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“Beoordeel de trekhaakkogel”, staat 

op het opdrachtenformulier. In drie-

tallen gaan de keurmeesters aan de 

slag. Voor APK-trainer Jaap Zwaan 

van start gaat, stelt hij de parate 

APK-kennis op de proef.

‘KIJK ALTIJD OF ER 
EEN DTC IN MODUS 
ZEVEN STAAT’

WERKPLAATS

APK THEMA-AVOND BIJ INNOVAM

EOBD en hybride tijdens APK
Moet je een seriehybri-

de anders keuren dan 

een parallelhybride? 

Wat is de readiness-

test? Welke foutcodes 

leiden tot afkeur?  

Innovam stelde de pa-

rate APK-kennis op de 

proef tijdens de  

thema-avond EOBD en 

hybride. In de top 10 

van missers uit 2014 

komt EOBD en hybride 

niet voor. Dus dat moet 

goed gaan, toch?

Deze test duurt minimaal twintig minuten en wordt elke 

keer automatisch uitgevoerd wanneer de auto rijdt, de rea-

diness-test is afgerond als alle rij-omstandigheden bereikt 

zijn. Dus van een koude start tot op snelheid rijden tot warm 

stationair draaien. Elk EOBD-onderdeel kan drie statussen 

hebben: ok, n/a en incompleet. Zodra alle onderdelen de 

status ok of n/a hebben, dan is de readiness-test afgerond. 

N/a betekent ‘not available’ (niet aanwezig). Dit kan bijvoor-

beeld bij een benzinemotor het roetfilter zijn. Dat zit er niet 

op en kan dus niet gecontroleerd worden. Heeft een onder-

deel de status incompleet of is de readiness-test niet afge-

rond dan volgt een emissietest”, vertelt Zwaan.

Bij een brandend of knipperend MIL is er een foutcode op-

geslagen, vaak heeft dit met emissie te maken. De werking 

van de MIL moet gecontroleerd worden tijdens een APK. 

Daarbij heb je een EOBD-tester nodig. De tester geeft aan 

wat de status van de MIL is. Klopt die status met wat het 

lampje op het instrumentenpaneel aangeeft? Dan wordt de 

MIL goedgekeurd. Zo niet, dan volgt afkeur. Zwaan: “Wan-

neer het contact aangezet wordt, moet de MIL oplichten of  

een akoestisch signaal geven en bij geen storing binnen vijf 

à acht seconden weer uitgaan. Gaat de MIL niet uit, start dan 

de motor. Bij een draaiende motor wordt immers altijd de 

status van de MIL weergegeven.”

Wanneer een emissietest?
Brandt de MIL dan heeft de ECU een foutcode opgeslagen, 

dit kan zowel een merkspecifieke foutcode zijn als een emis-

siegerelateerde foutcode. Bij een merkspecifieke foutcode 

kan er een emissietest volgen. Bij een emissiegerelateerde 

foutcode volgt er afkeur of een emissietest, dit ligt aan het 

type brandstof.

Bij een benzine-auto worden alle P01xx-, P02xx-, P03xx-, 

P04xx-, P0650- en P0Axx-foutcodes afgekeurd. Bij een die-

selauto worden alle P01xx-, P02xx-, P03xx-, P04xx-, P06xx- 

en P0Axx-codes afgekeurd. Bij hybrides wordt er naar de 
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De thema-avond bij Innovam begint met het keuren van een 

Opel Corsa en een Volkswagen Caddy. De aanwezige APK-

keurmeesters worden in groepjes van drie verdeeld. De 

groep die als beste scoort, wint een rit in een Lamborghini 

Gallardo. Tijd voor actie! “Is de trekhaakkogel goed- of af-

keur?” en “Is een binnenspiegel wel of niet verplicht in een 

bestelbusje?”, zijn enkele vragen op het opdrachtenformu-

lier. De deelnemers gaan met elkaar in discussie. Hoe zit het 

ook al weer? Na een goede maaltijd met pizza’s begint Jaap 

Zwaan, APK-trainer bij Innovam, met de theorie.

Sinds 2012 is het uitlezen van het EOBD-geheugen (Euro-

pean On-Board Diagnostics) onderdeel van de APK. Alle au-

to’s nieuwer dan 2006 kunnen uitgelezen worden met be-

hulp via een DLC (Data Link Connector) en EOBD-tester. 

Zwaan legt uit hoe het werkt: “De DLC bevindt zich binnen 

een halve meter vanaf de bestuurdersstoel. Meestal zit die in 

de buurt van de asbak of boven de pedalen.”

