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Inleiding 

De RDW houdt op basis van de Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM van 18 

december 2012, de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK en de Regeling aanpassing 

voertuigen, toezicht op de uitvoering van de APK- en LPG-taken van IBKI. Het examen 

Tachograaftechnicus is gemandateerd door de RDW aan IBKI, ook hier houdt de RDW toezicht op de 

uitvoering. Het betreft het toezicht bij de examens en bevoegdheidsverlengingen APK-keurmeester, 

LPG-technicus en Tachograaftechnicus. 

Op dit moment is er onvoldoende juridische basis voor het toezicht door de RDW, maar beide partijen 

hechten er belang aan dat de RDW in afwachting van de juridische verankering toezicht op de 

uitvoering van de genoemde examens en bevoegdheidsverlengingen blijft oefenen. 

 

De RDW houdt toezicht op de volgende onderdelen: 

- 1e Examen APK-keurmeester (APK 1 en APK 2); 

- Bevoegdheidsverlenging APK-keurmeester (APK 1 en APK 2); 

- 1e Examen LPG-technicus; 

- Bevoegdheidsverlenging LPG-technicus; 

- 1e Examen Tachograaftechnicus; 

- Bevoegdheidsverlenging Tachograaftechnicus. 

 

Afgesproken is dat de RDW jaarlijks de Minister van Infrastructuur en Waterstaat zal informeren over 

het toezicht van de RDW op IBKI ten aanzien van de volgende onderwerpen: 

o De in dat jaar geldende, door de RDW goedgekeurde, examenreglementen. 

o Een overzicht van het toezicht door gecommitteerden. 

o Het aantal goedgekeurde examenvragen en –opgaven. 

o Bevindingen en het aantal klachten en behandeltijden van die klachten. 

 

Hieronder volgt, na een algemene toelichting en het overzicht van de slagingspercentages, aan de hand 

van de vier genoemde onderwerpen een kort verslag van de werkzaamheden en bevindingen. Daarbij 

zijn bij het derde onderwerp “aantal goedgekeurde examenvragen en –opgaven” ook enkele bevindingen 

over het examenproces genoteerd. 

Algemeen 

De RDW houdt sinds de introductie van de APK in Nederland (vanaf 1981) toezicht op de uitvoering 

van de APK en de examinering van APK-keurmeesters uitgevoerd door IBKI. In de loop van de jaren 

zijn hier de examens voor LPG-technici en Tachograaftechnici bijgekomen. De RDW heeft zich de 

vraag gesteld of het toezicht op IBKI op de juiste wijze uitgevoerd wordt en voldoet aan de normen van 

deze tijd. 

 

Om hier een goed beeld van te krijgen, heeft de RDW in overleg met IenW besloten een extern 

onderzoeksbureau een onderzoek te laten doen naar de uitvoering van het toezicht en adviezen te geven 

voor verbetering van het toezicht. Dit onderzoek is in 2018/2019 uitgevoerd door adviesbureau KPMG 

en gerapporteerd aan de RDW in april 2019.  

De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport van KPMG zijn: 

 

1. Scheiden van proces en toezicht houden; 

2. Inrichten risico gestuurd toezicht; 
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3. Vaststellen en communiceren visie op toezicht door RDW op examens IBKI (dit als basis voor 

de gekozen vorm van toezicht); 

4. Inregelen van een juridische basis voor toezicht;  

5. Procedures rondom examinering formaliseren (bijvoorbeeld reglementen rondom aangepaste 

examinering, o.a. dyslexie); 

6. Opstellen toetsingskader; 

7. PDCA-cyclus rondom rapportage aan het ministerie inregelen. Op dit moment lijken er 

onvoldoende vragen te worden gesteld over de inhoud van de verantwoordingsrapportage. Een 

PDCA-cyclus kan bijdragen aan een kwaliteitsverbetering; 

8. Mogelijkheden onderzoeken om de RDW als autoriteit kenbaar te maken op alternatieve wijze, 

niet per definitie als onderdeel van toezicht. 

 

De aanbevelingen uit de rapportage van KPMG neemt de RDW volledig over. De RDW is bezig met het 

opstellen van impactanalyse om te kijken hoe de aanbevelingen kunnen worden ingebed in de 

toezichtvisie van de RDW.  
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Slagingspercentage 

Hieronder zijn de resultaten van de examens en bevoegdheidsverlengingen in 2019 weergegeven. 

