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Half negen. Steekproefcontroleur
Jan Prinsen krijgt zijn eerste auto
door, een Opel Astra uit 1999. Tien
minuten later staan we voor een
eenmansbedrijf. Maar hoe klein
ook, deze APK-keurmeester meldde
vorig jaar 3700 auto’s af. “Ik repa-
reer niet, ik keur alleen”, verklaart
hij. Dat verklaart zijn afkeurper-
centage: “Bijna 30%, maar dat is
officieel”. Officieel? Dat vraagt om
uitleg: “Veel autobedrijven vragen
mij een voorkeuring te doen. Ik
keur de auto, maak een lijstje met
gebreken, zij repareren en daarna
doe ik de APK. Zou ik die voorkeu-
ringen meetellen dan kom ik wel
aan 60%. Maar ja, ik krijg echt al-
les binnen, van auto’s die net aan
hun eerste keuring toe zijn tot kar-
retjes van meer dan 20 jaar oud”.
Jan Prinsen heeft inmiddels de ge-
gevens op het afmeldscherm beke-
ken en loopt met een printje naar
de Opel Astra om te kijken of ken-
tekenplaat en chassisnummer
overeenkomen met het scherm.
Het kentekenbewijs heeft hij niet
meer nodig: “Jammer”, vindt de
keurmeester. “Zit een kentekenbe-
wijs te lang in een broekzak, dan is
het niet meer leesbaar. Ik heb daar
in het verleden auto’s op afgekeurd.
Nu worden die mensen aangehou-
den bij een controle en valt de poli-
tie erover.”

Bandenspanning te laag
Prinsen herhaalt ondertussen de
volledige APK op de Astra. Gordels,
portieren, trekhaak, uitlaatgassen,
verlichting, fuseekogels, remmen,
het is allemaal in orde. Bij de ban-
den wordt het even spannend. Er

APK-keuring gedaan, auto afgemeld en..., steekproef! Zo’n beetje eens in de 30 keer

is het raak. Meestal net als het extra druk is of precies als de klant ongeduldig op zijn

auto wacht. Toch heeft zo’n steekproef ook een voordeel, je kunt er altijd wat van

leren. AMT ‘steekt’ een dagje mee.   

Leren van de steekproefcontroleur

APK-keuring gekeurd
APK

zit een spijkertje in het loopvlak.
“Dat mag”, weet Prinsen, “zolang
het karkas niet zichtbaar is en er
geen uitstulpingen zijn. En de ban-
denspanning moet op niveau zijn”.
Dat is hij niet. De tabel in het tank-
klepje zegt 2,2 bar, deze staat op
1,9. Te laag, maar geen drama. De
klant gaat de band repareren. Prin-
sen hoeft pas te sanctioneren van-
af een half bar onderspanning of
bij meer dan een half bar verschil
op één as, dus hij lost het soepel
op: “Breng ‘m maar op de juiste
bandenspanning”, zegt hij tegen
de keurmeester.
Een uur later keurt Prinsen een
Daewoo Lacetti. Als hij aan de ban-
denspanning toe is, kiest de keur-
meester zorgvuldig de banden-
spanningsmeter uit waarmee Prin-
sen moet meten: “Deze geeft 0,2

bar minder aan dan die”, licht hij
toe. Tja, de bandenspanningsmeter
van de keuringsinstantie hoeft niet
geijkt te zijn. Daarom moet de
steekproefcontroleur meten met
de meter die de keurmeester ook
gebruikte.

Idee van een keurmeester
De volgende auto is een Toyota
Yaris uit 2006. De auto heeft nog
niet veel kilometers gelopen en de
steekproef bevestigt het oordeel
van de keurmeester: de auto is in
prima staat, volgende APK over
twee jaar. “Voor deze auto is die
verlaagde keuringsfrequentie pri-
ma”, vindt de keurmeester. “Maar
soms ben ik echt niet blij dat ik de
auto pas over twee jaar weer terug-
zie. Pas had ik er één met een fu-
seekogel met 0,7 mm speling. Het

roestwater liep er uit. Zou het een
idee zijn om auto’s met een advies-
code wel al na een jaar weer terug
te laten komen?”

