
NIEUWSBRIEF Garage Classic Service NR: 05-12 

Betreft: Wijzigingen APK-punten vanaf 01 april 2012. 

Er worden regelmatig APK-regels gewijzigd en sinds 01 april 2012 zijn er weer wijzigingen 
doorgevoerd. Voor onze klassieke auto’s zijn de onderstaande nieuwe APK-punten van be-
lang: 

1. Als er overmatige olielekkages zijn van bijvoorbeeld de motor, versnellingsbak, dif-
 ferentieel, aanwezige hulpapparatuur enz. wordt er een reparatieadvies afgegeven

dat op het APK-keuringsrapport wordt vermeld. Een reparatieadvies is geen afkeur-
 punt, derhalve zal een geldig APK-keuringsrapport afgegeven worden. 

NB: Voor lekkages aan het brandstof-, rem-, stuur- of veersysteem was in de APK-regels al 
voorzien; dit zal erop neerkomen dat deze systemen gewoon in een goede conditie moeten 
zijn. 

2. De plaats van het inslaan van het identificatienummer is nu specifieker omschreven
als chassis-, frame- of soortgelijke structuur. Deze APK-regel geldt voor voertuigen
die voor het eerst een Nederlands kenteken aanvragen of voertuigen, die om welke
reden dan ook (bijvoorbeeld bij zware schade) een geheel nieuw kenteken moeten
aanvragen.

3. Er moet een werkend controlelampje aanwezig zijn voor ingeschakeld groot licht. Er
worden geen uitzonderingen gemaakt als de auto af fabriek er niet mee was uitge-

 rust, derhalve zal er een extra controlelampje aangesloten moeten worden. 

4. Voor de richtingaanwijzers en aanwezige waarschuwingslichten (alarmlichten) moet
er een controlelampje branden OF een geluidsignaal worden afgegeven.

5. De remvertragingseisen voor personenauto’s vóór 1 juli 1967 is 3,8 m/s².

6. De remvertragingseisen voor personenauto’s vanaf 1 juli 1967 is 5,2 m/s² bij een
maximale pedaalkracht van 500 N.

Adviespunten en reparatieadviespunten worden bij een goedgekeurde auto op het APK-
keuringsrapport geprint. Zo wil de RDW informatie inwinnen over advies- en reparatiead-
viezen van merken en typen auto’s. De keurmeesters krijgen in de toekomst extra informa-
tie over typische zwakheden van bepaalde auto’s. 

Zo zullen de beschreven olielekkages en een groep van klassieke auto’s naar verwachting 
hoger scoren dan de youngtimers en moderne auto’s. Welk effect dat in de toekomst gaat 
hebben op de APK-regels kunnen we alleen maar naar raden! 

Deze Nieuwsbrief is met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks kunnen er geen rechten aan worden ont-

leend. 


