangen door een Europees systeem
met centrale keuringstations”, zeggen buitenlandse politici. Kortom,
het Nederlandse APK-systeem met
autobedrijven die tegelijkertijd
APK-keuringstation zijn, ligt onder
vuur.
Dat is jammer, want ons systeem
biedt beslist voordelen. Met onderhoud en APK op hetzelfde adres
hoeft de autoconsument niet apart
tijd vrij te maken voor de keuring.
Als de auto een mankement vertoont wordt zijn voordeel nog groter. De buitenlandse automobilist
gaat dan vanaf het keuringstation
naar de garage, om daarna opnieuw aan te sluiten in de rij voor
het keuringstation. Drie werkplaatsbezoeken, terwijl de Neder-

landse automobilist er na één bezoek aan zijn eigen autobedrijf
weer tegenaan kan. Ook voor het
autobedrijf is het Nederlandse systeem ideaal. Veel klanten combineren de APK met onderhoud. Dat
houdt niet alleen hun auto in goede conditie, maar ook de werkplaats lekker gevuld.
Iedereen blij dus, zou je zeggen.

Waarde van de
Nederlandse APK
“Toch zullen we ervoor moeten
vechten om het systeem in stand
te houden”, zegt APK-procescoördinator Henk Bussink. Hij verwijst
naar Nederlandse politici die onder
het mom van lastenverlichting de
keuringsfrequentie graag verder
terug laten lopen en naar Europese
politici, die voor heel Europa één
en hetzelfde APK-systeem voorstaan. “Om te overleven zal het
Nederlandse systeem zich moeten
bewijzen.”

APK verbetert remmen, banden,
zicht en uitlaatgassen
................................................................Reparatiepunten ..........................Afkeurpunten....................
................................................................Aantal ..........% ............................Aantal ......%......................
Remmen........................................................377.141 ........17% ..........................67.850........17% ..................
Banden..........................................................486.469 ........22% ..........................47.317........12% ..................
Verlichting ....................................................539.347 ........24% ..........................95.637........24% ..................
Ruiten, ruitenwissers en spiegels ..............211.595 ........9% ............................26.873........7% ....................

“Bij een steekproef op een melding met reparatiecode bekeken we vroeger
de afgekeurde onderdelen. Maar dat doen we niet meer”, zegt APK-procescoördinator Henk Bussink.

Hoe? “Als een auto naar aanleiding
van een keuring wordt gerepareerd,
dan dient de keuring de verkeersveiligheid, het milieu of allebei.
Hoe groter het aantal op die manier gerepareerde auto’s, hoe groter de waarde van de keuring.”
Laten we eens kijken naar de waarde van de Nederlandse APK. Zo’n
2% van de auto’s wordt afgekeurd
en 14% wordt goedgekeurd met reparatiepunten. “Bij elkaar ruim
16%”, zegt Bussink. “En over het
jaar 2008 zagen we een terugval
van dat cijfer, terwijl het cijfer in
de ons omringende landen op 19
tot 25% ligt.”

Uitlaatgasemissie ........................................171.892 ........8% ............................39.077........10% ..................
Totaal ............................................................2.234.713 ......100% ........................403.909......100% ................

Een analyse van de ruim 2,2 miljoen reparatiepunten en de meer dan 400.000
afkeurpunten in APK 1 en 2 leert dat zo’n driekwart daarvan de remmen, banden, het zicht of de uitlaatgassen verbetert.