Let op de loadindex
De volgende auto is een Nissan Pa-
trol op grijs kenteken. Net verkocht
aan een bosliefhebber. De auto
heeft al een heel leven achter zich
en Prinsen heeft moeite het chas-
sisnummer op de chassisbalk on-
der de auto te lezen. Dankzij een
poetsdoek en een krachtige loop-
lamp lukt het net. Gelukkig, an-
ders had Prinsen niet mogen keu-
ren. Hij had de nieuwe eigenaar
dan door moeten verwijzen naar
de RDW om daar het nummer op-
nieuw in te laten slaan.
Een puntje van aandacht bij een
bedrijfsauto als deze van na 31-12-
1997: voldoet de loadindex van de
banden? Bij deze Nissan geen pro-
bleem, de stoere terreinbanden op
de Patrol hebben meer dan vol-
doende draagvermogen. “Toevallig
ben ik in de afgelopen weken twee
keer een te lage loadindex tegenge-
komen. De eerste keer op een Fiat
Doblò, de tweede keer op een Peu-
geot Partner.”

Wat doet het roetfilter?
Prinsens telefoon geeft alweer een
nieuw adres: de Gemeentewerf.
Daar wacht een Ford chassis-ca-
bine met kipperopbouw. Onder de
auto valt het retrofitroetfilter op.
Gaat dat zich bewijzen bij de roet-
meting? Niet echt: K-waarde: 2,21.
Goed genoeg, maar het houdt niet
over. Niet zo gek. De auto is vijf
jaar oud, maar heeft pas 33.000

Steekproefcontroleur Jan Prinsen in actie. Zijn bezoek kost wat tijd en komt
niet altijd gelegen, maar wie er voor openstaat leert er altijd iets van.
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km achter de wielen. “In gebruik
bij de plantsoenendienst”, ver-
klaart de keurmeester. “Hij draait
meer stationair dan dat ie rijdt.
Dan doet zo’n roetfilter niet veel.”
De Mercedes E 3.2 CDI uit 2005, die
Prinsen daarna onderhanden
neemt, heeft veel minder moeite
met de roetmeting. K-waarde: 0,01.
De limiet is 300 keer zo hoog. Zo’n
geregeld af-fabriek roetfilter werkt
echt.

Roest is nog niet verslagen
Laatste auto vandaag, een Ford Ka.
In tien jaar tijd heeft de Ka nog
geen 100.000 km gereden. Op het
interieur is niets aan te merken en
ook de carrosserie is netjes. Onder
de auto beginnen de jaren toch te
tellen. Het is allemaal een beetje
roestig. Het ergst bij de bevestiging
van het subframe. Toch nog lang
geen reden tot afkeur: “Ik heb dit

jaar nog geen auto’s hoeven afkeu-
ren op roest”, zegt Prinsen. De
keurmeester wel: “Als zo’n Kaatje
nog een paar jaar doorroest vallen

er gaten in en moet je met de roest-
schaderegels aan de slag. De klant
staat dan voor een lastige keuze:
‘Kosten maken voor de reparatie of
kosten maken voor een nieuwe’”.

Hoe vaak gaat het mis?
Op weg naar huis toont Prinsen
zijn afkeurlijstje over het eerste
kwartaal. Twee keer noteerde een
keurmeester onterecht een advies-
punt, één keer bleef een airbag-

