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Eind 2009 vroeg de minister de RDW
te komen met een vervolg op de
Modernisering APK 1.0. De moderni-
sering 2.0 moet op 1 januari 2012 in
het APK-boek staan. Natuurlijk
stelde de minister ook randvoor-
waarden. Zo mogen de APK-lasten
alleen stijgen als er een aantoon-
baar positief effect is op de verkeers-
veiligheid of op het milieu. De con-
trole van de geluidsproductie is ge-
struikeld over deze voorwaarde. De
RDW heeft onderzoek gedaan en
concludeerde dat voor een goede
test een aparte geluidsruimte nodig
is. Zo’n ruimte bij alle erkenninghou-
ders is eenvoudigweg niet realiseer-
baar tegen aanvaardbare kosten.

Controle op overmatige olielekkage
vraagt geen extra investeringen en
komt het milieu beslist ten goede.
Die controle is daarom wel voorzien
voor 1 januari 2012. Wel wordt olie-
lekkage geen afkeurpunt, maar een
reparatieadviespunt, zoals we dat
nu al bij de airbag kennen. De
reden? Olielekkage is lastig te kwan-
tificeren.  

Meer remvertraging
Een andere wijziging die we zeker
kunnen verwachten is de aanscher-
ping van de minimale remvertra-
ging. Vanaf 1 januari 2012 moeten
personenauto’s, bedrijfsauto’s en
aanhangwagens een grotere

 remvertraging kunnen halen.
Die aanscherping geldt niet voor
auto’s en aanhangers die nu al
rondrijden, maar alleen voor voer-

tuigen met een DET (Datum Eerste
Toelating) vanaf 1-1-2012. Voor
APK 2-keurmeesters betekent dat,
dat ze pas vanaf 1 januari 2015 met

APK ontwikkelt door
Nieuwe veranderingen op stapel

In 2009 onderging de APK een aantal ingrijpende wijzigingen. In ambtelijke kringen heette die

aanpassing: ‘Modernisering APK 1.0’. En waar een 1.0 is, volgt een 2.0. De ‘Modernisering APK

2.0’ staat gepland voor 1 januari 2012. Als alle procedures tijdig zijn afgerond, welke verande-

ringen mogen we dan op 1 januari verwachten?

www.amt.nl/mei2011

Harder remmen vanaf volgend jaar
Remvertraging in m/s2 voor 1-1-2012 vanaf 1-1-2012
Personenauto's 5,2 5,8
Bedrijfsauto's 4,5 5
Aanhangwagens 4,0/4,5 4,5/5,0

De verscherping van de remeisen gaat in op 1 januari 2012. Maar
hij geldt voor voertuigen met een DET (Datum Eerste Toelating)
vanaf 1 januari 2012. De APK 2-keurmeester krijgt er dus pas vanaf
1 januari 2015 mee te maken.

Nieuw vanaf 1 januari, controle op olielek-
kage. Niet als afkeurpunt, wel als reparatie-
adviespunt. 
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deze wijziging te maken krijgen.
Ook de uitbreiding van de controle
op lichtverklikkerlampjes zal wel
doorgaan. Controle op het verklik-
kerlampje van het mistachterlicht
staat al in het boek, vanaf 1 januari
komt daar waarschijnlijk het  ver-
klikkersignaal van meer  verlichting
bij.
Een grotere minimale bandenpro-
fieldiepte bij de APK 2 kon de eis
van het niet laten toenemen van de
lasten niet doorstaan. Uit onderzoek
bleek namelijk dat een vergroting
van 1,6 naar 2,0 mm nauwelijks in-
vloed heeft op de verkeersveilig-
heid. Een verhoging tot 3,0 mm wel.
Maar ja, daarvoor moet de automo-
bilist zijn banden significant vroeger
vervangen. En dat laat zijn lasten te
sterk oplopen. Bovendien, behalve
aan de eis van de beperking van de
APK-lasten, voldoet een grotere mi-
nimale profieldiepte ook niet aan
een andere eis van de minister. Hij
heeft de RDW namelijk gevraagd te
kijken naar de periodieke keuringen
in de ons omringende landen, en
daar zo veel mogelijk bij aan te slui-
ten. 1,6 mm scoort in dat opzicht
beter dan 2,0 of 3,0 mm. 