9

Extra kans op steekproefcontrole?
De reden lijkt logisch. Iedere melding geeft kans op een steekproef.
Meld je eerst af keur, doe je dan de

reparatie en meld je dan goedkeur,
dan verdubbel je dus je kans op
een steekproef. Dan is het toch
veel slimmer om de afkeurmelding maar achterwege te laten?
“Nee, dat is niet slim. Afkeur moet
je melden. Dat is ter bescherming
van de consument en ter bescherming van de APK.”
En als je onderhoud en APK samen
uitvoert? “Dan hoef je geen afkeur
te melden, maar voer je wat je in
het kader van de APK hebt gerepareerd op als reparatiepunt.”
Juist, dan doe je nog maar één melding en heb je dus ook maar één
kans op een steekproef. Heel mooi,
maar gaat de steekproefcontroleur
dan niet controleren of de vervangen onderdelen wel echt afkeur
waren? “Nee”, zegt Bussink beslist.
“In het verleden deden we dat wel.
Maar daar zijn we vanaf gestapt.

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

Wist u dat?

Iets loos bij 3 op de 10 APK’s
..................Afkeur....................................Reparatiepunten ............................Adviespunten ..............................Geen gebreken ....................Totaal voertuigen
Benzine......99.175 ..........2,0% ....................697.663 ............14,2% ......................787.244 ............16,0% ....................3.479.950 ..........70,6%..........................4.929.318
Diesel ........23.906 ..........1,4% ....................250.974 ............15,2% ......................309.209 ............18,7% ....................1.124.765 ..........68,0%..........................1.653.406
LPG ............6.616 ............3,1% ....................31.316 ..............14,6% ......................43.786 ..............20,5% ....................139.562 ..............65,2% ............................213.901
Totaal ........129.697 ........1,9% ....................979.953 ............14,4% ......................1.140.239 ..........16,8% ....................4.744.277 ..........69,8%..........................6.796.625

In 2008 werd een kleine 70% van de bij de APK 2 aangeboden auto’s goedgekeurd zonder gebreken. Afkeur en goedkeur met reparatiepunt(en) waren samen goed voor 16%. Dat cijfer is lager dan in de ons omringende landen.
Wel resulteerden nog eens 17% van de keuringen in goedkeur met adviespunt(en). Hé, dat telt op tot meer dan 100%!
Logisch, op een afkeurmelding volgt gewoonlijk nog een melding. Dus is het aantal meldingen zo’n 102% van het aantal gekeurde voertuigen.

Het was niet te handhaven.”
Ander probleem. Stel een monteur
doet het onderhoud, daarna doet
zijn collega met keurmeesterdiploma de APK. Moet de keurmeester dan ook alle vervangen onderdelen keuren en eventueel een re-

paratiepunt noteren? “Als duidelijk is dat onderdelen vervangen
zijn om te voldoen aan de APKeisen, voer dan een reparatiepunt
op.” Zo zijn de regels, maar Bussink kent de praktijk: “Als het onderhoud en de APK door verschil-

lende medewerkers gedaan wordt,
kan ik mij best voorstellen dat het
niet lukt om reparatiepunten op
te voeren. Maar weet wel: in de politiek is een goed systeem alleen
maar goed, als de cijfers dat bewijzen”.
●

Er 46 vrouwelijke APKkeurmeesters zijn op een
totaal van 27.454 keurmeesters.
De oudste gediplomeerde
APK-keurmeester 79 jaar
oud is.
De meest actieve APK 2keurmeester vorig jaar
6411 goedkeuringen
meldde.
De meest actieve APK 1keurmeester vorig jaar
goed was voor 2099 goedkeurmeldingen.

Gedreven keurmeesters
maken minder fouten
Hoe ontstaan de fouten uit de
APK 1 Misser Top 10? APK 1-keurmeester Tonny Harmsen van
Rekos Voertuigentechniek uit Almelo, en lid van het APK-Platform van de ATC, geeft zijn visie.
Op 1 en 4 staan onvoldoende
remvertraging: “Dat kan ontstaan
doordat de keurmeester de verkeerde remdrukwaarde afleest
van de ALR-plaat. Rekent hij met
de ingestuurde druk in plaats van
met de boosterdruk, dan komt hij
een paar tienden remvertraging
te kort”.
Andere mogelijkheid: “De schijfremmen zijn warm getest. Komt