lampje branden zonder dat de keur-
meester dat als reparatieadviespunt
genoteerd had en 20 keer keurde
Prinsen een goedgekeurde auto af.
Dat lijkt heel wat, maar bedenk
wel dat Prinsen iedere steekproef-
dag acht tot negen auto’s keurt.
Meest voorkomende afkeurreden:
de uitlaatgassamenstelling. Drie
keer een te hoog CO-percentage bij
verhoogd toerental, één keer een
afwijkende lambdawaarde. Ook
met de banden blijft het oppassen:
twee keer te weinig profiel, twee
keer een te lage loadindex. Verder
zagen twee keurmeesters een ge-
scheurde aandrijfashoes over het
hoofd en was er drie keer iets mis
met de remmen, een beschadigde
remslang, een ondeugdelijke par-
keerremkabel en een parkeerrem
die de minimale vertraging van 1,2
m/s² niet haalde.
Ten slotte de meest opvallende af-
keur: hefbrug niet voorzien van
een goedkeuringcertificaat. “Het
klinkt misschien flauw, maar dan
mag ik de steekproef niet uitvoe-
ren en moet ik de auto afkeuren.
Gelukkig heb ik het maar één keer
meegemaakt.” ●

Erwin den Hoed

Hier gaat het goed, maar als het chassisnummer niet meer leesbaar is, moet
het opnieuw ingeslagen worden bij de RDW. Overigens kan het voor de keur-
meester even zoeken zijn naar het chassisnummer, nu het kentekenbewijs niet
meer mee hoeft naar de keuring.

Roest onder een Ford Ka. Hier hoeft
de keurmeester de APK-roestschade-
regels nog niet voor open te slaan.

Dit spijkertje is geen reden tot af-
keur. Het gevolg, een te lage banden-
spanning, wel.

Geen remmenbank op de gemeente-
werf. Dus doet de steekproefcontro-
leur een remproef op de weg. Alleen
bij twijfel gebruikt hij de remvertra-
gingsmeter.

Tijd om afscheid te nemen, met een
handtekening op het keuringsformu-
lier natuurlijk.
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De stekkerdoos van de trekhaak
bungelt aan de bedrading. De APK-
keurmeester vinkt code D09 aan.
Op het rapport verschijnt de regel:
‘D09, 1x Accu, bedrading motor-
voertuigen 5.2.12’. Dan komt de
steekproefcontroleur. Hij voelt aan
de accu, maar die zit goed vast.
Voor hij verder gaat met de keu-
ring, kijkt hij de keurmeester aan.
“Wat bedoel je met die D09?” De
keurmeester wacht even voor hij
antwoordt. Dan zegt hij: “Als jij het
al niet weet, hoe moet mijn klant
het dan weten?”
De spijker op zijn kop. Voor 1 maart
had de klant behalve een afkeur-
code ook een omschrijving van het
afkeurpunt: “Bedrading trekhaak
ondeugdelijk”. Nu mag alleen de
automatisch gegenereerde catego-
rieomschrijving op het rapport:
“Accu, bedrading motorvoertuigen
5.2.12”.

Wat betekent I01?
Het kan nog erger. Wat zou er bij-
voorbeeld aan de hand zijn als het
formulier meldt: “I01 Onderdelen/
werking reminrichting 5.2.31”?
Haalt de auto zijn remvertraging
niet? Zit er een onderdeel los? Is er
een onderdeel beschadigd of door
roest aangetast? Zo ja, welk deel
dan? Of lekt er misschien iets? Is
een van de remschijven te dun?
Doet de remkrachtregelaar het
niet? Wordt de slag van het rempe-
daal beperkt of is het oppervlak
van het rempedaal te glad? Is er
een remslang beschadigd of een
stofhoes van een remcilinder? Of is

Sinds 1 maart komen APK-keuringsrapporten op blanco papier uit de
printer. Prima natuurlijk. Wel vervelend dat de keurmeester nu geen
toelichting op adviescodes, reparatie- of afkeurpunten op het rapport
mag zetten. Waarom is dat eigenlijk? Welke problemen geeft dat? En
hoe lossen we die op?

Geen toelichting op APK-formulier

“Accu, bedrading 
motorvoertuigen”? 
Hoe bedoelt u?

een remblok of remvoering versle-
ten?
De steekproefcontroleur komt daar
wel achter. Maar mag je dat ook
verwachten van een klant, die de
APK op één plaats laat doen en de
reparatie elders?