EOBD-scan vervangt emissietest
Het uitlezen van de EOBD in APK 2
bij auto’s met een DET vanaf 1 ja-
nuari 2006 sluit wel perfect aan op
de vragen van de minister. In Duits-
land, Zweden en Slowakije wordt
dat al gedaan en er wordt een aan-

zienlijke milieuwinst van verwacht,
terwijl de kosten binnen de perken
blijven.
Natuurlijk is er twee jaar geleden al
heel voorzichtig een stapje ge-
maakt. Bij benzinemotoren mag de
CO-meting bij stationair toerental
worden overgeslagen. Tenminste,
als er geen foutcodes worden ge-
vonden en de readinesstest is afge-
rond. In de praktijk maakt daar vrij-
wel niemand gebruik van. Logisch,
want voor de meting bij verhoogd
toerental moet de viergastester er
alsnog aan te pas komen. Per 1 ja-
nuari 2012 wordt het een stuk seri-
euzer. Dan kan een EOBD-scan wel
de volledige emissietest aan de
 uitlaat vervangen, niet alleen bij
benzineauto’s, maar ook bij diesels
en hybrides.
De procedure voor zo’n EOBD-scan
(zie het maanddossier) ziet er om-
vangrijk uit. In de praktijk valt het
mee. Eerst even kijken of de auto
niet op gas rijdt, en controleren of
hij jong genoeg is. Dan kan het nog
zijn dat de auto uit het buitenland
komt en dus wel van na 2005 is,
maar toch geen EOBD heeft. Ook
zo’n auto moet aan de uitlaatgastes-
ter. Heeft een auto van na 2005 wel
EOBD, dan móét hij ook een MIL-
lampje hebben. En dat lampje moet

gaan branden en weer uit gaan als
de motor loopt. Daarna komt het
aan op uitlezen. In het APK-boek
komen een aantal P-codes (de P
staat voor Powertrain). Worden die
uitgelezen, dan is het afkeur. Zijn ze
er niet, maar worden wel andere 
P-codes uitgelezen, dan moet als-
nog een emissietest aan de uitlaat
worden uitgevoerd. 
Zijn er geen P-codes en is de readi-
nesstest voltooid, dan zijn de uitlaat-
gassen geslaagd voor hun APK-exa-
men, zonder dat er een viergastester
of roetmeter aan te pas komt.

Scantool al in huis
Natuurlijk stelt de RDW eisen
aan het scantool waarmee de
EOBD wordt uitgelezen. De RDW
gebruikte de afgelopen Auto-

vakRAI om die eisen bekend te
maken. Wie die eisen bekijkt (zie
Maanddossier), ziet geen vreemde
dingen. In grote lijnen moet zo’n
scantool aan te  sluiten zijn op de
EOBD-stekker, de gebruikelijke
 protocollen ondersteunen, de
 status van het MIL-lampje en de
readinesstest weergeven en
 foutcodes kunnen uitlezen.
De RDW heeft niet expliciet onder-
zocht of de moderne veelgebruikte
universele diagnoseapparaten aan
deze eisen voldoen, maar dat lijkt
wel waarschijnlijk. Desgevraagd
verzekert Bosch ons dat alle KTS-
testers aan deze eisen en normen
voldoen. Sterker nog, op de  Autovak-
RAI toonde datzelfde Bosch dat ook
de emissietester zelf als EOBD-scan-
tool kan worden ingezet. Tenminste,

Eigenlijk is 3 mm veiliger, maar ook duurder.
Bovendien hanteren andere landen ook 1,6
mm. Dus blijven wij het ook doen.

Apart investeren in een APK EOBD-scantool?
Waarschijnlijk niet nodig. Moderne diagnose-
testers voldoen aan de komende eisen. 

Emissietest via EOBD
Na 1 januari 2012 kan de emissietest volledig via EOBD. Hoe werkt dat stap-voor-stap en
welke eisen stelt de RDW aan het scantool?  Ontdek het in het maanddossier op
www.AMT.nl/mei2011.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL

TEKST: ERWIN DEN HOED
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Sleutelen aan de bonus
In 12,6% van de steekproeven in de
APK 1 en in 9,4% van de steekproe-
ven in de APK 2 constateert de
steekproefcontroleur een misser. Die
cijfers gelden voor alle missers bij 
elkaar, dus grote gebreken, kleine
gebreken en ook vergeten advies-
punten. Dat misserpercentage ligt
ver boven het doel van maximaal
6,5% missers. Omdat die missers de
kwaliteit van de keuring aantasten,
zoekt de RDW naar  verbetering.
Daarom kreeg een statistisch bureau
opdracht wat  rekenwerk te doen.
Dat leverde  interessante uitkomsten
op: “Een keurmeester die bij 6,5%
van de APK’s een misser maakt heeft
na 10 steekproeven een kans van
99,5% dat hij nog steeds in de 
N-klasse zit”.
Dat klinkt redelijk. Maar nu komt
het: “Een keurmeester die bij 40%
van de APK’s een misser maakt heeft
na 10 steekproeven een kans van
85% dat hij nog steeds in de 
N-klasse zit”. En dat klinkt veel min-
der redelijk.
En hoe veranderen die kansen als de
RDW de bonus verlaagt van 0,40
naar 0,12? Ook dat hebben de statis-
tici berekent. De keurmeester die bij
6,5% van de APK’s een misser maakt
komt dan uit op… 99,5%. Onveran-
derd! Voor de keurmeester met 40%

