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Allereerst het kentekenbewijs. In en-
kele gevallen moet het er nu toch
weer bij zijn. Dat geldt voor de GN-,
BN-, CD-, en CDJ-kentekens, net als
voor voertuigen met een ZZ-kente-
ken en andere voertuigen met bui-
tenwettelijke maten. Niet alle rele-
vante maten van die voertuigen staan
in het kentekenregister. Op het ken-
tekenbewijs staan ze wel, vandaar.

Wanneer gelden de tacho-eisen?
Dan de tachograaf. Wanneer moet
die aan de APK-eisen voldoen?  Daar
was enige onduidelijkheid over. Om
daar een einde aan te maken schrij-
ven de regels nu voor dat bij de APK
het installatieplaatje de leidraad is.
Dus, is er een installatieplaatje dan
moeten de eisen die in het APK-
boek staan voor de tacho worden
gehanteerd. Kortom, dan mag de
bandomtrek op de aangedreven
wielen niet meer dan 4% afwijken,
dan moet de verzegeling in orde zijn
en dan mag de geldigheidsduur op
het installatieplaatje niet verlopen
zijn.

Extrapoleren met 7,0 of 6,5 bar
De volgende wijziging betreft de ex-
trapolatiedruk. De steekproefcontro-
leurs van de RDW komen hier en
daar fouten tegen bij het bepalen
van de remwerking in de APK I.
Vooral bij aanhangwagens gaat het
af en toe mis. De oorzaak blijkt vaak
het vaststellen van de extrapolatie-
druk. Om die reden geldt sinds 
1 april gewoon: bedrijfsauto’s 7,0 bar.
Van die druk mag worden afgewe-
ken als uit documentatie van de fa-
brikant of uit gegevens op de
ALR/ABS-EBS plaat blijkt dat de druk
hoger is. Voor aanhangwagens geldt
een druk van 6,5 bar en voor aan-
hangwagens met een éénleidin-

gremsysteem is de extrapolatiedruk
4,5 bar. 

Minimale profieldiepte 
Ook nieuw in APK 1 is de minimale
profieldiepte. Bij de invoering van
de APK 1 in 1980 leek die niet nodig.
De grote asdruk perste het water
ook onder slicks wel weg. Inmiddels
zijn er voertuigen met een zo 
beperkt eigen gewicht, dat ze leeg
het water absoluut niet weg geperst
krijgen. Een minimaal bandenprofiel
helpt dan bij de waterafvoer en
biedt zo veel extra veiligheid. Vrijwel

alle Europese landen kennen al een
minimale profieldiepte in hun perio-
dieke keuring voor bedrijfsvoertui-
gen. Nederland nu ook: 1,6 mm. 

Uitzonderingen en foutje
Omdat het ene voertuig het andere
niet is staan er nogal wat uitzonde-
ringen op regels in het APK-boek. Er
is er weer een toegevoegd. Vuilnis-
auto’s hoeven geen stootbalk ach-
terop te hebben. Logisch, want op
de meeste vuilnisauto’s is het onmo-
gelijk er een te monteren.
Gelukkig zijn er ook uitzonderingen

verdwenen. Voor het bepalen van de
minimale loadindex van banden op
reuzencaravans van boven de 3500
kg GVW mocht 10% van de maxi-
male aslast afgetrokken worden. Nu
niet meer. Nog een: bij het vaststel-
len van de afmetingen hoefde voor-
heen bepaalde verlichting niet mee-
geteld te worden. Nu kan gewoon
alle verlichting buiten de meting ge-
houden worden. Per 1 april heeft de
RDW ook een foutje hersteld dat op
1 mei 2009 het boek was binnenge-
slopen. Toen was de wielafscherming
bij lichte bedrijfsauto’s per ongeluk
weggevallen. Die staat er nu weer
luid en duidelijk in. Dus ook bij lichte
bedrijfsauto’s moeten de wielen
goed afgeschermd zijn, mogen ze
niet meer dan 30 mm uitsteken en ze
mogen niet aanlopen.
Ten slotte het alcoholslot. Het is een
halfjaartje uitgesteld, maar het zit er
aan te komen. Het is niet aan de
APK-keurmeester het slot te keuren.
Wel moet hij het voertuig kunnen
starten. Het APK-boek schrijft voor
daar de overbruggingsfunctie voor
te gebruiken.

Wijzigingen APK 2
Als gezegd zijn de wijzigingen in de
APK 2 minimaal. Er is een kleine wijzi-
ging in de regels over de verstelling
van de dimlichten. Die verstelling
staat sinds de regelwijzigingen van
mei 2009 hoog in de Misser Top 5.
Gelukkig is er licht aan het einde van
de tunnel, want het aantal fouten op
dit onderdeel daalt de laatste maan-
den. In de regels is nu toegevoegd
dat het gaat om dimlichtverstelling
die vanaf de bestuurdersplaats te be-
dienen is. Zit de dimlichtverstelling
bij de koplampen zelf of wijst niets in
het interieur er op dat er dimlichtver-
stelling is, dan hoeft de werking niet