Ook geen toelichting op AC’s
Overigens komt ook de klant die
APK en reparatie wél op hetzelfde

adres laat uitvoeren in de proble-
men. Dat gebeurt als het manke-
ment aan de reminrichting net
niet ernstig genoeg is voor een af-
keur. De keurmeester vinkt AC 5
(adviescode 5) aan en de klant leest
op zijn rapport: “Zichtbare mecha-
nische delen van het remsysteem
vertonen verregaande slijtage”.
Om welke zichtbare delen het gaat?
De keurmeester mag het niet op
het rapport zetten.

Foutje in de automatisering
Waarom mag de keurmeester een
reparatie-, afkeur- of adviespunt
niet toelichten op het rapport? Dat
heeft een juridische achtergrond.
Stel, de klant komt terug naar het
keurende autobedrijf omdat hij
zijn keuringsbewijs kwijt is. Het
autobedrijf kan nu zelf een kopie
uitdraaien. Maakt het daarvoor ge-
bruik van het systeem van VWE of
een andere provider, dan is er niets
aan de hand. Maar stel nu dat het
autobedrijf Webdirect, het systeem
van de RDW, gebruikt. Dan komt
de toelichting van de keurmeester
niet op de kopie. En omdat juris-

ten moeite hebben met een ver-
schil tussen origineel en duplicaat,
moest de toelichting toen ook maar
van het origineel. Dus moesten
providers hun applicaties zo aan-
passen dat ingetypte toelichtingen
niet meer op het rapport geprint
werden.

Officieuze toestemming
voor AC’s
In de loop van maart meldden en-
kele erkenninghouders dat de
RDW inmiddels onofficieel wel
een toelichting op adviescodes toe-
staat. Het nadeel van zo’n offici-
euze toestemming is dat niet alle
steekproefcontroleurs er in mee
gaan. Voor reparatie- en afkeurco-
des wil de RDW ook officieus
voorlopig nog van geen wijken
weten. Voor veel keurende bedrij-
ven is dat ook niet zo erg. Wie
eerst repareert en dan keurt heeft
immers zelden afkeur. En omdat
reparatiepunten meestal toch al
met de klant overlegd zijn, is het
geen drama dat de klant de om-
schrijving daarvan op het keurings-
rapport niet thuis kan brengen.
Merkwaardig is die officieuze toe-
stemming voor een toelichting op
alleen de adviescodes wel. Wie de
invulinstructie onder tabblad 2 in
het APK-boek zorgvuldig leest,
vindt namelijk nergens een verbod
op het toelichten van reparatie- en
afkeurpunten, terwijl zo’n verbod
voor adviespunten (en reparatiead-
viespunten) er nu juist wel expli-
ciet in staat.

Hoe lossen we het op?
Voor bedrijven die niet repareren,
maar slechts keuren, lost de onof-
ficiële toestemming voor een toe-
lichting op de adviescodes weinig
op. Hun klanten zien toch echt
graag op het keuringsrapport wat
ze moeten (laten) repareren. Hoe
die bedrijven dat op kunnen los-
sen? Maak een printje van het in-
voerscherm en voeg dat bij het
keuringsrapport. Toegegeven, fraai
is het niet en professioneel ook
niet, maar voorlopig is het niet an-
ders. De RDW kent het probleem
en beraadt zich op een oplossing.●

Erwin den Hoed

Dan maar een printje van het in-
voegscherm van de provider: ‘be-
drading trekhaak ondeugdelijk’.

Zo mag het niet. Het 
‘L buitenste aandrijfas-
hoes is gescheurd’ mag
niet op het rapport. De
klant moet het doen
met ‘1x Assen 5.2.18’. 
En zeg nu zelf, als je
weet dat er iets mis is
met ‘1x Verplichte lich-
ten/retroreflectoren
5.2.51’, wat moet je dan
nog met: ‘kentekenlamp
is defect’?
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APK in cijfers
Hoeveel keurmeesters zijn er? Hoeveel APK-keuringen doen zij samen? Hoe-
veel mankementen brengen ze aan het licht? En op welke punten gaat het nog
wel eens mis? AMT toont hier de cijfers.

