Belangrijkste wijzigingen per 20 Mei 2018
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Tab 0 Algemeen
Visuele controle Roetfilter
Nieuw item in het kentekenregister: “Roetfilter verplicht”, staat daar “JA” dan moet deze aanwezig
zijn en mag niet defect zijn, bv. niet helemaal ingedeukt zijn. Slijp- en lassporen zijn geen reden tot
afkeur.

Tab 2 Invulinstructie APK-Rapport
Reparatie Adviespunten uitbreiding controle aantal waarschuwingsinrichtingen RA1 t/m RA8
Bij een melding van het waarschuwingssignaal dan:
Waarschuwingsinrichting
airbagsysteem, gordelspansysteem of
gordelkrachtbegrenzingssysteem.
overmatige vloeistoflekkage (visuele controle)
stabiliteitscontrole systeem.
bandenspanningcontrole systeem.
elektronische stuurbekrachtiging.
antiblokkeersysteem.
elektronisch remsysteem.
eCall-boordsysteem.

i.g.g. voor 1-1-2018

i.g.g. na 31-12-2017

RA1

Afkeur

RA2
RA3
RA4
RA5
RA6
RA7
RA8

Afkeur
Afkeur
Afkeur
Afkeur
Afkeur
Afkeur
Afkeur

Let op wijziging ABS waarschuwingsinrichting. Als het systeem niet goed werkt, bv. het lampje blijft
branden, dan is het afkeur bij voertuigen i.g.g. na 31-12-2017. Is het voertuig voor deze datum in
gebruik genomen mag u het voertuig goedkeuren met een vermelding van RA6 code.

Tab 3 Keuringseisen
Artikel 5.1a.4 lid 2 toegevoegd
 Lid. 2: lid c1 en c2 (het controleren/opmeten van de 60% regeling) is niet van toepassing
op/hoeft niet toegepast te worden op: van fabriekswege aangebrachte verlichting.

Artikel 5.1b.1 Milieu lid b5 toegevoegd
 Bij de uitleg van stationair toerental: daarbij mogen geen hydraulische functies actief zijn.
Artikel 5.2/3.4 Bovenbouw
 Toegevoegd dat de bevestiging van de bovenbouw niet alleen op deugdelijkheid, maar nu
ook bepaalt moet worden aan de hand van roestschadegradatie.
Artikel 5.2.10 LPG-installatie
 Toegevoegd dat er op de LPG-installatie nu ook een verwarmingsinstallatie voor de
passagiers- of bagageruimte aangesloten mag zijn. Dit was eerder alleen op CNG en LNG
toegestaan.
Artikel 5.2.10a CNG- of LNG-installatie
 De werking van de afsluiter op de tank hoeft niet meer gecontroleerd te worden.
 Door het hele boek nu ook LNG-installatie toegevoegd, eisen hetzelfde als CNG.
 De vulaansluiting moet aan de buitenzijde OF in de motorruimte zijn geplaatst.

Artikel 5.2.10b Waterstof-installatie dit artikel is toegevoegd.
De meeste eisen komen overeen met LPG, CNG en LNG.
Voertuigen voorzien van een waterstofinstallatie moeten zowel in de
motorruimte als in de nabijheid van de tankverbinding of het
aansluitpunt zijn voorzien van een weerbestendige sticker met één van de
hiernaast weergegeven herkenningstekens.
Artikel 5.2/3.11a Vloeistoflekkage (i.g.g. voor 1-1-2018, RA2. i.g.g. na 31-12-2017 Afkeur)
Onderdelen van motorvoertuigen, mogen behalve water (en ruitensproeier vloeistof) geen
overmatige vloeistoflekkage vertonen.
Artikel 5.2/3.32 Remvloeistofreservoir lid 2 toegevoegd
 Het reservoir moet zijn afgesloten met een passende dop.
Artikel 5.2/3.39 Remvertraging Parkeerrem
 Handremvertraging voor voertuigen i.g.g. na 31-12-2017 1,6 m/s2
 Verwijdert dat een voertuig met de handrem op een helling van 16% tot stilstand gehouden
moet kunnen worden.
Artikel 5.2.46 Zitplaatsen (datum gewijzigd)
 Personenauto’s i.g.g. na 31-12-2014 mogen niet zijn voorzien van zijdelings gerichte
zitplaatsen. Dit was na 21-7-2013.

Artikel 5.2/3.55 Werking en toestand verplichte lichten en retroreflectoren Lid 3 toegevoegd
 De glazen van lichtarmaturen mogen niet zijn verwijderd.

Artikel 5.2/3.57 Toegestane lichten en retroreflectoren lid 5 vervallen
 Eisen voor verlichte transparanten (Taxi, Ambulance borden en reclameborden) staan niet
meer in dit artikel. Deze zijn verplaatst naar Artikel 5.2/3.57a en dat artikel is GEEN
controlepunt tijdens de APK.
Artikel 5.2.59b Mistvoorlichten toegevoegd
 Als de mistvoorlichten werken moeten deze goed zijn afgesteld:
0 mm/m daling ten opzichte van het midden van het mistvoorlicht.

Artikel 5.2.77 Middelen voor plaatsen van rolstoelen Dit Artikel is vervallen.
 Controle van de lift, oprijplaten en andere middelen bij voertuigen “Taxi zie
goedkeuringsdocument”, is komen te vervallen.

Tab 4 Aanvullende Permanente Eisen
Artikel 44 Roetmeting lid d aangepast/toegevoegd maximale k-waarde:
 0,7 voor natuurlijke aanzuiging en drukvulling, i.g.g. na 31-12-2017.
 Vervallen dat er een hogere k-waarde aangehouden mag worden als dit in het register staat.

Tab 5 Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK Artikel 11j
Gaslekkage bij LPG, CNG of LNG moeten worden opgespoord met een apparaat, dat mag ook met
een 4-gastester, maar niet meer met zeepsop of een gaslekspray.
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