 

Overzicht slagingspercentage 2019 

 

Aantal 

deelnemers 

Aantal 

geslaagd Percentage 

Examen APK 1 keurmeester 334  196 59% 

Examen APK2 keurmeester 2350 1105 47% 

    

Bevoegdheidsverlenging APK 1 1452 1385 95% 

Bevoegdheidsverlenging APK 1 aanhangwagens 36 33 92% 

Bevoegdheidsverlenging APK 2 11557 11092 96% 

    

Examen LPG-technicus 7 5 71% 

Bevoegdheidsverlenging LPG-technicus 28 23 82% 

    

Examen Tachograaftechnicus 253 165 65% 

Bevoegdheidsverlenging Tachograaftechnicus 3 3 100% 

Examenreglementen  

In 2019 is het examenreglement Tachograaftechnicus gewijzigd naar aanleiding van een aanpassing in 

de regelgeving (slimme tachograaf) en een gewijzigde opzet van de examenuitvoering. De 

examenreglementen met betrekking tot de examens voor APK-keurmeester en LPG-technicus zijn in 

2019 niet gewijzigd. 

Toezicht door gecommitteerden 

Uitvoering algemeen 

Als gevolg van meerdere oorzaken is er niet altijd een RDW-gecommitteerde aanwezig geweest. 

Hieronder worden de belangrijkste oorzaken aangegeven:  

 

1. In 2018 was het ad-hoc plannen van extra examens door IBKI en deze tijdig melden bij de 

RDW een punt ter verbetering. IBKI heeft in 2019 een aangepaste werkwijze ingezet die maakt 

dat het vergeten van het delen van (extra) examenmomenten met de RDW niet meer kan 

voorkomen. Dit werkt prettig en is overzichtelijk. Regelmatig komt het voor dat IBKI op 

verzoek van keurmeesters danwel opleiders extra examenmomenten organiseert. In deze 

gevallen lukt het de RDW niet altijd om tijdig een gecommitteerde in te zetten op deze extra 

geplande examens.  

 

2. Het grote werkaanbod bij de RDW en het realiseren van de wettelijke taak om 3% steekproeven 

uit te voeren op de uitgevoerde APK-keuringen, heeft de RDW genoodzaakt de                    

RDW-medewerkers hierop in te zetten, met als gevolg dat deze medewerkers in 2018 minder 

flexibel beschikbaar waren voor gecommitteerden werkzaamheden. Voor 2019 zijn er 

structureel uren ingepland voor de gecommitteerden. Hierdoor zijn deze uren door de 

gecommitteerden al verwerkt en meegenomen in de urenbegroting van het steekproeven. Dit 

geeft de RDW de ruimte de medewerkers in te plannen en staat het los van steekproefcapaciteit 

en inzet. 

Het aantal gecommitteerden is vanaf januari 2020 uitgebreid met twee extra personen om zo 

beter in te kunnen spelen op de vraag van IBKI. 
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Voor beide punten uit 2018 is er gewerkt aan een betere planning en aanwezigheid van de 

gecommitteerden. Er zijn desondanks in 2019 geen significante verbeteringen in de daadwerkelijke 

aanwezigheid terug te zien in de cijfers. In 2020 en 2021 zal, op basis van de aanbevelingen uit het 

adviesrapport van KPMG, een andere wijze van mate van inzet gecommitteerden tussen RDW en IBKI 

afgesproken worden. 

 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

De volgende verantwoordelijkheden en bevoegdheden vallen onder het toezicht door de 

gecommitteerden: 

- Verantwoordelijk voor het toezicht tijdens: 

- Examens en bevoegdheidsverlenging APK,  

- Examens en bevoegdheidsverlenging LPG-technicus, 

- Examens en bevoegdheidsverlenging Tachograaftechnicus. 

- Het stellen van regels voor het toezicht van door de RDW aangewezen gecommitteerden; 

- Het goedkeuren van de examenreglementen voor de APK-, tachograaf- en LPG-examens. 

 

Het toezicht door de RDW omvat de volgende onderdelen: 

- Toezicht op de uitvoering van APK-, LPG-, en tachograafexamens; 

- Goedkeuren van examenvragen en –opdrachten; 

- Behandeling van klachten die direct bij de RDW ingediend worden. 

 

De RDW heeft dit jaar volgens afspraak toezicht gehouden op de volgende punten:  

- Procedures; 

- Infrastructuur; 

- Uniformiteit en borging van examens; 

- Uitvoering; 

- Beoordelen examenopdrachten 

- Evaluatie. 