Zwaan: “Dankzij EOBD kunnen foutcodes die met emissie te 

maken hebben uitgelezen worden. Er zijn ook testers die 

merkspecifieke codes weergeven, deze beginnen met P1xxx. 

Voor de APK wil je die liever niet zien, want een P-code leidt 

in ieder geval tot een emissiemeting. De codes die invloed 

hebben op emissie, beginnen met P01xx, P02xx, P03xx, 

P04xx, P06xx en P0Axx en zijn dus van belang tijdens een 

APK. De betekenis van de P0xxx-codes is universeel en dus 

bij elk automerk hetzelfde.”  

Er volgt een APK-goedkeur op dit onderdeel wanneer de 

auto geen foutcode heeft, de MIL (Malfunction Indicator 

Lamp) aanwezig is, correct werkt, de MIL-status overeen 

komt en de readiness-test afgerond is.

Readiness-test
“Bij een readiness-test controleert de ECU of alle componen-

ten en systemen van het EOBD hun test hebben afgesloten. 



28 augustus | AMT | 75

WERKPLAATS

Innovam organiseert de thema-

avond EOBD en Hybride/EV. Tijdens 

deze training wordt de kennis van 

de APK-keurmeester op de proef ge-

steld. Hoe keur je een hybride voer-

tuig en wanneer moet je een emis-

sietest uitvoeren?

brandstof van de  verbrandingsmotor gekeken. Een hybride 

met benzinemotor volgt de foutcodes van een benzineauto. 

Komt de P-code niet in bovenstaand rijtje voor, dan moet er 

eventueel een emissietest (viergasmeting) worden uitge-

voerd. De eerste letter van de brandstofsoort zoals deze ver-

meld is in het kentekenregister is hierbij bepalend. 

“Gebruik altijd een specifieke EOBD-tester, die geeft geen 

merkspecifieke foutcode aan, dat kan je dus een emissietest 

schelen!”, geeft Zwaan als tip.

Wanneer de foutcode is opgelost en gereset, wordt ook de 

readiness-test gereset. Na het oplossen van een P0xxx-code 

volgt er dan ook altijd een emissietest. Zwaan: “Voer daarom 

eerst de APK uit en daarna een onderhoudsbeurt, wis je 

foutcodes tijdens een beurt, dan wordt de readiness-test 

ook gereset.”

Aansluiten van de tester
Om het EOBD-systeem te controleren, is een EOBD-tester no-

dig. Zwaan: “Er zijn veel verschillende testers beschikbaar. De 

snelheid, interface en werking verschilt, maar uiteindelijk kun-

nen ze allemaal het EOBD-systeem uitlezen via de DLC. Let er 

wel op dat je een tester met de juiste protocollen gebruikt.”

Een EOBD-tester geeft tien verschillende modi weer. Modus 

één geeft live data weer en de status van de readiness-test. 

Mode twee geeft de freeze frame weer wanneer de foutcode 

uit mode drie is opgeslagen. Zwaan: “Altijd goed om naar te 

kijken bij een aanwezige foutcode. Is de foutcode bijvoor-

beeld opgeslagen bij 8000 tpm, dan kun je er vanuit gaan 

dat de klant een keer verkeerd heeft geschakeld. Dat kan 

veel diagnosetijd schelen.”

Mode drie wordt gebruikt om foutcodes uit te lezen. Mode 

vier is om de foutcodes, freeze frame en readiness-test te 

resetten, mode vijf om de lambdasondes uit te lezen. De 

lambdasondes worden continu op tien punten gecontro-

leerd. in mode zes staan alle testwaarden van de niet conti-

nu gecontroleerde systemen, bijvoorbeeld de katalysator.

Mode zeven wordt gebruikt als ‘wachtkamer’. Een foutcode 

moet vaker voorkomen voordat deze in mode drie wordt ge-

zet. Zwaan geeft als tip: “Kijk altijd of er een DTC in mode ze-

ven staat. Het komt voor dat een foutcode na een paar keer 

starten van mode zeven naar mode drie verplaatst wordt. 

Toch vervelend als de steekproefcontroleur die foutcode dan 

in mode drie opmerkt. Dat kan je een strafpunt kosten.”

Mode acht is een actuatortest. Mode negen geeft de voer-

tuiggegevens weer, zoals het chassisnummer. In mode tien 

staan de in mode vier gewiste foutcodes opgeslagen, een 

soort historiefunctie. Alleen de nieuwere voertuigen onder-

steunen mode 10.
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Aanmelden 
voor de  
thema-avond
Zelf de EOBD- en hybride  

thema-avond bijwonen? Dat 

kan. Innovam organiseert de 

thema-avond nog twee keer. 

