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Vanuit Europa komt er allerlei wet- en regelgeving op
ons af, ook voor het uitvoeren van de APK-keuringen
nu en in de nabije toekomst. Dit zie je al terug met
betrekking tot de spelingsdetectoren vanaf 20 mei
2023. Daarnaast hebben we te maken met nationale
regelgeving, zoals de deeltjesteller die vanaf 1 juli 2022
zijn intrede doet. Dat is niet de laatste verandering. De
ontwikkelingen gaan hard en dit heeft impact op de
APK. We hebben onlangs een symposium gehouden
binnen het SO-APK om dit te bespreken. Geert Konings
en Boudewijn Hamel komen hierop terug in deze
APK-keurmeester. We houden als RDW constant de
vinger aan de pols. En informeren jullie tijdig. Beloofd!
Enkele jaren geleden startten we met een digitaal
handboek APK, om iedereen snel van juiste wet- en
regelgeving te voorzien. Vanaf 1 januari is de digitale
versie leidend en wordt het fysieke handboek niet
meer verstrekt.

Vragen?
•O
 ver de inhoud van deze APK-keurmeester?
RDW Klantenservice 088 008 74 77 (werkdagen 8.00-17.00 uur).
• Over het afmeldsysteem? Bel uw eigen communicatieprovider.
• Over uw RDW-pincode? RDW Servicedesk ICT 0598 69 33 69.
• Over examens en bevoegdheidspassen? IBKI 030 608 77 66.
• Adreswijziging doorgeven: https://keurmeesterinformatie.rdw.nl.

Redactieadres:
RDW, afdeling Communicatie
Postbus 777, 2700 AT Zoetermeer
www.rdw.nl
Basisontwerp: Kris Kras
Vormgeving, coverbeeld en contentrealisatie: DPG Media Brand Studio
Fotografie: De Beeldredaktie, Dennis van Loenhout, Mike Raanhuis, RDW

‘Het gaat om de veiligheid
van ons allemaal’
Vanaf 1 januari 2022 moet de lichtmetingcontrole van dim- en mistlichten
voor de APK plaatsvinden op een door de RDW gecontroleerde vlakke,
horizontale vloer of hefbrug. Bart de Klein is facilitair manager voor alle
vestigingen van de Stam-groep en onder meer verantwoordelijk voor alle
investeringen die gedaan moeten worden, zo ook die voor de dim- en
mistlichtcontroleplaatsen. Hij en APK-keurmeester bij Stam Amersfoort,
Edwin Bestman, vertellen over kosten, nut en noodzaak.

Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de RDW in enige vorm worden overgenomen,
verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor de precieze
keuringseisen verwijzen wij naar de Regelgeving APK. Dit vakblad is
hier digitaal te lezen: www.rdw.nl/over-rdw/actueel/vakblad-apkkeurmeester. APK-keurmeester wordt gemaakt in samenwerking met:

EDWIN BESTMAN,
APK-KEURMEESTER EN
EINDVERANTWOORDELIJKE
VOOR RECEPTIE/WERKPLAATS
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Hoe gaat Stam om met de gewijzigde
afstelnorm?
Bart de Klein: “Een aantal van onze
Stam-vestigingen was op dat vlak in orde,
maar een aantal ook niet. Ik kwam op het
idee om de 2-plaatsremmentestbanken te
verlengen met vlak en horizontale gemon
teerde loze platen naar een 4-plaats. Dan
ben je namelijk gelijk klaar, want een
vloer egaliseren is altijd duurder. Ik heb
dit besproken met onze leverancier en
kwam zodoende uit op een investering
van 3.500 tot 4.000 euro per locatie. Het
was voor ons de best werkbare oplossing
tegen minimale kosten en tja, dat was
mijn uitgangspunt. Ook heb ik met
Piet Schäfer, APK-adviseur bij de RDW,
contact opgenomen en hij gaf aan dat
deze oplossing gewoon is toegestaan.”

