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Praktische keuringstips 
voor APK-keurmeesters

APK update voor ATC Zeeland

Een groot deel van de occasions
staat buiten. De showroom van Piet

Vogelaar in Goes is omgebouwd tot

technisch theater met 150 zitplaat-
sen. Te weinig. Maar gelukkig
 beschikt ATC-Zeeland over een
 reservevoorraadje stoelen. Als
die eenmaal staan, vinden ook
de laatkomers een plaatsje en kan
RDW-er José Gallardo van start met

de  regelwijzigingen van mei 2009
en maart 2010 (zie: www.amt.nl/
november2010): “Draairichting
 banden, artikel 5.*.27 lid 6. Daar is
nog wel eens afkeur op bij de
 steekproef. Zonde, want sommige
dingen kun je verkeerd beoordelen.

Maar dit niet. Die markeringen voor

draairichting en binnen/buitenzijde

staan goed of niet. Daar hoef je
niet over te twijfelen. Je moet het
alleen zien”.
Door naar de elektrische parkeer-
rem: “Artikel 5.*.39 lid 2. Niet alle
goedgekeurde remmenbanken kun-

nen de EPB (Electrical Parking Brake)

aan. Daarom heeft de RDW gekozen

voor een praktische oplossing. Zet
de auto op de handrem. Hef hem
wielvrij. Blokkeren beide wielen, dan

is de elektrische parkeerrem oké”.

Vragen over verlichting
Tot zover geen vragen. Zodra Gal-
lardo bij de verlichting komt wordt
dat anders. “Mistlampen voor, 5.*.57,

dit is toegestane verlichting. Die
hoeft dus niet te branden”, zegt Gal-

lardo. Maar lid 3 van 5.2.59a gaat
over de symmetrie van toegestane
verlichting, dus: “Wat doe je als één
mistlamp voor brandt en de ander

niet? Of als er één verroest is en de
ander niet?”, willen diverse Zeeuwse
keurmeesters weten. “Eigenlijk wil-
len we er niet op keuren. Laat die
lampen dus lekker uit. De steek-
proefcontroleur zet ze ook niet aan.
Ga ook vooral niet controleren of ze
goed afgesteld zijn. Een kras op het
glas die het lichtbeeld verstoord, is
ook geen probleem.” Maar de mist-
lampen mogen geen gevaar opleve-
ren: “Is het glas zo beschadigd, dat
er scherpe delen aanzitten, dan is
het afkeur. En let op de plaatsing
van de lampen. Als ze branden be-
staat de 50 cm-eis nog steeds”.
Nog een veranderingetje staat in lid

j van de toegestane verlichting:
“Voorheen waren alleen één of twee
achteruitrijlichten toegestaan. Nu
mogen het er meer zijn.” Dat is te on-
duidelijk: “Hoeveel dan?”, klinkt het
uit verschillende hoeken van de
showroom. “Maakt niet uit, als ze
ook maar weer voldoen aan de eisen
van symmetrie uit 5.*.59a.”
In de verlichtingsregels zit nog meer
versoepeling: “Aan de achterkant
van bedrijfsauto’s en aanhangers
zijn nu twee extra achterlichten
 toegestaan. Dat staat in 5.3.57 en
5.12.57”. Daarmee kan de toege-
stane verlichting inmiddels een fors
aantal brandpunten omvatten:

RDW-ers José Gallardo en Martien van Wijngaarden kennen de regeltjes én de praktijk.

“Twee extra achterlichten, extra ach-
teruitrijlichten, extra markeringslich-
ten bovenin, twee staaklichten, één
extra mistachterlicht en werklichten,
dat zijn meer dan 10 brandpunten!”
Gallardo wijst op een foutje in het
boek bij de verlichting op aanhan-
gers: “Bij 5.12.51, de verplichte
 verlichting, staan in lid l de achter-
uitrijlichten. Dat is fout, die zijn
niet verplicht. Bij de eerstvolgende
 wijziging van het boek wordt dat
gecorrigeerd”.
Ten slotte: “Zijmarkeringslichten
mochten voorheen niet knipperen,
nu mogen ze aan dezelfde kant
meeknipperen met de richtingaan-

De APK leeft. De snelle ontwikkelingen in autotechniek en maatschappij vragen continu aan-

passing van de regels. Bijblijven is een hele toer. Zeeuwse APK-keurmeesters en ATC-leden

hebben een streepje voor. Zij sparden een avond met twee specialisten van de RDW over re-

gels, afkeuronderdelen en missers. AMT was erbij.
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Vereniging van Automobieltechnici ATC