Op 15 oktober en 3 december 

kun je nog deelnemen. Op 27 

oktober staat er een nieuw  

thema op de kalender: werk-

plaatsrendement.  

Meer informatie vind je op 

www.innovam.nl/apkthema.

rallelhybride is, neem dan contact op met de technische help-

desk (KIT) van de RDW. 

Elektrisch isolerende handschoenen
“Hoe keur je een 12V accu?”, vraagt Nouwens aan de deelne-

mers. “Door te voelen of die deugdelijk bevestigd zit”, roept 

iemand uit de zaal. En hoe keur je een accu van een hybride 

auto? Met je handen? “Nee, dit gebeurt visueel. Twijfel je of 

het systeem deugdelijk is, kun je gebruik maken van hulp-

middelen. Denk daarbij aan een spiegel, hamer, staalborstel, 

schuurpapier of een hefboom. Kom je in contact met het 

HV-systeem (High Voltage) werk dan altijd met elektrisch 

isolerende handschoenen.”

De elektrische aandrijflijn moet in orde zijn, deugdelijk be-

vestigd zijn, mag geen beschadigingen en lekkage verto-

nen, moet goed afgeschermd (met uitzondering van de ka-

belset) en goed geïsoleerd zijn. “Let tijdens de keuring goed 

op de bekabeling, deze kan beschadigd zijn door marters of 

door steenslag”, zegt Nouwens.

“Onder de elektrische aandrijflijn vallen onder meer de be-

drading, HV-accu, elektromotor en inverter. HV-accu’s krijgen 

een steeds hogere spanning. VDL werkt met accu’s met een 

spanning van 700 volt. Hoe hoger de spanning, des te min-

der verlies er optreedt. Af-fabriek is de bedrading van het 

HV-circuit oranje uitgevoerd. Dit is niet alleen voor de her-

kenbaarheid. De oranje bedrading is ook bestand tegen che-

mische stoffen en uitdroging”, legt Nouwens uit. 

De elektromotor werkt op wisselspanning, uit de HV-accu 

komt gelijkspanning. De inverter zorgt ervoor dat er van ge-

lijkspanning wisselspanning wordt gemaakt. Vanuit de accu 

lopen twee draden richting de inverter en vanuit de inverter 

lopen drie draden richting de elektromotor. Naast de elek-

Bevat het EOBD-systeem een foutcode volgens de afkeur-

lijst? Of functioneert de MIL niet goed? Dan volgt afkeur. De 

storing moet dan eerst opgelost worden. Bij een merkspeci-

fieke foutcode (P1xx), andere P-code of een niet afgeronde 

readiness-test volgt er een emissietest. Wordt de emissietest 

goed afgerond dan volgt er alsnog een goedkeur. Een serie-

hybride is hier een uitzondering op, bij een merkspecifieke 

foutcode of een niet afgeronde readiness-test volgt er goed-

keur.

Serie- en parallelhybride
Bij een seriehybride werkt de verbrandingsmotor als aggre-

gaat en kan deze de wielen niet aandrijven. Bij een parallel-

hybride kan de verbrandingsmotor de wielen wel aandrij-

ven. Ook de elektromotor kan via een directe verbinding de 

wielen aandrijven.

Gilbert Nouwens, trainer elektrische en hybride voertuigen 

bij Innovam: “Op dit moment zijn bijna alle hybride auto’s 

een parallelhybride. Er zijn uitzonderingen, zoals de BMW i3 

en de Fisker Karma, maar de Opel Ampera en de Mitsubishi 

Outlander PHEV kunnen ook in de parallelmode rijden.”

“De Outlander is toch een seriehybride?”, vraagt een deelne-

mer. “Nee, de Mitsubishi kent verschillende rijmodi: volledig 

elektrisch, parallel en serie. Want de auto kan volledig elek-

trisch rijden tot 120 km/u. De verbrandingsmotor en de 

elektromotoren kunnen de wielen tegelijkertijd aandrijven 

(parallelhybride). En de verbrandingsmotor kan gebruikt 

worden als aggegraat. Dan is het een seriehybride”, zegt 

Nouwens.

Op het kentekenbewijs is niet te zien om welk type hybride 

het gaat. Bij de keuring is het wel van belang dat je weet om 

welk type het gaat. Weet je niet zeker of het een serie- of pa-

In het midden, op de doorlopende achterbank, zit alleen een gordelsluiting. Goed- of afkeur? In dit geval goedkeur. 