En Edwin, hoe kijk jij er als
keurmeester tegen aan?
“Iedereen kent het belang van goed
afgestelde verlichting. We weten ook
hoe vervelend en gevaarlijk het is als een
tegenligger je verblindt. Het gaat om de
veiligheid van ons allemaal, dus ik sta
er voor de volle 100% achter dat de APKnorm voor de lichtmeting van dim- en
mistlichtcontrole wordt aangescherpt.
In je eigen werkplaats kan er al een flink
verschil zitten in de vlakheid van je vloer.
Deze nieuwe normering verschaft
helderheid en dat is alleen maar goed.
Uiteindelijk is het dat wij als dealerbedrijf
duidelijkheid willen verschaffen, vooral
ook naar de klant toe.”

Reactie van de RDW:
Mike Kuppens is steekproefcontroleur
en vloermeter bij RDW en vult aan:
“Vaak hoor ik tijdens een vloermeting:
‘Maar buiten is het ook niet waterpas.’
Dan leg ik uit dat een voertuig nu eenmaal een goede basisafstelling moet
hebben. De ondergrond waarop het
voertuig en het koplamptestapparaat
worden geplaatst zijn van grote invloed
op de meting van het lichtbeeld, naast
de technische staat van het apparaat
en de juiste afstelling en het gebruik
ervan. Tot slot, wil de RDW de regels in
lijn brengen met de regels in andere
Europese landen. Wij zijn het enige land
in de EU waar autobedrijven zelf de
periodieke keuring mogen uitvoeren.”

APK-KEURMEESTER, NR 95, DECEMBER 2021

3

GOED GEREGELD

GOED GEREGELD

Spelingsdetector komt eraan
Wie nog geen spelingsdetector heeft die
voldoet aan de Europese APK-richtlijn
moet nu aan de bak.
Hoe staat het met de verplichte spelings
detectie voor APK 1 en APK 3? Uit een
enquête van de RDW blijkt dat een

aanzienlijk deel van de APK 1- en APK 3-
erkenninghouders is voorzien van een
spelingsdetector (ook wel schudplaten
genoemd) die voldoet aan de Europese
APK-richtlijn. Een klein deel van de
erkenninghouders is (nog) niet voorzien.
Voor die groep geldt: vóór 20 mei 2023
moet je zijn voorzien, anders mag je vanaf
20 mei 2023 geen APK 1 of APK 3 meer
uitvoeren. Het advies is dus om dit tijdig
in orde te maken.
Plaatsing
In de praktijk zien we regelmatig dat de
spelingsdetectoren op een plaats liggen
waarbij het voertuig niet altijd volledig binnen
kan staan bij de keuring. Tijdens de controle
van de wielophanging mag, net als bij de
remproef, één deur open blijven staan.

Andere eisen waarmee je rekening moet
houden zijn o.a.:
• De keuringsruimte blijft voldoen aan
geldende eisen zoals verlichting en
vluchtwegen.

• De keuringsruimte is voorzien van
een verwarming met voldoende
capaciteit om de keuringsruimte op
een gemiddelde temperatuur van
10 graden Celsius te houden. De
verwarming moet van een dusdanige
capaciteit zijn dat de ruimte na het
openen van de deuren voldoende
verwarmd is en blijft.

• Vanuit de controlepositie geldt voor
APK 1 dat de keurmeester rechtop kan
staan onder het voertuig, de bediening
van de spelingsdetector en controle
van de wielophanging mogelijk is zijn.

Wake-upcall: “Ga registreren!”
“Begin nu!” Dat is het advies van Rob van Dokkumburg, conversie
manager LRV bij de RDW, aan alle eigenaren van (land)bouw
voertuigen die hun voertuig nog niet geregistreerd hebben.
“De registratie gaat goed, maar ook weer niet. Van de verwachte
550.000 voertuigen zijn er al heel veel geregistreerd. We gaan
wellicht over het verwachtte aantal heen. Wel zien Van Dokkumburg
en zijn collega’s dat vooral het aantal geregistreerde rijdende werktuigen, zoals graafmachines, shovels, oogstmachines en heftrucks
achterblijft: “Het lijkt alsof men denkt dat deze registratieplicht
alleen geldt voor tractoren en getrokken landbouwmaterieel. Dat is
niet zo, en het is belangrijk te weten dat je zonder registratie na
1 januari de weg niet meer op mag. Nu is
registreren simpel en de kosten zijn beperkt:
via onze website leggen we uit waar je alle
relevante gegevens kunt vinden. We voeren
veel campagne om ook die grote groep
MMBS- voertuigeigenaren in vooral de bouw
te bereiken. Dat sorteert effect: we zien de
registraties stijgen. Ik ben dus optimistisch!”

