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‘DISCUSSIE OVER 
GOED- OF AFKEUR 
IS NIET MOGELIJK’

WERKPLAATS

Deze VLT-testlocatie krijgt zes paral-
lel liggende teststraten met elk drie 
stations. Het is nog volop in aan-
bouw, maar vanaf april 2018 staat 
het hier vol met te testen auto’s.

AAN DE HAND VAN 
HET KENTEKEN 
WORDEN DE TESTS 
BEPAALD

DOOR TOM POLMAN / FOTO’S AMT

Het is half november en we zijn mee op reis met de winnaars 
van het F1-arrangement van Autec-VLT. Na het verkennen 
van Dubai op de vrijdag en het bezoeken van de F1-kwalifi-
catie en race in Abu Dhabi gedurende het weekend, is het 
vandaag tijd voor een bezoek aan de VLT-teststraat in Dubai. 
Alles lijkt in dit land in overvloed beschikbaar. Niet in de 
laatste plaats geld. Zolang het product aan de eisen voldoet, 
speelt geld geen rol. Nergens wordt dan ook op bezuinigd. 
En dat zien we terug op deze locatie iets buiten Dubai, op 
een industrieterrein zoals je dat ook in Nederland zou kun-
nen aantreffen. Alleen is het hier wat warmer. Half novem-
ber 27 graden, in de zomer zomaar 50 graden of warmer. 
De bus draait het terrein van Al Mutakamela Vehicle Testing 
& Registration op. Er wordt nog volop gewerkt aan de vele 
gebouwen, en in de grootste hal wacht Business Develop-
ment Manager Nedhal Ghareeb ons op. Samen met Cornelis 
van Leeuwen, directeur van Van Leeuwen Testsystems uit 
Etten-Leur, voorziet hij ons van de nodige informatie alvo-
rens het woord te geven aan een van de medewerkers van 
VLT, Arthur Ackema. Hij is zowel vanuit Etten-Leur als nu in 
Dubai, samen met een collega, ter plekke verantwoordelijk 
voor het inregelen van diverse systemen.
Ackema: “De lokale VLT-medewerkers bouwen de appara-
tuur in de teststraat op. Best een complex geheel, maar de 
eerste straat is inmiddels geheel ingeregeld en daar gaan we 
zo ook een demonstratie op uitvoeren.” Het hele complex 
van Al Mutakamela Vehicle Testing & Registration moet rond 
april 2018 klaar zijn, met zes werkende straten. En dat niet 

alleen, het complex omvat meer dan alleen deze keuringshal 
voor een one-stop-shop-beleving. Ook dat gaan we zien, 
maar eerst dat waarvoor we hier zijn.

Voertuigregistratie 
Als demonstratievoertuig wordt de servicebus van VLT inge-
zet, een Hyundai H1. Ackema: “Ik voer eerst de gegevens van 
het voertuig in. Als straks de teststraat is opgeleverd, koopt 
de eigenaar van het voertuig (of de chauffeur) bij de ingang 
een ticket, waarbij ook de autogegevens worden gechecked. 
Vanaf dan herkent het registratie- en volgsysteem welke 
auto bij het eerste ‘station’ van de straat staat.”
De Road and Transport Authority (RTA, zie kader), de even-
knie van de Nederlandse RDW, bepaalt aan de hand van 
het kenteken welke tests de auto moet ondergaan. De test-
straat past zich hier op aan, en vervolgens is het aan de 
operator (of moeten we toch keurmeester blijven zeg-
gen?), om de stappen, weergegeven op grote beeldscher-
men, te volgen.

Lampen, emissie en controle
De voertuigtest begint met de auto op de juiste plek zetten. 
Het scherm geeft keurig een ‘STOP’ aan. Omdat de teststraat 
weet wat het moet testen, komt vervolgens op het scherm 
‘turn on low beam’ te staan. Niet veel later start de koplamp-
tester met computergestuurde CCD-camera met het zoeken 
naar de kern van de dimlicht lichtbundel. In de tussentijd 
zien we Ackema naar de achterzijde van de Hyundai H1 lo-
pen en de probe van de emissiemeter in de uitlaat stoppen. 
De emissiemeter gaat aan de slag terwijl Ackema een visue-

le controle uitvoert. Het bedieningsstation geeft de te con-
troleren punten simpel weer middels tegels op een touch-
screen, en Ackema geeft aan welke punten hij heeft 
nagekeken en wat hij aantrof. Een kentekenplaat die bescha-
digd is? Defecte ruitenwissers? Zit de accu vast? Alle resulta-
ten worden aangegeven op het touchscreen. 