missers verandert er wel iets. Zijn
kans om na 10 controles nog steeds
in de N-klasse te zitten is gedaald tot
60%.
Of zo’n bonusverlaging er komt is
overigens nog lang niet zeker. Het is
op dit moment nog niet veel meer

dan een onuitgewerkt plannetje.
Overigens zou voor goed preste-
rende keurmeesters toch niet hele-
maal alles bij het oude blijven. Bij
het idee hoort namelijk ook de
steekproeven niet meer toe te wij-
zen aan de erkenninghouder, maar

aan de keurmeester. En is dat het
geval, dan ziet de goedpresterende
keurmeester in de N-klasse zich 
beloond met minder steekproeven.
Een interessant idee.

als de tester is uitgerust met een
OBD-kaart. Tot nu toe werd die ge-
bruikt om snel toerental en olietem-
peratuur uit te lezen bij de emissie-
test. 
Vanaf 1 januari kan hij voor perso-
nenauto’s met een DET vanaf 1 ja-

nuari 2006 de volledige emissietest
aan.

En na 1 januari 2012? 
Kortom, wat de lasten betreft, lijkt
het wel goed te zitten met die
EOBD-scan. Voor wat de harmonisa-
tie met de omliggende landen
 betreft: de voorgestelde EOBD-scan
lijkt sterk op wat de Duitsers sinds
december 2008 in hun Abgass
 Untersuchung (AU) toepassen. Toch
groeit in Duitsland de kritiek op die
AU. Velen zien de AU als middel om
de automobilist geld uit de zak te
kloppen. “Het doel is om te controle-
ren of de auto aan de milieueisen
voldoet. Maar we laten de controle
over aan het controlesysteem van
de auto zelf”, zeggen critici. Met
name bij diesels schijnt dat niet

 altijd goed te gaan: “Als het roetfilter
defect is en kleine roetdeeltjes lekt,
merkt het EOBD-systeem dat niet
op”, claimen diverse bladen, forums
en tv-programma’s.
Terug naar de opaciteitsmeter dan?
Ook dat is geen oplossing. Het prin-
cipe van de lichtbron, de buis met
uitlaatgas en de lichtgevoelige sen-
sor is namelijk niet geschikt om mo-
derne diesels te testen. De roetdeel-
tjes die hogedrukinspuitsystemen
produceren zijn deels namelijk zo
klein dat ze helemaal geen zichtbare
rook veroorzaken. Ondertussen zijn
juist die deeltjes het schadelijkst
voor de gezondheid. Vandaar dat
in Duitsland stemmen opgaan voor
invoering van de ‘Opaciteitsmeter 2’.
Dat is een roetmeter die werkt vol-
gens het LPA-principe (Light-scatte-

ring Partical Analyzer). Het gaat om
een laser, waarvan het licht ver-
strooid wordt door die minuscule
roetdeeltjes. Het principe is te ver-
gelijken met een invallende zonne-
straal die onder een bepaalde hoek
de kleine stofdeeltjes in de lucht
zichtbaar maakt. Op de AutovakRAI
toonde TEN al zo’n LPA-fijnstofmeter
en in Duitsland test de PTB (Physika-
lisch Technische Bundesprüfanstalt)
op dit moment voorseriemodellen
van AVL DiTest, Bosch, Maha, Saxon
Junkalor en Sensors Europe.
Oké, misschien vraagt zo’n high tech
roetmeter straks een investering van
het APK-keuringstation. Maar als de
APK met die investering daadwerke-
lijk zijn steentje bijdraagt aan een
gezondere omgeving, dan is dat die
investering dubbel en dwars waard.

In Duitsland in onderzoek, de Opaciteitsmeter
2. Ziet die wel de minuscule roetdeeltjes van
diesels met moderne hogedrukinspuitsyste-
men?

De steekproefcontroleur in actie. Natuurlijk, hij is van harte welkom. Maar als hij bij goed presteren vaker wegblijft, spaart dat kostbare tijd.
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