4

APK-KEURMEESTER, NR 95, DECEMBER 2021

Deeltjesteller in de APK
volgend jaar een feit
Op 1 juli 2022 wordt de deeltjesteller
ingevoerd bij APK 1 en APK 2.

Erkenninghouder moet in
bezit van een eigen
deeltjesteller die
geregistreerd is in RME.

Vanaf die datum moeten voertuigen met
een roetfilter gecontroleerd worden met de
deeltjesteller. Dit zijn de voertuigen waarbij
je nu al een visuele controle uitvoert op
aanwezigheid van het roetfilter. Staat er
in het raadpleegscherm achter ‘Roetfilter
verplicht’ een ‘Ja’, dan controleer je op aan
wezigheid en vanaf 1 juli ook de emissies
met de deeltjesteller. Staat er een ‘Nee’,
dan is de werkwijze zoals die nu is. In het
schema is dit stapsgewijs aangegeven.
De deeltjesteller moet zijn goedgekeurd
door het NMi en zijn opgenomen in het
register meetmiddelen (RME) voor gebruik
in de APK. Zodra deze in RME staat, kun je
vanaf 1 juli 2022 de diesels met roetfilter
vermelding ‘Ja’ in het register keuren.
Staat deze niet in je eigen RME, dan is het
straks ook niet mogelijk om de diesels met
roetfilter af te melden in het RDW-register.
Uitlaatgasafvoer
Er is soms verwarring over de uitlaatgas
afvoer bij de deeltjestellermeting. Meestal

Voorwaarden diesel keuren
vanaf 1 juli 2022

Ja

In raadplegen
voertuiggegevens ‘Roetfilter
verplicht: Ja’?

Controle roetfilter
m.b.v. een deeltjesteller
verplicht.

Geen
roetmeting
verplicht.

Erkenninghouder moet
in bezit van een eigen
roetmeter,
0-emissiekast en OBDuitleesapparaat zijn.

Nee

Nee

Roetmeting en/of OBDcontrole hoeft niet
uitgevoerd te worden.

komt dit doordat nu in de Regeling
Erkenning en Keuringsbevoegdheid APK is
beschreven dat bij diesels een nulemissie
afzuiging verplicht is. Dit wordt volgend jaar
in de regelgeving aangepast. De nulemissie
is en blijft alleen verplicht bij de roetmeting.
Bij de deeltjestellermeting moeten ook alle
uitlaatgassen worden afgevoerd en dat
mag niet met de nulemissie. Uit testen is
gebleken dat de nulemissie een zodanige
sterke afzuiging heeft dat deze het meet
resultaat kan beïnvloeden. Het afvoeren
van de uitlaatgassen bij gebruik van een
deeltjesteller moet gebeuren met een

Datum eerste
toelating
> 31-12-1979
Ja

Roetmeting
verplicht.

Nee

Datum eerste
toelating
> 31-12-2005
Ja

OBD-uitlezing
en/of
roetmeting
verplicht

afvoersysteem dat de meting niet
beïnvloedt.
Voorwaarde bij alle milieumetingen is
dat er op geen enkele wijze uitlaatgassen
in de werkplaats mogen komen.

Vloeistoflekkage: AdBlue
In de keuringseisen 5.*.11 is aangegeven
dat vloeistoflekkage niet is toegestaan.
Bepaalde vloeistoffen horen niet thuis in
het milieu. Hoe zit dat met AdBlue?
AdBlue is een veelvoorkomende vloeistof in
de werkplaats. AdBlue wordt toegepast om
NOx-emissies te verlagen bij dieselmotoren.
Als de vloeistof wordt geïnjecteerd tussen
de motor en de SRC-katalysator wordt NOx
omgezet in water en stikstof.