Een gordel is volgens de APK-regels pas een gordel als er een geheel van banden met sluiting, verstelinrichtingen en 

bevestigingselementen aanwezig is. En indien in het middelste gedeelte van een doorlopende bank geen (heup)gor-

del aanwezig is, wordt dit gedeelte niet aangemerkt als zitplaats.

“Vanuit de accu gaan er twee oran-

je draden richting de inverter. Van-

uit de inverter lopen er drie oranje 

draden richting de elektromotor. De 
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EOBD- en APK-tips
Hoe werkt de Mitsubishi Out-

lander? En Innovam APK-trai-

ner Jaap Zwaan geeft nog meer 

tips over EOBD en APK. Lees 

het terug op www.AMT.nl/7-

2015.  

‘EEN NIET  
AFGERONDE  
READINESS-TEST 
BIJ EEN SERIEHY-
BRIDE LEIDT TOT 
GOEDKEUR’

Sleutelen aan het high voltage-circuit
HV-batterij defect? Of is de oranje HV-bekabeling beschadigd? Let er dan op dat je veilig te werk gaat.  

Nouwens legt uit:  “Markeer het voertuig om collega’s te informeren dat er gesleuteld wordt aan het high 

voltage-circuit. Zet het contact uit en leg de sleutel minimaal tien meter buiten de auto. Haal de 12V  

accuklem los, draag elektrisch isolerende handschoenen en verwijder de serviceplug. Wacht daarna tien mi-

nuten en doe een 0V-check. Lukt die check niet? Werk dan altijd met de elektrisch isolerende handschoenen 

aan. Is het systeem 0V, dan kunnen de handschoenen uitgedaan worden. Let er bij het terugplaatsen van de 

serviceplug op dat je hem op de juiste manier vergrendelt. Er zit een sensor in die dat registreert.”

Na de theorie is het weer tijd voor praktijk. Met behulp van een APK-simulator kunnen  

deelnemers verschillende EOBD-testers uitproberen. 

tromotor zitten vaak de heater en airco-compressor op de 

HV-accu aangesloten.

Veilig werken
Wanneer je aan een hybride auto werkt, moet je alert zijn op 

de HV-componenten. Maar ook als je een oliebeurtje uit-

voert, moet je er rekening mee houden dat het een hybride 

auto is. Nouwens: “Haal altijd de sleutels uit het contact, of 

verwijder ze uit de auto bij keyless-systemen. Leg ze in je 

gereedschapskist, ook tijdens een oliebeurtje. Een hybride 

auto die stil staat hoor je niet wanneer deze actief is, de ver-

brandingsmotor staat bij voldoende acculading uit. Als tij-

dens onderhoud het contact na het binnenrijden niet is uit-

gezet, kan de verbrandingsmotor aanslaan doordat  de 

lading van de accu daalt. En dat kan erg vervelend zijn wan-

neer de net laatste druppel olie uit het motorblok stroomt.”

Wanneer de auto gestart wordt, worden twee relais inge-

schakeld. Deze relais zorgen ervoor dat het high voltage-cir-

cuit gesloten wordt. Deze relais worden aangestuurd door 

de 12V accu van de auto. Doordat de accu geen zware start-

motor rond hoeft te laten draaien, kan deze een stuk kleiner 

uitgevoerd worden. Nouwens: “Let hierbij op wanneer je de 

radio of lampen aan laat staan, de accu is een stuk sneller 

leeg dan een ‘normale’ accu. Is de 12V accu leeg, dan kan de 

auto niet meer gestart worden. De relais kunnen immers 

niet meer bekrachtigd worden. De lege accu kan aangeslo-

ten worden op een acculader of starthulp.”

Een andere beveiliging om het high voltage-circuit te onder-

breken, is de serviceplug. De serviceplug zorgt voor een on-

derbreking in de HV-accu. Nouwens legt de juiste werkwijze 

uit: “Markeer de auto, zet het contact uit, neem de 12V accu-

poolklem los en haal de serviceplug er met elektrisch isole-

rende handschoenen uit. Wacht tien minuten en voer de 0V- 

check uit. Het systeem zorgt er dan voor dat de relais eerst 

open gaan. De serviceplug zit bij elk merk ergens anders. Bij 

een Honda Civic moet de achterbankleuning eruit, bij een 

Prius kan je er via de achterklep bij. De serviceplug moet je 

er alleen uithalen wanneer je gaat sleutelen aan het high 

voltage-circuit. Verwijderen is dus niet nodig bij APK en on-

derhoud aan de auto.”

accu levert gelijkspanning en de elektromotor werkt op 

wisselspanning”, legt Gilbert Nouwens, trainer elektri-

sche en hybride voertuigen bij Innovam, uit.


