Beschrijving dataset Keuringen
Gegeven
Aantal gebreken
geconstateerd
Classificatie toegevoegd
obj

Demontagedatum
Einddatum gebrek
Gasinstallatie tank inhoud
Gebrek artikel nummer
Gebrek identificatie
Gebrek omschrijving
Gebrek paragraaf nummer
Ingangsdatum gebrek
Kenteken

Meld datum door
keuringsinstantie
Meld tijd door
keuringsinstantie
Merk object toegevoegd
Merkcode toegevoegd
object
Montagedatum
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Betekenis
Getal dat aangeeft hoe vaak binnen dezelfde keuring een bepaald
gebrek is geconstateerd.
Classificatie van een toegevoegd object in een voertuig.
Hierbij wordt de volgende codering gebruikt:
G2 = tweede generatie LPG-installatie met nationale typegoedkeuring
voor de emissie
G3 = derde generatie LPG-installatie met nationale typegoedkeuring
voor de emissie, d.w.z. de uitstoot is 30% lager dan de eisen in Richtlijn
94/12/EG.
R1 = een retrofit gas-installatie die voldoet aan VN/ECE-Reglement nr.
115, d.w.z. voor de emissie, de onderdelen en de bevestiging
Datum wanneer een toegevoegd object is gedemonteerd.
Laatste dag van de periode waarin het gebrek kan worden opgevoerd
door de keuringsinstantie
De inhoud van een gastank in liters.
Het artikelnummer uit de Regeling voertuigen (keuringseisen APK) dat
van toepassing is op het gebrek.
Volgnummer om een gebrek te kunnen identificeren.
Omschrijving van een gebrek dat door een keurmeester kan worden
geconstateerd.
De paragraaf uit de keuringseisen APK die van toepassing is op het
gebrek.
Eerste dag van de periode waarin het gebrek van belang is en kan
worden opgevoerd door de keuringsinstantie
Het kenteken van een voertuig bestaat uit een combinatie van cijfers
en letters. Deze combinatie is vermeld op het kentekenbewijs en de
kentekenplaat. Door het kenteken wordt een voertuig uniek en
identificeerbaar.
De datum dat een melding in het kader van een bepaalde erkenning
door een keuringsinstantie is gedaan.
De tijd dat een melding in het kader van een bepaalde
erkenning door een keuringsinstantie is gedaan.
Merk van een aangebouwd object.
De merkcode van een type van een bepaald toegevoegd object.
Datum wanneer een toegevoegd object is gemonteerd.
Een montage datum bij een tachograaf houdt in dat de tachograaf op
dat moment is gekalibreerd.
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Soort erkenning
keuringsinstantie

Soort erkenning
omschrijving
Soort melding KI
omschrijving

Soort toe te voegen object
omschrijving

Uitvoerings volgnr toegev
obj
Vervaldatum keuring

Soort erkenning die is toegekend aan een keuringsinstantie. Mogelijke
waarden:
AL
APK Lichte voertuigen
AZ
APK Zware voertuigen
BT
Boordcomputertaxi
LP
Gasinstallaties
RL
Roetfilter licht
RZ
Roetfilter zware voertuigen
SB
Inbouwen snelheidsbegrenzer
TA
Controleapparaten
De volledige beschrijving van Erkenningssoort. Zie Soort erkenning
keuringsinstantie.
Volledige omschrijving van een melding die betrekking heeft op een
erkenning.
inbouw
uitbouw
periodieke controle
correctie inbouw
correctie uitbouw
correctie periodieke controle
Omschrijving van een ingebouwd object. Mogelijke waarden:
Boordcomputer taxi
LPG Installatie
Roetfilter licht
Roetfilter zwaar
Snelheidsbegrenzer
Tachograaf
Uitvoeringsvolgnummer van het type van een bepaald toegevoegd
object.
De vervaldatum van de laatst uitgevoerde goedkeuring. Een
Vervaldatum kan zowel in het verleden als in de toekomst vermeld zijn.

Datum tijd velden

Met de release van eind 2021 hebben alle datum en tijd velden een dubbele uitvoering. Naast de
eerder gepubliceerde numerieke waarde worden ze ook in ‘datum tijd’ type aangeboden (ISO 8601).
Deze gegevens zijn te herkennen aan de ‘DT’ toevoeging. Bijv. Datum tenaamstelling en Datum
tenaamstelling DT. Met deze gegevens kan met name op het Socrata platform makkelijker gewerkt
worden met tijd reeksen.
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Structuur dataset Keuringen

Meldingen Keuringsinstantie
Kenteken
Soort erkenning keuringsinstantie
Meld datum door keuringsinstantie
Meld tijd door keuringsinstantie
Soort erkenning omschrijving
Soort melding KI omschrijving
Vervaldatum keuring

Tekst
Tekst
Nummer
Nummer
Tekst
Tekst
Nummer

Geconstateerde gebreken
Kenteken
Soort erkenning keuringsinstantie
Meld datum door keuringsinstantie
Meld tijd door keuringsinstantie
Gebrek identificatie
Soort erkenning omschrijving
Aantal gebreken geconstateerd

Tekst
Tekst
Nummer
Nummer
Nummer
Test
Nummer

Gebreken
Gebrek identificatie
Ingangsdatum gebrek
Einddatum gebrek
Gebrek paragraaf nummer
Gebrek artikel nummer
Gebrek omschrijving
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Nummer
Nummer
Nummer
Nummer
Tekst
Tekst
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Toegevoegde Objecten
Kenteken
Montagedatum
Demontagedatum
Soort toe te voegen object omschrijving
Merk object toegevoegd
Gasinstallatie tank inhoud
Merkcode toegevoegd object
Uitvoerings volgnr toegev obj
Classificatie toegevoegd obj

Tekst
Nummer
Nummer
Tekst
Tekst
Nummer
Tekst
Nummer
Tekst

Keuringen
Kenteken
Vervaldatum keuring

Tekst
Nummer
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