RTA beoordeelt
‘Turn on high beam’ meldt het scherm, terwijl de gemeten 
waarden van het dimlicht al in beeld staan. Ackema schakelt 
het grootlicht in en de koplamptester doet weer zijn ding. 
Ook de resultaten van de uitlaatgastest verzamelen zich in-
middels op het scherm. Ackema: “Dat is puur ter kennisge-
ving aan de operator. Hij kan hier weinig mee doen, of beter 
gezegd, mág hier weinig mee doen. Alle meetgegevens 
worden verzameld in een digitaal rapport, dat aan het einde 
van de teststraat naar de RTA worden verstuurd. Daar ligt 
ook de uiteindelijke beoordeling van goedkeur of afkeur. 
Puur data-gedreven dus, en dat voorkomt discussie met de 
klant. In de VLT-teststraat in Singapore zien we veelal inge-

huurde studenten met een auto naar de keuring komen. En 
dat gaat prima, want discussie is gewoon niet mogelijk”.
Uitdagingen zijn er overigens nog wel. Ackema: “Van niet 
alle auto’s weet het systeem of dim- en grootlicht op één 
plek zit, of misschien zijn er extra lampen gemonteerd. Daar-
voor hebben we een keuzehulp ingericht waarin de operator 
het juiste type koplamptest kan selecteren. Wanneer de kop-
peling met de RTA echt goed voor elkaar is, gaat meer en 
meer instelwerk automatisch.” De test in het eerste station 
zit er op. ‘Drive forward’, meldt het scherm. Op naar station 2. 

Sporing, schokdempers en remmen
Op het tweede station zien we drie meetmomenten achter 
elkaar in de vloer. Allereerst een spoorplaat. Hier overheen 
rijden is voldoende om toe- of uitspoor (+20 mm tot -20 
mm/m) te meten. Vervolgens zet Ackema de Hyundai H1 op 
de ophangingstester. In exact tien seconden test en meet 
deze de staat van de ophanging en daarmee ook de schok-
dempers. Die meting gaat volgens de veelgebruikte Eusa-
ma-methode. De platen van de tester zijn niet geveerd, maar 

Zes straten, drie stati-
ons per straat en op 
volle sterkte minimaal 
1.200 APK-keuringen 
per dag! Grapje zeker? 
Echt niet. Welkom in 
Dubai, waar we alvast 
mogen vergapen aan 
de eerste VLT-test-
straat in de Emiraten. 

VLT MAAKT IN DUBAI TOT 1.200 AUTO’S PER DAG KEUREN MOGELIJK

VLT-teststraat sluit  
voorkeursbehandeling uit

WERKPLAATS

Op de voorgrond het informatiescherm voor station 1 (emissie, koplampen, 
visueel). Halverwege station twee (sporing, schokdempers, remmen) en aan 
het eind station 3 (inspectieput, spelingsdetectie).

De start van de demonstratie. In beeld de automatische koplamptester. Ach-
ter de blauwe bedieningskast rechts staat de emissiemeetapparatuur. Diverse 
sensoren op de vloer en links op een paaltje bekijken de voertuigpositie.

De auto-informatie via kenteken bevat vaak niet hoe de koplampenconfigu-
ratie is. Dat kan de operator hier aangeven.

Middels het kenteken is ook het chassisnummer bekend en wordt een ID aan 
de keuring gehangen. De teststraat weet nu, in opdracht van de RTA, wat er 
getest moet worden en welke resultaten de auto moet behalen.
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Wagenpark
De RTA houdt ook vele statis-
tieken bij. In 2014 stonden in 
Dubai 1,234 miljoen auto’s en 
57.824 vrachtauto’s geregis-
treerd. In 2015 1,287 miljoen 
auto’s en 62.409 vrachtauto’s, 
en in 2016 1,358 miljoen auto’s 
en 65.704 vrachtauto’s. 71.000 
meer lichte voertuigen dus van 
2015 op 2016, en daarmee sa-
menhangend ook een toene-
mend aantal keuringen. 

remdruk langzaam op te voeren in plaats van ineens. 
Hierna volgt eenzelfde test voor de achteras. Eerst links, dan 
rechts. Op de achteras zit ook de handrem, zo weet het sys-
teem, dus wordt de remmentest twee keer gedaan. De resul-
taten? Die gaan in het dossier. Op naar station 3!