dan de steekproefcontroleur als
ze zijn afgekoeld dan remt hij
net ietsje minder”.
Op 2 en 3 staan lichte bandbeschadigingen: “Normaal gesproken zie je die niet over het
hoofd. Toch kan het gebeuren.
Stel je hebt een voertuig gekeurd
dat gerepareerd moest worden.
Dat gebeurt pas een paar dagen
later. Ondertussen staat het voertuig niet stil, dus kan er van alles
mee gebeuren. Ontstaat de beschadiging in die periode en doe
je de nacontrole net iets te snel,
dan ontstaat zo’n fout”.
De luchtlekkage, ook op 4, vindt
Harmsen een moeilijke materie:

APK 1 Misser Top 10 bij goedkeurmeldingen
1 ................................................Remvertraging bedrijfsrem aanhangwagen onvoldoende (maar meer dan 90%)
2 ................................................................................................................Band aanhangwagen licht beschadigd
3 ......................................................................................................................Band bedrijfsauto licht beschadigd
3 ............................................................................................................................................Vergeten adviespunt
4 ................................................Remvertraging bedrijfsrem aanhangwagen onvoldoende (maar meer dan 50%)
4 ................................................................................................Geringe luchtlekkage reminrichting bedrijfsauto
4 ................................................Verschil in remwerking op één as bedrijfsauto te groot (maar minder dan 50%)
5 ..........................................Verschil in remwerking op één as aanhangwagen te groot (maar minder dan 50%)
5 ....................................................................................................................Hulpbalk aanhangwagen gescheurd
6 ....................................................................................Verzegeling snelheidsbegrenzer niet in tact of ontbreekt

APK 1-keurmeester Tonny Harmsen: “Fouten ontstaan als je niet voor 100%
bezig bent met je vak”.
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goedkeurt bij meer dan 30%,
tja…”
De scheur in het chassis (op 5) en
de verzegeling van de snelheidsmeter (op 6), daar moet je gewoon op letten, vindt Harmsen.
Hoe het komt dat het af en toe
toch mis gaat? “Niet door stress
of drukte. Nee, fouten ontstaan
als je niet voor 100% bezig bent
met je vak. Keurmeesters met
liefde voor het keurmeesterschap
maken nauwelijks fouten.”
●
▲

“Een luchtventiel kan nu dicht
zijn en bij de volgende keer trappen heel licht lekken. Trap je dan
nog twee keer, dan is het weer
weg. Gaat het net fout als de
steekproefcontroleur onder het
voertuig doorloopt, dan heb je
een beetje pech”.
Voor een verschil in remwerking
geldt dat absoluut niet: “Sorry
dat ik het moet zeggen, maar dat
vind ik echt een beetje dom. De
rollenbank geeft het remkrachtverschil perfect aan. Als je dan
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Hoe nu verder met de APK?
Goed, de APK is gemoderniseerd. Maar kan het niet nog moderner? Kan de uitlaatgascontrole niet volledig via EOBD? En kan de diagnosetester dan ook niet meteen
ABS, airbags, ESP en andere systemen controleren? Goede vragen. Ze houden ook de
RDW bezig. De veranderingen in de APK van 1 mei zijn dus zeker niet de laatste.
Welke regelwijzigingen kunnen we nog verwachten?
aansluiten. In een aantal andere
EU-landen moeten auto’s voor een
veel groter deel blijven zoals ze
zijn toegelaten. In Duitsland is het
bijvoorbeeld niet toegestaan om
airbags te verwijderen. De RDW
wil onderzoeken of en hoe dat ook
in Nederland gerealiseerd kan worden: “Maar”, waarschuwt Peeters
Weem, “Dat zal nog veel discussie
geven. In Duitsland vraagt bijvoorbeeld ook het monteren van wielen en banden met een andere
maat om een extra keuring”.