Kleine wijzigingen, grote gevolgen? 
APK gewijzigd per 1 april

Per 1 april veranderden de APK-regels. Althans een beetje. Vooral in de APK 2 lijkt er nauwe-

lijks iets gewijzigd. We nemen de wijzigingen voor APK 1 en 2 door, we kijken naar het hoe en

waarom van de veranderingen én we ontdekken dat ze misschien toch ingrijpender zijn dan

gedacht…

Bij GN-, BN-, CD- en CDJ-kentekens en bij voertuigen met buitenwettelijke maten moet kenteken-
bewijs deel 1 of 1a toch bij de keuring zijn.
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gecontroleerd te worden. En voor de
duidelijkheid, een stukje tape over
het stelwieltje is niet oké. En als het
stelwieltje weg is, maar er staat nog
een schaalverdeling op het dash-
board? Ook dat is afkeur.
Ook nieuw voor APK 2 zijn de eisen
aan luchtbalgen onder personenau-
to’s. In tegenstelling tot remslangen
mogen die zodanig beschadigd zijn
dat het canvas zichtbaar is, maar het
canvas mag niet beschadigd zijn.
Ten slotte de kilometerstand. Zowel
bij APK 1 als bij APK 2 geldt nu dat
die bij afkeur vermeld moet worden.
De juristen van de RDW hebben dat

voorschrift verstopt in de Regeling
erkenning keuringsbevoegdheid
APK. En eerlijk is eerlijk, dat is een ge-
deelte van het APK-boek waar je als
keurmeester niet iedere dag door-
heen bladert. Wie dat in het nieuwe
boek toch doet, ziet ook dat alle APK
2-erkenninghouders op uiterlijk 
1 mei 2014 over een goedgekeurde
rollen- of platenrembank moeten 
beschikken. En dat maakt de wijzi-
gingen voor zo’n 3600 erkenning-
houders, die nu nog vertrouwen op
de zelfregistrerende mobiele remver-
tragingsmeter, toch ingrijpender dan
ze op het eerste gezicht lijken. 

Misser Top 5 APK 1 (2010)
1 Remvertraging bedrijfsrem aanhangwagen onvoldoende 

(50 tot 90% van de wettelijke vertraging). 7,8%
2 Band aanhangwagen licht beschadigd. 3,3%
3 Band bedrijfsauto licht beschadigd. 3,2%
4 Vergeten adviespunt. 3,0%
5 Verschil in remwerking op één as te groot, maar minder dan 50%. 2,7%

Op 1, de bedrijfsrem voor aanhangwagens. Met de nieuwe regels voor de extrapolatiedruk hoopt
de RDW dit punt uit de Top 5 te krijgen.

Misser Top 5 APK 2 (2010)
1 Vergeten adviespunt. 12,0%
2 Veer gebroken of ondeugdelijk. 5,7%
3 Inrichting handmatige aanpassing dimlichtinstelling werkt niet goed. 4,1%
4 Stofhoes stuurinrichting beschadigd. 3,7%
5 Remslang licht beschadigd, bewapening zichtbaar. 2,8%

De handmatige afstelling van de dimlichten zakt alweer. Welke adviescodes het meest  vergeten
worden? Vooral ac1 (banden), ac4 (fuseekogels) en ac5 (remmen).  

APK 2, wijzigingen per 1 april 2011
Artikel Inhoud
Algemeen 8.2 Kentekenbewijs deel 1 of 1a bij GN-, BN-, CD- en CDJ-kentekens.
5.2.55 Dimlichtverstelling alleen vanaf de bestuurderszitplaats.
5.2.28 Eisen luchtbalgen toegevoegd.
Tab 5, art 30, lid 3d Km-stand bij afkeurmelding.
Tab 5, art 16, lid 3 Erkenning aangevraagd na 30-4-'10 dan direct remtestinrichting.
Tab 5, art 16, lid 3 Alle erkenningen APK 2 uiterlijk 1-5-2014 remtestinrichting.
Tab 5, art 24a Alcoholslot, maak gebruik van overbruggingsfunctie.
Regeling Meetvoorschriften Na 30-4-'12 nieuw geplaatste platenremtestbank moet voldoen

aan nieuwe eisen (meetfout max 4%). 

APK 1, wijzigingen per 1 april 2011
Artikel Inhoud
Algemeen 4.1 Kentekenbewijs deel 1 of 1a bij buitenwettelijke voertuigen.
5.3.15 Eisen controleapparaat (tacho) afhankelijk van aanwezigheid installa-

tieplaatje.  
5.3.27 en 5.12.27 Banden, loopvlakprofiel minimaal 1,6 mm.
5.3.38 en 5.12.38 Extrapolatiedruk, zie artikel 65 APE. 
5.3.49 Stootbalk, niet op vuilnisauto's, is als uitzondering toegevoegd .
5.12.27 Loadindex, uitzondering aanhangwagen vervallen in artikel 50 APE. 
5.1a.1 Vaststellen afmetingen, nu alle verlichting buiten beschouwing laten.
5.3.48 4c Wielafscherming lichte bedrijfsauto's, fout in regelgeving hersteld.
5.3.55 Dimlichtverstelling alleen vanaf de bestuurderszitplaats. 
Tab 5, art 24a Alcoholslot, maak gebruik van overbruggingsfunctie.
Tab 5, art 30, lid 3d Km-stand bij afkeurmelding.

Te bedienen vanaf de bestuurdersplaats, dus
deze dimlichtverstelling moet werken.

Rollen- of platen, het mag allebei, maar vanaf 1 mei 2014 moet er een remmenbank zijn. Wie goed
zoekt, vindt dat nu al in het APK-boek.

Wanneer moet een voertuig voldoen aan de 
tachoregels uit het APK-boek? Als er een instal-
latieplaatje is.

TEKST: ERWIN DEN HOED
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