Lekkage is afkeur
Maar wat als er tijdens de APK-keuring een
overmatige lekkage wordt geconstateerd?
AdBlue is een vloeistof die niet bedoeld
is om in het milieu terecht te komen. Een
overmatige lekkage, ook lekkage van
AdBlue, betekent het volgende:
• RA 2 opgeven als een voertuig een DET
heeft voor 1 januari 2018
• Afkeuren als het voertuig een DET heeft
na 31 december 2017
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‘Wij zien de toekomst van de APK met vertrouwen tegemoet’
Voor Boudewijn Hamel, voorzitter van de Stichting Overlegorgaan
APK (SO-APK), en Geert Konings, beleidsadviseur bij de RDW,
is de toekomst van de APK een onderwerp dat geregeld de
revue passeert. Onlangs werd er nog een heel seminar aan
gewijd. “Het is een misverstand om te denken dat de RDW de
APK-regelgeving eenzijdig bedenkt en oplegt.”

Al bijna dertig jaar adviseert de SO-APK
als onafhankelijke stichting de minister
van Infrastructuur en Waterstaat over
de uitvoering van de APK in Nederland.
Deelnemers die aan tafel zitten, zijn alle bij
de APK betrokken partijen, zoals bijvoor
beeld ANWB, RAI, BOVAG en KNAC. Ook
de APK-keurmeesters hebben hier een
gelijkwaardige stem; ATC heeft namens
de keurmeesters intensief contact met
de beleidsmakers.
Richtlijn of verordening
“Tijdens de SO-APK-vergaderingen
spreken we niet alleen over de kwaliteit
van de uitgevoerde keuringen, ook alle
denkbare aan de APK verbonden dossiers
en toekomstige ontwikkelingen komen
aan de orde,” aldus Boudewijn Hamel.
Geert Konings vult aan: “In september
hebben we met de SO-APK een seminar
georganiseerd over de toekomst van de
APK. We spraken met alle betrokkenen
over onder meer de gevoeligheden binnen
de branche en we wilden weten hoe de
branche over bepaalde zaken denkt. Dit

“Er spelen nu al zaken die
in 2023 en later óók in de
APK zullen komen”
6
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kunnen wij immers laten meewegen in
ons uiteindelijke beleid. Kijk, heel veel van
wat wij in Nederland in de APK moeten
implementeren, komt vanuit de regel
geving van Brussel. Dat kan als richtlijn
zijn of als verordening. In dit laatste
geval móét je doen wat er staat. Zijn het
richtlijnen, dan kun je in de marge nog
wat sturen en kijken wat het beste bij ons
past.” Boudewijn Hamel: “Het is dus niet
zo dat de RDW van alles bedenkt, het is
goed om die angel er hier even uit te halen.
Er komt veel op ons af dat we simpelweg
niet kunnen tegenhouden.” Geert Konings:
“Kijk, als erkenninghouder zul je inves
teringen in nieuwe meetmiddelen moeten
blijven doen, dat is nu eenmaal zo. Maar
inderdaad, de laatste jaren komt het in
een stroomversnelling, de curve wordt
steeds steiler.”
Europese Commissie
Geert Konings vervolgt: “Er spelen nu al
zaken die in 2023 en later óók in de APK
zullen komen. Dit kunnen wij niet voor
100% invullen, maar dát het komt weten
we zeker. Een voorbeeld hiervan is ADAS.
De Europese Commissie zegt: wij willen
hier iets mee in de APK. Maar dan stopt
het. Het kan betekenen dat ze in nieuwe
regelgeving zetten dat ADAS gecontro
leerd moet worden voor de APK. Maar
hoe dat dan ingevuld moet worden, daar
stoeit iedereen nog mee, heel Europa. We

Boudewijn Hamel (l.) en Geert
Konings hebben alle vertrouwen
in de toekomst van de APK.

weten het gewoonweg nog niet.” Boudewijn
Hamel, aanvullend: “Stel dat Nederland zegt:
wij vertrouwen op een ADAS-storingslampje,
dat is voldoende. De kans dat er namelijk
iets mis is met de techniek is minimaal.
Moeten we dat dan miljoenen keren
controleren voor wellicht een handvol

gevallen? In zo’n geval kunnen wij vanuit
Europa overruled worden omdat het
overgrote deel van de andere landen het
wél wil. Wij kunnen niet transparanter zijn
dan te melden wat we weten. Hoe dan
ook, het is goed om te bedenken dat
nieuwe keuringsaspecten ook kansen

bieden. Natuurlijk, er zal een bepaald
percentage aan voertuigen afgekeurd
worden vanwege de invoering van de
deeltjesteller. Maar tegelijkertijd liggen
er mooie kansen om hier als erkenning
houder een rol in te spelen. Mijn advies:
zie niet al te erg op tegen de toekomst.