Meer keurmeesters
Er komen er meer bij. In twee jaar tijd groeide het aantal APK 2-keur-

meesters met ruim een procent tot 23.363. Het aantal APK 1-keur-

meesters groeide sterker: ruim 6%. Ook het aantal bedrijven met een

APK-erkenning (keurende instanties) groeit.

APK 1 2007 2008 2009

Keurmeesters 2920 2921 3104

Keurende instanties 844 845 858

APK 2 2007 2008 2009

Keurmeesters 23.078 23.142 23.363

Keurende instanties 9216 9277 9361

Minder keuringen 
per keurmeester
Zowel in APK 1 als APK 2 kan het aantal keuringen de groei van het

aantal keurmeesters niet bijhouden. In APK 1 groeide het aantal keu-

ringen tussen 2007 en 2009 met 4%. In dezelfde periode daalde het

aantal APK’s voor personenauto’s met 2%. Oorzaak: de gewijzigde

keuringsfrequentie. De kans op een steekproef is de laatste twee jaar

gemiddeld ongeveer 3%. In 2007 was de RDW op dit gebied voor APK

1 nog ver verwijderd van die doelstelling.

APK 1 2007 2008 2009

Keuringen 266.459 276.255 277.738

Steekproef-% 1,91 3,08 2,9

APK 2 2007 2008 2009

Keuringen 6.974.179 6.801.630 6.842.730

Steekproef-% 2,96 3,14 3,02

Minder missers bij afkeur
“Ik meld geen afkeur, want dat geeft extra kans op een steekproef.”

Misschien wel, maar de kans op een misser in die steekproef is statis-

tisch drie tot vier keer zo klein.

APK 1 2007 2008 2009

Steekproeven op goedkeurmeldingen 5007 8391 7925

Waarvan 1 of meer missers 602 1088 932

Met misser(s)-% 12,0% 13,0% 11,8%

Steekproeven op afkeurmeldingen 72 118 119

Waarvan 1 of meer missers 1 4 5

Met misser(s)-% 1,4% 3,4% 4,2%

APK 2 2007 2008 2009

Steekproeven op goedkeurmeldingen 201.528 208.129 200.715

Waarvan 1 of meer missers 15.318 16.655 17.771

Met misser(s)-% 7,6% 8,0% 8,9%

Steekproeven op afkeurmeldingen 4927 5194 5805

Waarvan 1 of meer missers 121 142 130

Met misser(s)-% 2,5% 2,7% 2,2%

APK brengt meer mankementen
aan het licht
“Meld afkeur en noteer reparatiepunten”, verzocht de RDW vorig jaar. Het Nederlandse

APK-systeem ligt immers onder vuur. Die oproep lijkt effect te hebben. Zowel bij APK 1 als

2 stijgt het aantal afgekeurde auto’s licht en het aantal auto’s met reparatiepunten sterk.

In 2009 bracht de APK 2 bij ruim 1 op 3 geteste auto’s één of meer gebreken aan het licht.

APK 1

Jaar Een of meer Een of meer Een of meer Zonder 

afkeurpunten reparatiepunten adviespunten gebreken

2007 0,65% 12,05% 8,99% 80,29%

2008 0,71% 14,22% 9,13% 78,22%

2009 0,78% 18,55% 9,29% 74,31%

APK 2

Jaar Een of meer Een of meer Een of meer Zonder

afkeurpunten reparatiepunten adviespunten gebreken

2007 1,99% 12,98% 16,39% 71,28%

2008 1,91% 14,41% 16,77% 69,82%

2009 2,16% 18,88% 16,64% 65,97%

Top 10 van missers in 2009
Veel oude bekenden in de Misser top 10, maar op 3 staat een nieuwe

binnenkomer: de handmatige dimlichtafstelling. Blijkbaar zorgt de

nieuwe regel: ‘als het erop zit moet het werken’, nog wel eens voor

verwarring. 