Inspectieput en spelingscheck
Op het laatste station treffen we een inspectieput, met aan 
weerszijden een spelingsmeter. We lopen met Ackema mee 
de put in (elke put heeft aan de rechterzijde een keurige trap 
naar beneden), en treffen een sjiek betegelde ruimte aan. De 
heftafel voor de operator in de put is simpel te bedienen en 
een touchscreen wijst hem op de te controleren punten. 
Middels een afstandsbediening zijn de spelingsdetectiepla-
ten te bedienen. Deze zijn tegengesteld of in gelijke richting 
te bewegen, zowel zijwaarts als voor/achterwaarts. De lamp 
op de afstandsbediening maakt het zoeken naar speling ge-
makkelijker. Ackema: “De RTA bepaalt ook nu de te keuren 
punten en waarden en de operator beoordeelt deze punten 
zoals aangegeven op het touchscreen. Hij voert simpelweg 
in wat hij visueel constateert. Van speling in de ophanging 

variëren in trillingsfrequentie. Middels de statische en dyna-
mische gewichtsmeting komt er een score uitrollen. Is het 
verschil links en rechts acceptabel? Dan is de test behaald. 
Links levert dit 598 kg gewicht, 405 N/mm bandstijfheid bij 
25 Hz, 77 % Eusama bij 17 Hz en 117 graden faseverschui-
ving bij 13 Hz tussen de beweging van de plaat en de op-
hanging. Vervolgens wordt het rechter voorwiel getest. 527 
kg, 420 N/mm en 73% bij 17Hz en 112 graden bij 12 Hz.  
De Eusama-meetmethode geeft een goede indicatie over 
het contact tussen band en wegdek. De faseverschuiving 
geeft extra informatie over de werking van de schokdemper. 

Mooi, dat was de ophangingstest. Door naar de remrollen-
bank, die tien centimeter verder ligt. Het scherm toont nu de 
remkracht links, onbalans, remkracht rechts en efficiëntie 
van de meting. Ackema: “Dat laatste hebben we toegevoegd 
omdat we willen dat de operator langzaam de remdruk op-
voert. In Nederland begrijpen keurmeesters het belang hier-
van voor een nauwkeurige meting, maar hier is men dat nog 
niet gewend.” Het balkje bij Efficiency loopt gedurende tien 
seconden langzaam vol, wat de operator moet helpen die 

tot visuele inspectie van de gehele onderzijde van de auto.”

Vlotte doorlooptijd
En dan zit het er op. Door de uitleg tussendoor is een exacte 
tijd niet te noemen, maar meer dan tien minuten neemt het 
zeker niet in beslag. Arthur: “Het is haalbaar om de tijd tus-
sen dat de klant zijn ticket koopt en de auto weer instapt 
onder de twaalf minuten te houden. Met zes straten en drie 

stations per straat kun je continu achttien auto’s in de straat 
hebben. Dat zijn gemiddeld negentig auto’s per uur die ge-
keurd worden. Uiteraard wel als alles netjes achter elkaar 
aanloopt, dus er moet een praktijkmarge overheen. ”
VLT levert niet alleen de test- en meetapparatuur, maar 
verzorgt ook de bundeling van de informatie. Alle gemeten 
waarden gaan naar een pc, waarna de informatie naar de 
RTA wordt verzonden via een beveiligde verbinding. Voor 

Station twee omvat een zijslipmeting, schokdemper/ophangingstest en de 
remmentest. Allemaal vrij kort achter elkaar.

De zijslipmeter herkent snel toe- of uitspoor en slaat de gemeten gegevens 
op in het autorapport. Een oordeel wordt niet weergegeven.