Kijk voor nadere informatie op:

www.vereniging-atc.nl

Administratie en invulinstructie
Gallardo stapt over naar de admini-
stratieve procedures: “Voorafgaand
aan de keuring voer je het kenteken
en de meldcode in op het raadpleeg-
scherm. Vroeger had je het kente-
kenbewijs. Dat hoeft er nu niet meer
bij te zijn. Mis je de meldcode, dan
kun je verschillende andere bronnen
gebruiken. Het VIN-nummer in de
auto, een vorig keuringsrapport,
 misschien is er een volledig ingevuld
onderhoudsboekje of een construc-
tieplaatje onder de motorkap”.
“Waarom staat het niet gewoon op
RDW.nl?”, vraagt een keurmeester.
“Dat hebben we weggelaten uit
 privacyoverwegingen. Met de com-
binatie kenteken-meldcode kun je
verkeerde dingen doen. De bood-
schap is: gebruik die bronnen die je
kunt gebruiken.”
Dan is er een aandachtspuntje bij de
invulinstructies: “Je gebruikt code
Op1 als je een afgedekt onderdeel
niet kunt beoordelen, vanwege kans
op beschadiging. Waarvoor geldt die
Op1?” “Zijskirts”, klinkt meteen uit de
zaal. Gallardo is tevreden: “Juist, arti-
kel 5.1b.3 lid 3, als die zijskirts ge-
popnageld of vastgekit zitten, kun je
ze niet verwijderen om de dorpel te
beoordelen zonder ze te beschadi-
gen. Die Op1 geldt zeker niet voor
wieldoppen die niet los willen, een
benzineklepje dat vast zit of een
 onderbeplating die alles afdekt”.
Code Op2 geldt als controle op de 
2e brandstof niet mogelijk is: “Start
een LPG-auto niet op benzine, dan

Piet Vogelaar’s showroom omgebouwd tot theater met meer dan 150 stoelen.

wijzers, zegt 5.*.64 lid 4. Dat is wel zo
veilig voor fietsers”.

Wel of geen katalysator?
Genoeg verlichting. Over naar de
begintijd van het emissiebestrij-
dingsysteem: “Had een auto van
 bijvoorbeeld 1993 een katalysator,
dan moest die er bij de APK ook
nog zijn. Dat hebben we nu vereen-
voudigd in artikel 39 van de
 Aanvullende Permanente Eisen.
Nu moeten alle personenauto’s
met elektrische ontsteking van na
31-12-1995 een katalysator en
lambdasonde hebben. Auto’s van
daarvoor niet. Voor bedrijfsauto’s
geldt 31-12-1997 als datum”.
Klinkt eenvoudig, maar er zijn uit-
zonderingen: “Bij de bijzonderheden
op het kentekenbewijs en in het
raadpleegscherm kan staan dat kata-
lysator en lambdasonde mogen ont-
breken. Bijvoorbeeld bij een auto die
uit Saoedi Arabië is geïmporteerd”.
Maar let op: “Kreten als EGK 9999 of
VERH 9999 zijn geen vrijstelling. Er
moet concreet staan dat er geen
emissiebestrijdingsysteem aanwezig
hoeft te zijn”.

Touwtje noodhamer
Dan eis 5.2.76 over de noodvoorzie-
ningen in taxi’s: “Vroeger stond daar
dat het touwtje aan de noodhamer
lang genoeg moest zijn om het
 midden van de ruit te bereiken.
Dat vonden we betuttelend. Nu
moet de hamer er zijn en hij moet
te gebruiken zijn, punt”.

kun je het benzinesysteem niet op
lekkage controleren, zie artikel 5.*.9
lid 2. Daarvoor is code Op2. Let op,
de motor moet wel draaien op de
brandstof die op het kenteken staat,
in dit geval LPG”.

Onderdelen kijken
Pauze, tijd voor de afkeuronderdelen
in de werkplaats van Piet Vogelaar.
Dat is boeiend discussiemateriaal.
Wanneer is een remschijf te dun?
Wanneer is een remschijf wel over de
volledige omtrek verroest en wan-
neer niet? Wanneer is een as deugde-
lijk bevestigd? In hoeverre mag een
remleiding door corrosie zijn aange-
tast? En hoe zit dat bij een LPG-tank?
Terug in de showroom gaat de dis-
cussie door: “Een LPG-tank is dun-
wandig. Roest hij eenmaal, dan roest
hij snel door”, benadrukt RDW-advi-
seur Martien van Wijngaarden. “En
dan?”, vraagt iemand uit de zaal?
“Dan kom je erachter dat roken echt
heel slecht voor je is”, antwoordt Van
Wijngaarden droog.

Misser Top 10
Van Wijngaarden schakelt over naar
de Misser Top 10 en begint met een
ontmoedigende mededeling: “Die
Top 10 blijft er altijd. Hoe goed we
ook ons best doen. Als we de mis-
sers die er nu in staan niet meer
maken, blijven er andere over”. Toch
helpt hij graag de missers uit de Top
10 op te lossen: “Op 1, ‘Vergeten ad-
viespunt’, hoe komt dat?” Eén van de
keurmeesters in de showroom weet

Adreswijzigingen etc. alleen doorgeven

aan het secretariaat van de eigen afdeling.
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Uit hoeveel brandpunten kan de toegestane verlichting bestaan?

Grapje: deze remschijf is op een deel van de omtrek, voor meer dan 50% van het effectieve gedeelte,
corrosievrij. Daarmee voldoet hij aan de eisen van artikel 54 APE: goedkeur!