APK 1

1 Remvertraging bedrijfsrem aanhangwagen onvoldoende 

(tussen 50 en 90% v.d. wett. vertr.)

2 Band bedrijfsauto licht beschadigd

3 Vergeten adviespunt

4 Geringe luchtlekkage reminrichting bedrijfsauto

5 Verschil in remwerking op één as bedrijfsauto te groot, 

maar minder dan 50%

6 Band aanhangwagen licht beschadigd

7 Verschil in remwerking op één as aanhangwagen te groot, 

maar minder dan 50%

8 Remvertraging bedrijfsrem aanhangwagen onvoldoende 

(tussen 90 en 100% v.d. wett. vertr.)

9 Dimlicht bedrijfsauto onjuist afgesteld

10 Uitlaat bedrijfsauto niet gasdicht

APK 2

1 Vergeten adviespunt

2 Veer gebroken of ondeugdelijk

3 Inrichting handmatige aanpassing dimlichtafstelling werkt niet

goed

4 Stofhoes stuurinrichting beschadigd

5 Remslang licht beschadigd, bewapening zichtbaar

6 Parkeerremkabel ondeugdelijk

7 Band licht beschadigd

8 Stofhoes fuseekogel beschadigd

9 Bandenprofiel juist beneden de minimum eis 

(tussen 1,4 mm en 1,6 mm)

10 Verschil in remwerking te groot, maar minder dan 50% ▲
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Jonge benzineauto’s kunnen toe
met een lagere keuringsfrequen-
tie. En APK-apparatuur? Is een
elektronische toerenteller echt
niet te vertrouwen zonder jaar-
lijkse keuring?

Ieder jaar rijden er heel wat bus-
jes voor bij het autobedrijf van
Karel Hofman: “Eentje voor de
viergastester, eentje voor de roet-
meter, eentje voor de afzuiging,
eentje voor de platenbank, eentje
voor de pedaalkrachtmeter, eentje
voor de manometers, eentje voor
de tachograaf-ijkapparatuur en
sinds kort ook eentje voor de hef-
brug. En allemaal laten ze een re-
kening van een paar honderd euro
achter”. Dat zette de Vlissingse
keurmeester aan het denken: “Ik
hoor bij de allereerste lichting
keurmeesters en ik werk nog met
mijn eerste platenbank. Ieder jaar
komt er een monteur van de leve-
rancier om hem te ijken. Ieder
jaar vraag ik hem of hij een afwij-
king heeft geconstateerd en ieder
jaar antwoordt hij ontkennend”.
Met de keuring van zijn elektroni-
sche toerenteller heeft Hofman

nog meer moeite: “Die doet het of
hij doet het niet, daar valt hele-
maal niets aan te regelen”. Toch
betaalt Hofman ook voor dat appa-
raat jaarlijks een factuur voor de
certificering.

Weinig problemen
Is al dat certificeren een beetje
overdreven of is Hofmans appara-
tuur toevallig zo goed? Om dat te
achterhalen zette hij een mini-
enquête uit onder 50 APK-erken-
ninghouders. Vrijwel alle 50 mail-
den terug. Nergens gaf de appa-
ratuur aanleiding tot grote proble-
men, niet bij de ijking en niet tus-
sendoor. Wel gooit de viergastester
soms roet in het eten: “De O2-cel
heeft een levensduur van twee tot
drie jaar. Daarna stopt hij ermee,
maar dat is met een jaarlijkse her-
ijking niet te voorkomen”.
Bovendien: “Als keuringsinstantie

ben je verantwoordelijk voor je ap-
paratuur. Werkt zo’n viergastester
niet, dan moet de steekproefcon-
troleur de keuring afbreken en zijn
de gevolgen voor jou”.