Als erkenninghouder straal je kwaliteit uit,
mag je namens de overheid een keuring
uitvoeren. Hier mag je trots op zijn en het
geeft je in zekere zin autoriteit. Ik, en dan
spreek ik ook voor Geert, zie de toekomst
van de APK in ieder geval met vertrouwen
tegemoet.”
APK-KEURMEESTER, NR 95, DECEMBER 2021
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Vernieuwing dimlichtcontrole
Vanaf 1 januari 2022 veranderen de eisen voor de dimlicht
controle. Door nieuwe dimlichttechnieken zijn de dimlichtbeelden
veranderd en is de intensiteit van het licht toegenomen.
Om de kwaliteit van de controle te verbeteren en om alle dimlicht
beelden te kunnen controleren is de APK-regelgeving vernieuwd.
Vanaf 1 januari 2022 moet ten minste één gemarkeerde meetlocatie
voor de dimlichtcontrole aanwezig zijn in de keuringsruimte die
voldoet aan de gestelde eisen. Bovendien zijn de meetmethode
en de eisen voor daling van de dimlichtafstelling aangepast.
De meetlocatie
De meetlocatie voor de dimlichtcontrole moet voldoen aan de
nieuwe eisen. Hiervoor is iedere APK-erkenninghouder bezocht
door de RDW, waarbij de meetlocatie is opgemeten en vastgelegd.
Naast een meetverslag heeft de RDW ook een brief hierover
gestuurd. Vanaf 1 januari 2022 moet je de daling van dimlichten
en mistlichten op een door de RDW akkoord bevonden en
gemarkeerde meetlocatie controleren.

De scheidingslijn
De scheidingslijn kan horizontaal of gedeeltelijk horizontaal zijn.
Dit geldt voortaan voor de gehele scheidingslijn. Dit houdt in dat
de scheidingslijn aan de linkerzijde, waar je de daling afleest, niet
meer geheel recht hoeft te zijn. Bij de moderne dimlichten, zoals
het voorbeeld in figuur 2, is dat vaak ook niet het geval.
Figuur 2

Snijpunt
Het snijpunt of knikpunt van de scheidingslijn mocht tot
nu toe niet links van de verticale hartlijn liggen. De verticale
hartlijn is de oranje lijn in figuur 2. Een duidelijk snijpunt is
bij de standaarddimlichtbeelden gebruikelijk. Bij de nieuwe
dimlichtbeelden is dat echter niet het geval. Daarom zijn de
eisen als volgt aangepast.

Als de meetlocatie zich op een vloer bevindt, dan zijn er een aantal
markeringen aangebracht zoals in het voorbeeld in figuur 1. Tijdens
de dimlichtcontrole moeten de wielen van het voertuig tussen de
twee korte lijnen staan waarbij het koplampafstelapparaat op de
door de fabrikant voorgeschreven afstand voor het voertuig staat.
Het voertuig mag je dus naar achter rollen als dat kan. De voorste
wielen van koplamptester moeten altijd op de lange markeringslijn op de werkplaatsvloer gebruikt worden.
Meetmethode dimlicht
De meetmethode voor de controle van de dimlichtafstelling
wordt vernieuwd vanaf 1 januari 2022. De huidige methode is
niet meer toepasbaar bij alle dimlichtbeelden en het meetbereik
van 0,5% tot 4% is niet in overeenstemming met de voorschriften
van voertuigfabrikanten.

midden van het projectievlak.

• Bij asymmetrische lichtbundels moet de stijgende lijn aan de
rechterzijde van de bundel zich rechts van de verticale hartlijn
van het projectievlak bevinden.
Door deze wijzigingen hoef je niet meer naar het snijpunt te
kijken, maar naar de stijgende lijn aan de rechterzijde. Hierdoor
kun je deze eis ook bij de moderne dimlichtbeelden toepassen, zonder het exacte
snijpunt te bepalen. Voor de standaarddimlichtbeelden verandert er in principe
niets, alleen de omschrijving is anders.

