APK-KEURINGSEISEN

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN M.I.V. 20 MEI 2018
door: Jaap Zwaan

2

APK-KEURINGSEISEN

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN M.I.V. 20 MEI 2018
Met ingang van 20 mei 2018 treden de nieuwe wet- en regelgeving in werking. Innovam heeft de belangrijkste
wijzigingen in de APK regelgeving voor je op een rijtje gezet.

WAARSCHUWINGSINRICHTING
Als een van de onderstaande controlelampjes blijft branden moet je een RA-punt aangeven op het APK-rapport en
vanaf (DET) 2018 hierop afkeuren.

•

airbag-, gordelsysteem

•

stabiliteitscontrolesysteem

•

bandenspanning controlesysteem

•

elektronische stuurbekrachtiging

•

antiblokkeersysteem

•

elektronisch remsysteem

•

eCall boordsysteem (APK2)

Wijze van keuren
Visuele en auditieve controle. Wanneer na het starten van de motor een optisch of akoestisch
waarschuwingssignaal wordt afgegeven dat het systeem niet goed functioneert, wordt ervan uitgegaan dat niet
aan deze eis is voldaan. In geval van twijfel wordt een rijproef uitgevoerd.
Waarschuwingsinrichting ABS/EBS voor AHW blijft 2001.

3

OVERMATIGE VLOEISTOFLEKKAGE
Als een motorvoertuig overmatige vloeistoflekkage heeft en na 31-12-2017 in gebruik is genomen moet je dit
afkeuren. Voor 2018 blijft overmatige vloeistoflekkage een RA2. Je past deze eis toe op vloeistoffen in gesloten
systemen die niet zijn bedoeld om in het milieu terecht te komen.

WATERSTOF
Er is een artikel voor waterstofinstallatie (W) toegevoegd. De eisen komen grotendeels overeen met een LPGsysteem. Bij een waterstofinstallatie moet echter zowel in de motorruimte als in de nabijheid van de
tankverbinding of het aansluitpunt een weerbestendige sticker zijn aangebracht.

K-WAARDE
De K-waarde wordt 0.7 m⎯1 bij voertuigen in gebruik genomen na 31-12-2017.
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ROETFILTER
Roetfilter moet aanwezig zijn indien dit wordt vermeld in het kentekenregister, en mag dan niet duidelijk defect
zijn.

PARKEERREM
Vertraging parkeerrem bij voertuigen in gebruik genomen na 31-12-2017 moet minimaal 1.6 m/s2 zijn.

MISTVOORLICHT
Mistvoorlicht moet goed zijn afgesteld. De daling van het mistvoorlicht moet zowel beladen als onbeladen,
minimaal 0 mm/m (0%) zijn.
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AANTAL LICHTEN
60% (75 mm) regeling is niet van toepassing op fabrieksmatig aangebrachte verlichting.

TAXI’S
Eisen aan een lift voor het vervoer van personen in rolstoelen zijn vervallen.

APK1

Keur je ook APK1 voertuigen, dan zijn eventueel de volgende punten voor jou van belang:

KOPPELINGSPLAAT
Maximale onvlakheid van de koppelingsplaat van een oplegger wordt verruimd naar 5 mm.

ZIJDELINGSE AFSCHERMING
Zijdelingse afscherming mag nu maximaal 150 mm naar binnen zijn geplaatst.
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PARKEERREM AHW
Parkeerrem (vastzetinrichting) aanhangwagen mag op een hefas werken als deze as automatisch zakt bij het
afkoppelen.

BREEDTESPIEGEL
Breedtespiegel aan de rechterkant is niet verplicht als er geen trottoirspiegel gemonteerd (2,20 m) kan worden.

