Coronavirus en gevolgen voor onderhoud en APK en examens
Het coronavirus heeft ook gevolgen voor het onderhoud en de APK van wegvoertuigen en de
examens voor keurmeesters. We proberen daar zoveel mogelijk duidelijkheid over te geven. Hierbij
een aantal vragen en antwoorden over wat we tot nu toe weten.
1. Gaan APK keuringen bij garagebedrijven door?
Ja, vooralsnog wel. Voor (onderhouds)personeel gelden wel de eisen voor Corona. Het is ook
belangrijk dat er tussen werknemers en klanten een gepaste afstand is.
2. Gaan bedrijfsbezoeken van RDW door?
Ja maar beperkter dan normaal, omdat de RDW haar taken goed moet blijven verdelen over
het nog beschikbare personeel en rekening houdend met de maatregelen die zij nemen
vanwege het coronavirus.
3. Blijven RDW keuringstations open?
Ja vooralsnog wel, maar omdat het nog beschikbare RDW-personeel goed verdeeld moet
worden over de taken, is er een kans dat er vertraging gaat ontstaan. Vanaf 17 maart gaat de
RDW over naar een beperkter keuringsaanbod op haar keuringsstations (zie onder).
Vanaf 17 maart beperkter keuringsaanbod op RDW-keuringsstations
De RDW heeft aangekondigd haar diensten op de RDW-keuringsstations te gaan beperken. Met
ingang van 17 maart gaan de volgende maatregelen in:
• De administratieve diensten export en overschrijvingen worden per direct opgeschort. Dat
betekent dat deze diensten tot nader order niet kunnen worden afgenomen op de
keuringsstations. Hiervoor kun je wel terecht bij RDW erkende bedrijven en de RDW balies in
Zoetermeer en Veendam.
• Het keuringsaanbod wordt teruggebracht tot dat wat cruciaal is voor Nederland. Cruciaal zijn:
de periodieke keuringen van autobussen en gevaarlijke stoffen voertuigen aangevuld met de
1e opnames van de bedrijfsvoertuigen (licht en zwaar), keuringen voor het vervoer van levende
dieren, LZV en taxi’s keuringen.
o Met ingang van dinsdag 17 maart beperkt de dienstverlening op de Keuringsstations
Amsterdam, Schiedam en Zwijndrecht zich tot deze cruciale diensten.
o Met ingang van woensdag 18 maart vindt deze cruciale dienstverlening
gecentraliseerd plaats op negen locaties, te weten Groningen, Zwolle, Arnhem,
Amsterdam, Schiedam, Zwijndrecht, Rijen, Veldhoven en Elsloo.
o De overige locaties worden tijdelijk gesloten.
De maatregelen gelden in ieder geval tot 6 april aanstaande. Zodra duidelijk is wanneer er naar
de normale dienstverlening kan worden teruggeschakeld, is ook het maken van een afspraak
weer mogelijk. De RDW probeert haar klanten hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Zij vragen
begrip voor deze situatie.

Annulering APK examens
Het IBKI, het instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche, heeft op 15 maart
jl. besloten al haar APK-examens te annuleren om verdere verspreiding van het coronavirus tegen
te gaan. Alle geboekte deelnemers ontvangen hierover een persoonlijk bericht of worden hiervoor
benaderd. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 22 maart 2020.
IBKI stelt alles in het werk om te voorkomen dat APK-keurmeesters hinder ondervinden voor het
tijdig verlengen van hun APK-bevoegdheid. In overleg met de RDW is afgesproken dat, daar waar
dat nodig, maatwerk wordt geleverd ter voorkoming dat een APK-keurmeester zijn bevoegdheid
hierdoor zou verliezen.
Wanneer de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, worden de maatregelen hierop aangepast.
Voor meer info kijk op de site www.ibki.nl