Schijfremmen: goedkeur of afkeur?

het wel: “Er zijn bedrijven waar de
leiding je er de tijd niet voor gunt.
‘Adviespunten? Niet over beginnen,

doordouwen’, zeggen ze daar”.
“Tijd”, vat Van Wijngaarden dat punt

samen. Een tweede oorzaak is: “Wel

gezien, maar vergeten op te schrij-
ven”. Van Wijgaarden heeft twee
praktische tips: “Houd altijd pen en
papier bij de hand. En realiseer je:
APK is serieus werk. Zorg dat je niet

wordt afgeleid door de telefoon of
iets anders”.

Koplampverstelling ‘repareren’
Op twee staat de defecte koplamp-
verstelling, 5.*.55 lid 7: “Een nieuw-
komertje en dat is dus even wen-
nen”, denkt Van Wijngaarden. Een
keurmeester in de showroom vindt
het gewoon een ongelukkige regel:
“Ik keur auto’s waarvan die handma-

tige afstelling van de dimlichten al
jaren kapot is. En nu ineens moeten
die mensen kosten maken om het
weer aan de praat te krijgen?”
Dat valt mee: “Als je in de auto zit en
je kunt niet zien dat de auto die
handmatige afstelmogelijkheid
heeft, dan hoeft hij niet te werken”.
Van Wijngaarden zegt het niet, maar
de keurmeesters begrijpen de bood-
schap: je kunt het euvel ‘repareren’
door de bedieningsschakelaar te
verwijderen.
Een andere keurmeester trof on-
langs een steekproefcontroleur die
niet akkoord ging met een afge-
plakte schakelaar: “Nee zo’n plak-
bandje trekken we los. Zit er een
schakelaar voor de afstelinrichting
onder, dan moet hij werken”.
Veel andere missers uit de Top 10
zijn vooral een kwestie van goed kij-
ken en voldoende tijd nemen. Dat
geldt voor gebroken veren: “Vinger
erin, lampje en spiegeltje erbij”,
maar ook voor gescheurde stofhoe-
zen, beschadigde remslangen en
parkeerremkabels. En het geldt voor
onvoldoende bandenprofiel en ver-

plichte verlichting: “’Net deed ie het
nog’, zei een keurmeester. Dus keek
de steekproefcontroleur in de kop-
lamp. Wat denk je? Er zat niet eens
een bolletje in”.

APK 1: remmen!
Bij de Misser Top 10 van de APK 1
vraagt Van Wijngaarden speciale
aandacht voor de missers op 1 en 7,
onvoldoende remvertraging: “Heel
vaak, hangt het erom. De remvertra-
ging zit net boven of net onder de li-
miet. Zorg daarom voor bewijs. Be-
waar de print van je remmenbank”.
Ook de missers op plaats 3 en 10
hebben met de remmen te maken:
“Het remkrachtverschil tussen links
en rechts op dezelfde as is te groot.
Heel vaak is de oorzaak: eerst rem-
men dan repareren”. Van Wijngaar-
den kent ook keurmeesters die het
remkrachtverschil opheffen door de
rem die het hardst remt in te spui-
ten. Hij is geen voorstander van die
methode: “Het werkt. Maar voor
hoelang? Als de steekproefcontro-
leur een uurtje later komt, werkt het
dan nog?”

1 Vergeten adviespunt
2 Inrichting handmatige aanpassing dimlichtafstelling werkt niet goed
3 Veer gebroken of ondeugdelijk
4 Stofhoes stuurbekrachtiging beschadigd
5 Remslang licht beschadigd, bewapening zichtbaar
6 Parkeerremkabel ondeugdelijk
7 Band licht beschadigd
8 Verplichte verlichting, niet zijnde remlichten en richtingaaanwijzers, werkt niet goed
9 Stofhoes fuseekogel beschadigd
10 Bandenprofiel juist beneden de minimum eis (tussen 1,4 en 1,6 mm)
Vergeten adviespunt op 1. Oorzaken: onvoldoende tijd en gestoord door de telefoon.

Misser Top 10 APK 2
1 Remvertraging bedrijfsrem aanhangwagen onvoldoende (50-90% wettelijke vertraging)
2 Vergeten adviespunt
3 Verschil in remwerking op één as bedrijfsauto te groot, maar minder dan 50%
4 Band bedrijfsauto licht beschadigd
5 Geringe luchtlekkage reminrichting bedrijfsauto
6 Band aanhangwagen licht beschadigd
7 Remvertraging bedrijfsrem aanhangwagen onvoldoende (90-100% wettelijke vertraging)
8 Verzegeling controleapparaat of snelheidsbegrenzer niet intact of ontbreekt 
9 Gegevens kentekenbewijs wijken af van voertuig
10 Verschil in remwerking op één as aanhangwagen te groot, maar minder dan 50%
Missers in de APK 1, vooral remmen en banden.

Misser Top 10 APK 1
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