 

Het toezicht door de RDW wordt gecoördineerd door de afdeling Toezicht van de Divisie Toezicht & 

Beoordeling. 

Het toezicht op de examens is in 2019 uitgevoerd door 6 gecommitteerden en de contactpersoon die de 

contacten met IBKI onderhoudt. 

 

Toezicht op de uitvoering 
Het toezicht op de examens APK, LPG en tachograaf vindt conform de afspraken RDW-IBKI op de 

volgende wijze plaats: 

 

- eerste examen APK1    altijd een gecommitteerde aanwezig 

- eerste examen APK2    altijd een gecommitteerde aanwezig 

- examen LPG-technicus    altijd een gecommitteerde aanwezig 

- examen Tachograaftechnicus   altijd een gecommitteerde aanwezig 

 

- verlenging bevoegdheid APK1   jaarlijks 4 bevoegdheidsverlengingen 

- verlenging bevoegdheid APK2   jaarlijks 12 bevoegdheidsverlengingen  

- verlenging bevoegdheid APK1 aanhangwagen gecombineerd met APK 1 

- verlenging bevoegdheid LPG                       10% van het aantal bevoegdheidsverlengingen 

- verlenging bevoegdheid Tachograaftechnicus 10% van het aantal bevoegdheidsverlengingen 

 

De verschillende examenlocaties worden steekproefsgewijs bezocht. 
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Periodiek overleg 

Jaarlijks is er periodiek overleg tussen de contactpersoon van de RDW en de operationeel 

verantwoordelijke van IBKI waarin de opmerkingen van de gecommitteerden besproken worden. Bij 

zowel de RDW als bij IBKI zijn er in 2019 veranderingen in de organisatiestructuren geweest die 

verschuivingen van personen, functies, rollen en verantwoordelijkheden met zich meebrachten. Mede 

hierdoor is in 2019 door de RDW en IBKI afgesproken om structureel een strategisch beleidsoverleg te 

houden tussen de afdelingsmanager Toezicht van RDW en de directeur IBKI. Hiernaast is afgesproken 

om structureel een operationeel overleg te houden tussen de uitvoerende personen van de RDW en 

IBKI. In 2019 is er meerdere keren een overleg geweest tussen de RDW en IBKI. Naast de lopende 

zaken die besproken zijn is ook het rapport van KPMG besproken en toegelicht. Vanuit IBKI is positief 

gereageerd op het rapport van KPMG en er wordt hieraan samen een invulling gegeven.  

 

In 2019 is er één overleg geweest met de gecommitteerden, tijdens dit overleg is besloten het aantal 

gecommitteerden uit te breiden om in te spelen op het personeelsverloop van het komende jaar. 

Hiervoor zijn Dhr. E. Snijder, Dhr. D. de Kruijff en Dhr. H. Korsten toegevoegd aan de lijst met 

gecommitteerden.  

 

Toezicht gecommitteerden 

Bij IBKI in Nieuwegein worden de volgende examens afgenomen: 

- Examen Keurmeester APK 2;  

- Examen Keurmeester APK 1; 

- Bevoegdheidsverlenging Keurmeester APK 2; 

- Bevoegdheidsverlenging Keurmeester APK 1;  

- Examen LPG-technicus; 

- Bevoegdheidsverlenging LPG-technicus; 

- Examen Tachograaftechnicus; 

- Bevoegdheidsverlenging Tachograaftechnicus. 

 

Op de Regionale Praktijk Centra van de Innovam Groep te Dordrecht, Helmond en Zwolle wordt alleen 

de bevoegdheidsverlenging APK2 afgenomen. De bevoegdheidsverlenging en het examen voor de 

tachograaftechnicus kan ook op een niet IBKI-locatie worden afgenomen. 

 

Aangewezen gecommitteerden: 

Door de RDW zijn de volgende gecommitteerden aangewezen: 

- Dhr. C. van Vliet; 

- Dhr. A. Verbaan; 

- Dhr. B. Hoogendoorn; 

- Dhr. H. Bijker; 

- Dhr. C. Leurink. 

- Dhr. F. Möllers 

- Dhr. E. Snijders (2020) 

- Dhr. D. de Kruijff (2020) 

- Dhr. H. Korsten (2020) 

 

Opmerking gecommitteerden 

Er zijn geen in het oog springende opmerkingen m.b.t. de examens die geleid hebben tot een actie 

richting IBKI of kandidaten. 