Hoogte wegdek koplamp > 80 cm

De nieuwe waarde voor de daling is als volgt:
Hoogte

Minimaal
(cm/m of %)

Maximaal
(cm/m of %)

80 cm of minder

0.5

2.5

meer dan 80 cm

1

3.5

De voorgeschreven daling van de dimlichten bij landbouw- en
bosbouwtrekkers is onveranderd, de meetmethode is wel gelijk
aan die bij APK 1 en 2.

• De lichtbundel moet zich grotendeels concentreren in het

Figuur 1

geldt een andere daling als voor koplampen boven de 80 cm. De
hoogte meet je met een meetband (rolmaat) vanaf het meetvlak
waar het voertuig op staat tot de onderste rand van het glas
van de koplamp, zie figuur 3.

In de praktijk
Na het opmeten van de koplamphoogte weet je de grenswaardes
van de daling. Na het plaatsen van het voertuig op de juiste
meetlocatie en de koplamptester op de juiste plaats en afstand
voor het voertuig, beoordeel je het dimlichtbeeld. In figuur 4 is
de verdeling van de vlakken verduidelijkt van een koplamp die
op een hoogte zit tot en met 80 centimeter. De scheidingslijn
van het dimlicht moet in het lichtgroene vlak tussen de rode
lijnen aan de linkerkant liggen. Ligt de scheidingslijn ergens
buiten het lichtgroene vlak (boven of onder dat vlak), dan is dat
niet toegestaan. Met andere woorden: er mag zich dus geen
enkel deel van de scheidingslijn in het grijze gedeelte bevinden.
De stijgende of oplopende scheidingslijn aan de rechterkant
moet in het donkergroene vlak liggen boven de rode lijn. Bij de
dimlichten die zich boven de 80 centimeter bevinden is het
principe hetzelfde, alleen de waardes van de daling zijn anders,
zie figuur 5.

Figuur 5
Voorbeelden (koplamphoogte tot en met 80 cm)

Afkeur. Lijn boven de 0,5 cm/m

Goedkeur

Figuur 4
Hoogte wegdek koplamp ≤ 80 cm
Afkeur. Lijn onder 2,5 cm/m

Daling van het dimlicht
APK 1 en APK 2
De daling van het dimlicht
is vanaf 1 januari 2022
afhankelijk van de hoogte
van de koplamp in het
voertuig. Voor koplampen
die op een hoogte zitten
tot en met 80 centimeter

Afkeur. Licht boven 0,5 cm/m en oplopende scheidingslijn links van
verticale hartlijn
Figuur 3
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Correctie tellerstand APK-rapport
Bij het afmelden van een voertuig voer je een aantal gegevens in, waaronder de
tellerstand. De afmeldgegevens komen na de afmelding in het APK-register te staan.
Deze gegevens behoren bij de melding en zijn definitief. Het achteraf aanbrengen van
wijzigingen in de APK-melding is daardoor niet mogelijk.
Het komt voor dat bij de APK een
verkeerde tellerstand wordt ingevuld,
bijvoorbeeld door een tikfout of door het
verkeerd aflezen ervan. Naast een

verkeerde tellerstand op het APK-rapport
kan in het tellerstandregister het oordeel
‘Onlogisch’ komen te staan. Correctie van
de tellerstand op het APK-rapport kan

alleen door het voertuig opnieuw af
te melden. Bij een steekproef zal de
steekproefcontroleur bij een onjuiste
tellerstand de goedkeuring intrekken. In
dit geval moet je deze laatst opgegeven
tellerstand corrigeren voordat je het
voertuig opnieuw afmeldt. Dit is alleen
mogelijk bij APK 2.
Is er geen steekproef uitgevoerd, dan