WERKPLAATSWERKPLAATS

Verminderen menselijke factor
Mooi, zo’n flinke APK-teststraat, maar is dat wat voor Nederland? Enkele medereisgeno-
ten geven antwoord. Andre Hobo, eigenaar van een in APK-gespecialiseerd autobedrijf: 
“Dit is een mooi systeem in een gebied waar maar enkele bedrijven de APK-keuring mo-
gen uitvoeren.” Bob Burks en Willem Thijssen van Nooteboom Trailers: “Ik denk dat het 
verminderen van de menselijke factor bij een keuring zeker een optie is. Vakbekwame 
mensen worden steeds schaarser, zeker in de APK 1 waarin wij opereren. Als de techniek 
een gedeelte van het werk kan overnemen zal dat zeker helpen. Wij waren erg onder de 
indruk van de keuringsstraat. Als de instantie die keurt onafhankelijk is, heeft dit zeker 
kans van slagen.” Ook Jesse de Jong van Autobedrijf de Jong was onder de indruk van de 
teststraat, wel ziet hij dit, zeker voor zijn eigen bedrijf, niet snel gebeuren. “Het is meer 
voor de grote jongens”. En het verminderen van de menselijke factor? “Dat is afhankelijk 
van de betrouwbaarheid. Als verdergaande automatisering een positieve bijdrage levert 
aan de verkeersveiligheid, milieudoelstellingen en het tegengaan van fraude, dan zou 
het te overwegen zijn, wel dient de kostenkant scherp in de gaten gehouden te worden.”
Edwin Meijers is aftersales manager personenauto’s bij Mercedes-Benz-dealer Smeets 
Autogroep. Hoe ziet hij de teststraat vanuit merkdealeroogpunt? “De APK is in dealerland 
opnieuw een contactmoment met de klant. De voertuigen zijn relatief jong, tot maximaal 
tussen de acht en twaalf jaar oud, en dealer-onderhouden. Onze voorkeur zou zijn om de 
APK afhankelijk te maken van de inzet (slijtage) in combinatie met een tijdsinterval. Een 
centrale APK zoals in het buitenland (Duitsland, België en ook Dubai) zien wij niet als toe-
gevoegde waarde voor de klant. Onze klanten (premium segment) houden van one-stop-
shopping. Banden, uitlijnen, onderhoud en APK-keuren op een adres. We willen klanten 
ontzorgen. Voor onze Belgische klanten regelen wij de keuring in België. De overgang 
naar meer automatisch keuren begrijp ik overigens zeker.” 

Het meetresultaat van de schokdempertest aan de achterzijde. Zowel links 
als rechts zijn geen grote afwijkingen zichtbaar. Maar is het goed genoeg? 
Dat weet de RTA…

De inspectieput bij station 3. Tijd voor een visuele controle aan de onderzijde, ook nu vertelt het 
scherm de operator welke punten te controleren.

Alle inspectieputten op een rij. Er is nog wat afwerking 
nodig, maar het ziet er zeker veelbelovend uit.

De heftafel in de inspectieput maakt het werken op de 
juiste hoogte wel zo handig.

Voor de visuele inspectie doorloopt de operator simpel de verschillende  
tegels. Na het aantippen verschijnen diverse beoordelingsopties. 
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?meer weten
Wat vind jij?
Een transparante en objectieve 
keuring is het voordeel van een 
teststraat als deze van VLT in 
Dubai. Minder gesjoemel, geen 
onnodige afkeur óf onrechtma-
tige goedkeur. Zijn we daar in 
Nederland klaar voor? Hoe kijk 
jij er tegenaan? Reageer mee 
via www.amt.nl/1-2018. Ook 
vind je er meer foto’s  en een 
video van de demonstratie.

Keuringen in Dubai
De Road and Transport Authority (RTA) is de RDW van Dubai. Maar hoe zit het met de keuringsregels in dit 
land? “In lijn met onze visie om een veilig en soepel transport voor iedereen te waarborgen, heeft de RTA Ve-
hicle Testing Centers (VTC) verspreid over Emiraat Dubai gelanceerd”, aldus de website van de RTA. Waarom? 
Verplichte voertuiginspecties. Zo’n test is nodig bij invoer van een auto, aanschaf van een nieuwe auto (test 
door de dealer geregeld) en bij, de belangrijkste en vergelijkbaar met onze APK, de Periodic Vehicle Test, 
waarbij veiligheid, wegwaardigheid en uitlaatemissies gecontroleerd worden om de autoregistratie te ver-
nieuwen. De frequentie? 3-1-1-1... voor lichte voertuigen, en 1-1-1-1… voor zware voertuigen. 
De VTC’s zijn in handen van derden en zijn veelal geopend van 08.00 tot 22.00 uur. “Wachttijden kunnen bij 
de drukke centra oplopen, maar zoals bij alles in de Emiraten kan je ook een VIP-behandeling boeken. Kost 
zo’n € 30,- tot € 50,- euro extra, maar dan is het ook met een paar minuten geregeld. Al met al een heel soe-
pel en efficiënt proces”, zegt Nederlander Joop de Hoogh, wonend in Dubai. Nog een opvallende eis voor je 
naar de keuring gaat: je moet de auto schoon brengen. De Hoogh: “Niet alleen voor de keuring overigens, in 
de Emiraten is het schoonhouden van je auto verplicht. Ook moet extra aangebrachte verlichting zijn afge-
dekt en eventuele stalen bumperversterking (t.b.v. woestijnrijden) moet worden verwijderd. Een gevaren-
driehoek en brandblusser moeten zichtbaar/toegankelijk aanwezig zijn.” 
Zes maanden voor het aflopen van de registratie, of boetevrij tot maximaal een maand erna, kan de auto 
voor de keuring worden aangeboden. En na een goed verlopen test krijg je een certificaat (digitaal). Hier-
mee kun je de (her)registratie voltooien. De kosten van de ‘APK’ zijn 120 AED, omgerekend zo’n € 30,-.  
Een lijst met de controlepunten vind je in het maanddossier op www.amt.nl/1-2018.