  



 

 

Versie 1.0 maart 2020 RDW T&B

   

7 

Inzet gecommitteerden 2019 

 

Examentype Aantal 

examendagen 

Gecommitteerden 

aanwezig 

Percentage 

APK keurmeesterexamens1 94 86 93% 

Examen LPG-technicus 4 3 75% 

Examen Tachograaftechnicus 19 18 95% 

APK-bevoegdheidsverlenging licht 265 0 0% 

APK-bevoegdheidsverlenging zwaar 58 0 0% 

APK-bevoegdheidsverlenging zwaar beperkt2 0 0  0% 

Bevoegdheidsverlenging LPG-technicus  2 0  0% 

Bevoegdheidsverlenging Tachograaftechnicus   3 0  0% 

 

Open inschrijving 

Naast de geplande examens is er ook de mogelijkheid om een open inschrijving te doen. Dit is een 

mogelijkheid die IBKI biedt waarbij er verschillende soorten examens op hetzelfde moment worden 

afgenomen. Bij geringe deelname aan een specifiek examen (theorie) kunnen kandidaten zich hiervoor 

inschrijven. Bij de bevoegdheidsverlenging LPG en tachograaf heeft zich dit voor gedaan. 

Examenvragen en praktijkopdrachten 

Jaarlijks beoordeelt de RDW de nieuwe examenvragen en praktijkopdrachten voor de APK-, LPG- en 

tachograaf examens. Op verzoek van IBKI beoordeelt een deskundige van de RDW de opdrachten.  

 

Beoordeling opdrachten 

Om de examens “keurmeester lichte voertuigen” en “keurmeester zware voertuigen” op de tablet af te 

kunnen nemen zijn in 2019 de praktijkopdrachten APK 1 en 2 herzien. 

Bij de beoordeling van de vragen is geconstateerd dat deze goed op orde zijn. Er zijn geen inhoudelijke 

fouten geconstateerd. Wel zijn er enkele verbetervoorstellen gedaan, die door IBKI zijn doorgevoerd. 

Inmiddels worden de examens met de tablet afgenomen. 

Bevindingen 

Examenopdrachten 

In het jaarverslag van 2018 is aangegeven dat de voorspelbaarheid van de vragen en opdrachten, 

voornamelijk bij het 1e examen en met name bij het APK2 examen, een punt van aandacht blijft.  

In 2019 heeft IBKI een start gemaakt met het 100% digitaliseren van deze examens zodat deze met een 

tablet kunnen worden afgenomen, naar voorbeeld van het examen bevoegdheidsverlenging. Hierdoor is 

de diversiteit van vragen sterk vergroot, door deze ad random aan de deelnemer te stellen is de 

voorspelbaarheid van vragen en opdrachten nagenoeg teniet gedaan. In 2020 zal het examen op deze 

wijze worden afgenomen. 

Voor IBKI blijft het zaak om te zorgen voor een brede diversiteit aan examenvragen, een voldoende 

grote vragenbank en wisselende antwoordkeuzes. Tevens moet men scherp blijven letten op opvallende 

slagingspercentages.  

 
1 IBKI maakt geen onderscheid in APK 1 en APK 2 voor de registratie van examendagen.  
2 De bevoegdheidsverlenging APK zwaar(beperkt) wordt alleen afgenomen op de locatie Nieuwegein. Deze 

bevoegdheidsverlenging is geïntegreerd in de bevoegdheidsverlenging zwaar. Er zijn geen afzonderlijke examendagen 

georganiseerd voor deze bevoegdheidsverlenging. De deelnemer krijgt een aparte examen set voor APK-

bevoegdheidsverlenging zwaar beperkt. 
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Netwerkstoring IBKI 

In 2018 waren netwerkstoringen van examens (vooral op externe locaties bij het examen 

Tachograaftechnicus) bij IBKI een punt ter verbetering. IBKI heeft in 2019 4G-tablets ingezet om een 

goede netwerkverbinding te waarborgen en hiervoor niet meer afhankelijk te zijn van de kwaliteit van 

het netwerk op de externe examenlocaties. Mocht het toch voorkomen dat er sprake is van een storing  

dan heeft IBKI voor nagenoeg alle examens een noodset achter de hand zodat het examen alsnog kan 

worden afgenomen. De werkwijze bij dit soort verstoringen staat beschreven in de examenreglementen. 

Ten aanzien van de verstoring en de overlast voor de kandidaten, zijn er over de storingen geen klachten 

ingediend. 

 

Klachten 

In 2019 zijn er bij de RDW geen klachten binnengekomen ten aanzien van het functioneren van IBKI. 

 