Dit zijn de eisen voor een stootbalk
Een van de opdrachten bij het eerste
examen of het examen bevoegdheids
verlenging APK 1 is het beoordelen van
de stootbalk aan de achterzijde. Het blijkt
dat deze opdracht slecht scoort. Vandaar
de belangrijkste eisen uit artikel 5.3.49
en 5.12.49 nog even op een rijtje.
Als eerste de vraag: moet een voertuig een
stootbalk hebben? Belangrijk hierbij is de
datum eerste toelating (DET). Voertuigen in

gebruik genomen na 30 juni 1967 moeten
een stootbalk hebben indien de ruimte ten
opzichte van de bovenbouw (het koetswerk) achter het hart van de achteras meer
bedraagt dan 1 meter en de hoogte vanaf
het wegdek tot de bovenbouw meer
bedraagt dan 70 centimeter. Bij voertuigen
in gebruik genomen na 31 december 1997
is dat meer dan 55 centimeter.
Dus indien de hoogte van het wegdek tot
de bovenbouw meer is dan 70 cm of 55

cm, moet een stootbalk aanwezig zijn. De
afstand van het wegdek tot de onderzijde
van de stootbalk mag dan ook niet meer
zijn dan deze eis van 70 cm en 55 cm.
De plaats van de stootbalk ten opzichte van
de achterzijde van de bovenbouw mag niet
meer zijn dan 60 cm binnenwaarts bij voertuigen in gebruik genomen voor 1 januari
2005. Voor voertuigen van na 31 december
2004 is deze maat vastgesteld op maximaal 45 centimeter. Voertuigdelen van de

melding met de onjuiste tellerstand
te verwijderen. Daarna volg je de
onderstaande volgorde:

moet je eerst contact opnemen met ACN
Zwolle, telefoonnummer 088 008 7477. Op
verzoek van de erkenninghouder, eventueel
na overleg met de voertuigeigenaar, kan
ervoor gekozen worden om de APK-

bovenbouw van boven de 200 cm tellen
niet mee bij het bepalen van deze maat.
Nooit breder
De stootbalk zelf mag nooit breder zijn
dan het voertuig waarop de stootbalk is
aangebracht, maar ook niet 10 centimeter
smaller. We mogen deze breedte ook
bepalen ten opzichte van de breedste
achteras met inbegrip van de wielen.
Ook hierbij geldt dat deze 10 centimeter
smaller mag zijn.
Bij het gebruik van vervoer van wissel
bakken mag in plaats van 10 centimeter

1.	De tellerstand corrigeren in het
tellerstandregister via RDW.nl/zakelijk.
2.	Het voertuig opnieuw APK keuren en
afmelden met de juiste tellerstand.
Een aanpassing van de tellerstand in het
APK-register en APK-rapport kan niet

een maat van 20 centimeter gehanteerd
worden.
De overige eisen die dan nog worden
gesteld aan een stootbalk en de beves
tiging zijn:
•G
 een vervormingen, breuken, scheuren
en corrosie waardoor er functieverlies
optreedt. (Hierbij rekening houden
met het doel van de stootbalk waarom
de stootbalk aanwezig moet zijn.)
•D
 elen van de uiteinden mogen niet naar
achteren zijn omgebogen.
Bij sommige voertuigen gelden uitzonderingen, zie 5.*.49.

online. Dit kan alleen door het voertuig
opnieuw te keuren en af te melden. Door
de nieuwe APK-melding geef je een nieuw
APK-rapport af met de juiste tellerstand.
Het APK-rapport met de foutieve teller
stand vervalt hiermee. De correctie van
de tellerstand op het APK-rapport is
een uitgebreide procedure en kan niet
eenvoudiger worden ingericht. Het
zorgvuldig invoeren van de tellerstand
voorkomt dat je hiermee te maken krijgt.

Eisen bij DET na 30-06-1967

Stootbalk verplicht
bij meer dan 100 cm

H = max 70 cm
igg voor 01-01-1998
H = max 55 cm
igg voor 31-12-1997

Afstand 45 cm igg na 31-12-2004
Afstand 60 cm igg voor 01-01-2005

igg = in gebruik genomen

Minder uitstoot dankzij aerodynamische voorzieningen
Om het brandstofverbruik te verminderen en daarmee de CO2-uitstoot, mogen zware
bedrijfsauto’s en aanhangwagens voorzien zijn van aerodynamische voorzieningen
en uitrustingen. Maar wat mag er wel en niet?
Aerodynamische voorzieningen kunnen intrekbare of inklapbare
vleugels aan de achterzijde van een voertuig zijn of voorzieningen
aan de zijkant, maar sinds kort ook gestroomlijnde cabines. De
extra lengte of breedte die daarmee samenhangt wordt onder
bepaalde voorwaarden uitgezonderd voor het controleren van de
afmetingen. Vanaf 1 januari 2022 betekent dat het volgende:
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• Een bedrijfsauto mag niet langer zijn dan 12 meter. Er zijn