Al met al is er f link wat veranderd
in de APK. Toch is dit nog maar
het begin. De werkgroepen van
ambtenaren, keurmeesters en anderen, die de veranderingen hebben voorbereid, maakten een verschil tussen regelwijzigingen die
snel doorgevoerd konden worden
en APK-veranderingen die meer
tijd vragen. De eerste groep wijzigingen is per 1 mei doorgevoerd.
Intern bij de RDW heten deze wijzigingen ‘Modernisering APK 1.0’.
De wijzigingen voor de wat langere
termijn zitten in het voorstel: ‘Modernisering APK 2.0’.

MVX-keuring

EOBD-emissietest
Een eerste punt uit dat voorstel is
het vervangen van de uitlaatgasmetingen door het uitlezen van
EOBD. “Voor we dat doen, willen
we weten welke risico’s dat geeft
voor het milieu”, zegt APK-procesmanager Hens Peeters Weem. Om
die risico’s vast te stellen, loopt er
bij drie RDW-keuringstations en 25
APK-erkenninghouders een proef.
Personenauto’s gaan daar niet alleen aan de viergastester of roetmeter, maar ook aan de EOBDscanner. De resultaten zijn hoopgevend. Als EOBD geen foutmelding
geeft, is de uitlaatgasmeting in het
overgrote deel van de gevallen ook
positief. En andersom, als de uitlaatgassen vuil zijn is er vrijwel altijd ook een EOBD-foutcode.
Wel is bij maar liefst 23% van de
gemeten auto’s geen betrouwbare
EOBD-uitlezing mogelijk omdat de
readinesstest niet is afgerond. Vermoedelijke oorzaak: bij veel auto’s
van voor 2006 worden de readi-

11

APK-procesmanager Hens Peeters Weem van de RDW: “Voor we de uitlaatgastests vervangen door uitlezing van EOBD, willen we weten welke risico’s dat
geeft voor het milieu”.

nesscodes gewist als het contact
wordt afgezet. Daarna moet de
motor een tijd lang onder uiteenlopende omstandigheden draaien
voor alle emissiegerelateerde parameters weer paraat zijn. Zo’n
EOBD-test lijkt dus alleen zinvol
als vervanger van de uitlaatgasmetingen voor auto’s vanaf 2006.

OBD-test voor veiligheidsystemen
Een stapje verder dan EOBD is
OBD. Daarmee zouden in de APK
veiligheidssystemen als airbags,

gordelspanners, ABS en ESP gecontroleerd kunnen worden. Duitsland start in 2010 met controle
van airbags via OBD voor auto’s
vanaf april 2006. In Nederland
gaan we minder snel. Peeters
Weem: “Voorlopig is er nog geen
standaard protocol voor het uitlezen van OBD. Daar zullen we toch
op moeten wachten, voor we het
kunnen gebruiken in de APK”.
Een extra handicap voor het invoeren van zo’n OBD-controle is dat
de toelatingseisen en de permanente eisen niet altijd op elkaar

Tenslotte zou de RDW de keurmeester graag mogelijkheden bieden om extra informatie buiten de
APK-regels om op het APK-rapport
te zetten. Daarmee kan de keurmeester de automobilist informeren over bijvoorbeeld sterke olielekkage, overmatige geluidsproductie of een extreme velg- en bandenmaat.
Omdat zulke aantekeningen op
het APK-rapport juridisch nogal
lastig liggen, onderzoekt de RDW
nu de mogelijkheden van een aanvullende keuring. Zo’n MVX- of
Milieu Veiligheid eXtra-keuring
wordt uitgevoerd in opdracht van
de automobilist, en zou een proeftuin kunnen zijn voor de introductie van nieuwe technologie en
meetmiddelen in de APK.
Of zo’n MVX-keuring er ook echt
komt? “Voorlopig is het nog maar
een ideetje”, tempert Peeters Weem
de verwachtingen. Wel zeker lijkt
dat we zo rond eind 2010 nieuwe
veranderingen in het APK-boek
mogen verwachten.
●
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