‘DOEL IS OM 24/7 
OPEN TE ZIJN. 
WANT TIJD IS GELD, 
OOK IN DUBAI’ 

WERKPLAATSWERKPLAATS

veel meer services omtrent een auto mogelijk. Ons complex 
biedt dan ook one-stop-shopping.” 
Bij het verlaten van de teststraat zien we achtereenvolgens 
een grote hal met daarin vijf wasstraten in aanbouw. Ver-
volgens lopen we langs een poetshal waar, op een met 
marmer ingelegde vloer, de eigenaar zijn auto geheel pro-
fessioneel kan laten poetsen. En de eigenaar zelf? Die kan 
plaatsnemen op het van alle gemakken voorziene balkon, 
met uitzicht op zijn auto. Een gebouw verder treffen we een 
ruimte voor acht bruggen aan, waar onderhoud aan een 
auto uitgevoerd kan worden. Nog iets verderop wordt ge-
werkt aan een relax/werkruimte voor de gasten. En vanzelf-
sprekend oogt het luxueus naar Europese maatstaven. Maar 
op onze vierde dag in Dubai kijken we al eigenlijk niet meer 
op van glimmende vloeren, gevelbekleding en kolossale, 
maar heerlijk koel geairconditioneerde ruimtes. 
De rondleiding komt ten einde en er moet nog hard gewerkt 

de managers van de teststraat is nagenoeg alles te monito-
ren: de prestaties per straat, evenals die van de operators. 
Ook de status per auto is te volgen, op de goed- of afkeur-
beoordeling tijdens en na de testen, net als de locatie van 
de auto tijdens de test in de teststraat. De goed- of afkeur-
beslissing ligt uiteindelijk bij de RTA en komt achteraf.

Meer dan keuringen
Business Development Manager Nedhal Ghareeb: “Rond 
maart/april 2018 moet alles klaar zijn, enkele operators zijn 
inmiddels aangenomen. Zij worden nog opgeleid en geïn-
strueerd door VLT. Wij geloven zeker in de flinke capaciteit 
die deze teststraat ons kan bieden met uiteindelijk, afhanke-
lijk van de groei in het aanbod, tot wel 1.200 auto’s per dag. 
Doel is dan ook om op termijn 24/7 open te zijn. Waarom? 
Tijd is geld, ook in Dubai. Dan is het toch veel handiger als je 
iemand in de avonduren kan sturen? Daarnaast zijn er nog 

worden om in april alles af te hebben. De teststraat van VLT 
is klaar voor vele voertuiginspecties en daarmee ligt een 
oer-Nederlands product niet alleen in Singapore (sinds 
1996) en Maleisië (sinds 1996), maar nu ook in Dubai. En als 
het aan Cornelis van Leeuwen ligt, komen daar nog wel een 

paar Emiraten bij. “Maar het is voorzichtig bewegen. We 
moeten ons eerst hier bewijzen, daarna praten we verder. 
Verkeerd voor ons is dit zeker niet, al is het nu volop investe-
ren in tijd, kennis en vertrouwen in onze producten.”

De afstandsbediening van de spelingsmeter. De geïntegreerde lamp maakt 
het snel zien van speling gemakkelijker.

Met in november temperaturen van 25 graden, maar in de zomer meer dan 
vijftig, wil je vooral een wit en glimmend gebouw. Overal zien we dan ook 
Alucopanel gemonteerd worden als gevelbeplating.

Business Development Manager Nedhal Ghareeb van Al 
Mutakamela Vehicle Testing & Registration toont graag 
de verschillende one-stop-shopping-panden. Van was-
sen en poetsen tot onderhoud.

Vijf wasstraten/boxen zodat men hier ook terecht kan 
voor het wassen van de auto.

De poetshal, voorzien van marmeren vloer en (niet op 
de foto) een balkon waar voertuigeigenaren de vertroe-
teling van hun auto kunnen aanschouwen.

 De lokale VLT-medewerkers, winnaars van het F1-arrangement van Autec-VLT en in het midden Cornelis Van Leeuwen, directeur van Van Leeuwen  
Testsystemen, met rechts naast hem business development manager Nedhal Ghareeb.