uitzonderingen voor rijdende werktuigen en kermis- en circus
voertuigen. Daar komt nu een uitzondering bij, namelijk: een
zware bedrijfsauto met een zogenoemde ‘verlengde cabine’:
deze mag langer zijn dan 12 meter, maar niet langer dan de
lengte zoals vermeld in het kentekenregister. Een bedrijfsauto

met een verlengde cabine heeft een aerodynamische vormgeving
aan de voorzijde. Tijdens de APK is dat niet altijd herkenbaar
en daarom komt er medio 2022 een extra regel in het raadpleeg
scherm. Als daaruit blijkt dat het voertuig is voorzien van een
verlengde cabine geldt de uitzondering.
• In de Aanvullende Permanente Eisen staan tabellen van 
onderdelen die zijn uitgezonderd voor het bepalen van de

lengte, breedte en hoogte. Alle aerodynamische voorzie
ningen en uitrustingen hoeven niet meer gemeten te
worden bij het meten van de lengte. In de breedte zijn de
aerodynamische voorzieningen en uitrustingen uitgezonderd
tot een maximumvoertuigbreedte van 2,6 meter. De voor
zieningen mogen ook de maximale hoogte van 4 meter
niet overschrijden.

• Aerodynamische voorzieningen en uitrustingen moeten zowel
in de ingetrokken of ingeklapte als in de gebruikersstand
kunnen worden vergrendeld. Om dit te controleren bedien je
de vergrendeling in beide situaties. Daarnaast zijn er eisen
aan de scharnieren aan de achterzijde, deze mogen niet
ernstig door corrosie zijn aangetast.
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KEURMEESTER BEDANKT!

ROB KLOOS, TEAMBEHEERDER AFVALINZAMELING EN COÖRDINATOR GLADHEIDSBESTRIJDING,
EN DIRK VAN DUIJN, CHAUFFEUR/BELADER EN MEDEWERKER STROOIDIENST

‘Rijden op de strooiwagen verbindt’
De heren en dames van de gladheidsbestrijding staan voor dag en
dauw op, begeven zich voor ons op gladde wegen en trotseren
menige sneeuwbui. “Maar we doen het met groot plezier, hoor,”
vertelt een glunderende Dirk van Duijn van de gemeente Katwijk.
“Het rijden op de strooiwagen verbindt ons als collega’s, als team.
Ik zie er dan ook ieder jaar weer naar uit.” Collega Rob Kloos
vervolgt: “Ons totale wagenpark bestaat uit zo’n 46 voertuigen en
iedere winter wordt een deel omgebouwd tot strooiwagen. Zo
ook deze DAF CF 75.250: er komt een sneeuwschuiver voorop en
achteraan bevestigen we de zoutstrooier. Wij rijden in Katwijk zeven
routes, waarvan vier op de fietspaden en drie op de hoofdwegen.
Preventief strooien we zo’n 7 tot 7,5 gram per vierkante meter.”
Al dat materieel heeft vanzelfsprekend onderhoud nodig en
dit doet de gemeente Katwijk in eigen beheer, zo vertelt Kloos:

12

APK-KEURMEESTER, NR 95, DECEMBER 2021

“Bij onze technische dienst werken monteurs en autotechnici
die alle voertuigen onderhouden en klaarmaken voor de APK.
Een aantal bedrijven hier om de hoek voeren de keuringen
voor ons uit. DAF-dealer Blom keurt bijvoorbeeld de zware
voertuigen en bij Autobedrijf Van der Gugten nemen ze de
lichtere voor hun rekening.” Van Duijn laat zien dat het
strooimateriaal het flink te verduren krijgt, het zout vreet alles
aan. Hij stelt: “Goed onderhoud, APK en geregeld schoon
maken is van groot belang voor de veiligheid. Wij rijden
ongeveer 10 jaar met onze voertuigen. Het strooimaterieel
wordt overigens jaarlijks gekeurd, maar dit maakt geen deel
uit van de APK-keuring.” Kloos: “Geen winter is hetzelfde,
de ene winter rukken we tien keer uit, het jaar erop kan dat
zomaar zeventig of tachtig keer zijn.”