Lagere frequentie
Hofmans conclusie is duidelijk:
“De keuringsfrequentie voor de
APK-apparatuur kan naar twee
jaar”. En dan nog iets: “Is het niet
van de gekke dat de apparatuur al-
leen maar door de oorspronkelijke
leverancier gekeurd mag worden?
Een automobilist mag zijn Opel
toch ook gewoon bij de Volkswagen-
dealer laten keuren!”
Karel Hofman is afgevaardigde van
de provincie Zeeland in het APK-
Platform van de ATC en gaat daar
zijn idee voor een lagere keurings-
frequentie van APK-apparatuur be-
spreken. ●

APK

De ideeën voor verbetering van de
APK zijn talrijk: “Eenvoudiger re-
gels, handhavingscontrole langs de
weg, betere aansluiting bij de type-
goedkeuring, internationale har-
monisatie, aanscherping van de
roetmeting, emissievoorschriften
voor hybridevoertuigen, controle
op de werking van bochtverlich-
ting, controle op de veroudering
van banden en nog veel meer.
Omdat niet alles tegelijk kan, vroeg
minister Eurlings eind vorig jaar
aan de RDW zich te concentreren
op vier aandachtspunten.

Veiligheid
Allereerst veiligheid. Daar horen
natuurlijk de airbags en gordel-
spanners bij, maar ook systemen
als ABS, ESP, EBS, ACC en LDWS.
Het mooiste zou zijn als de keur-
meester die zou kunnen uitlezen
via OBD.

OBD naar Duits voorbeeld
Het tweede aandachtspunt is het
uitlezen van de uitlaatgassamen-
stelling via OBD. De RDW over-
weegt het Duitse systeem van de
Abgas Untersuchung. Voor auto’s
van na 31 december 1995 kijkt de
keurmeester daar via gestandaardi-
seerde uitleesapparatuur of de rea-
dinesscodes aanwezig zijn en of er
geen uitlaatgasgerelateerde fouten
zijn. Is alles ok, dan keurt hij de
auto goed. Zo niet dan schakelt hij
over naar plan B: meten aan de uit-
laat.

Olielekkage
Aandachtspunt drie is olielekkage.
Dat zou een reparatie-adviespunt
moeten worden. Klinkt simpeler
dan het is. Zomaar twee vragen:
Wanneer is een lek een lek en wat
doe je als de lekkage bij de volgen-
de keuring nog niet verholpen is?

Stilte in de stad
Het laatste aandachtspunt is uit-
laatgeluid. Holle uitlaatpijpen zor-
gen in de stad voor irritatie en de
minister hoopt dat de APK daar
iets tegen kan doen. Ook dat zal
nog niet meevallen. Bij de type-
goedkeuring wordt het uitlaatge-
luid gemeten in een gecompliceer-
de testopstelling onder laboratori-
umomstandigheden. En tja, een
APK-erkend autobedrijf is geen la-
boratorium.

Nieuwe regels in 2011
Op dit moment wordt er hard ge-
studeerd op alle voorstellen en
aandachtspunten. Ook de APK-
keurmeesters zelf denken mee.
Dat doen ze in het ATC APK-Plat-
form. Uiteraard moet al dat denk-
werk omgezet worden in nieuwe,
liefst betere, APK-regels. De RDW
verwacht die in 2011. ●

De APK 1 bestaat sinds 1980, de APK 2 sinds 1985. Sindsdien is er veel
gebeurd in de voertuigtechniek. De APK heeft dat niet helemaal bij
kunnen houden. Vandaar dat na de veranderingen in mei vorig jaar
nu hard gewerkt wordt aan ‘Modernisering APK 2.0’. Wat staat ons te
wachten?

Nieuwe APK-regels in 2011

APK-apparatuur om de twee jaar keuren?

Vervangen we de uitlaatgassonde
straks door een microfoon?

Nog steeds betrouwbaar als hij de
keuring een jaartje overslaat?
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