Afdeling: West-Brabant
Beste ATC-collega’s,
Op dit moment staat de consultatie open van het concept wetsvoorstel APK in het buitenland.
Het is destijds in de SO APK aan de orde geweest en verkocht als het definitief maken van het
experiment met Spanje.
Dat gaat om de mensen die daar permanent wonen en een auto op Nederlands kenteken hebben.
Zij hoeven dan niet speciaal voor de APK terug naar Nederland.
Heel sympathiek en op zich weinig op tegen (behalve dan dat wij altijd wederkerigheid voorstaan, dus
Spaanse auto’s ook in Nederland keuren en de Spanjaarden dit niet willen.)
Omdat wij het nu voor Spanje willen regelen moeten we het ook toestaan voor andere Europese
landen.
Het voorstel beperkt zich niet enkel tot personenauto’s, maar het gaat om alle APK’s.
Ieder land dat een APK heeft kan een verzoek doen bij de RDW om keuringsstations de bevoegdheid te
geven de APK op Nederlandse voertuigen uit te voeren. De APK mag dan gedaan worden volgens de daar
geldende regels en tarieven.
De RDW kan een dergelijk verzoek alleen weigeren op grond van de verkeersveiligheid.
Dit argument gaat het Europees rechtelijk nooit redden omdat we allemaal uitgaan van dezelfde
richtlijn.
Hoe kan de RDW met droge ogen beweren dat een APK in Polen de verkeersveiligheid in Nederland
aantast.
Het Europese recht gaat van het volgende uit; de APK in Polen is toch gestoeld op dezelfde richtlijn en
daarmee verkeersveilig?
Op dit moment gaat het alleen nog om Spanje, maar elk land kan dus bij Nederland aankloppen.
Voor particulieren kan er concurrentie ontstaan als bijvoorbeeld België of Duitsland een overeenkomst
met Nederland sluiten.
Voor trucks gaat het veel verder. Trucks zijn onderweg en kunnen dus het land zoeken waar de regels het
meest soepel worden toegepast en de kosten van de APK laag zijn.
Onze keuringsstations hebben veel geïnvesteerd in een solide APK, ons systeem staat als een huis.
Door het enkele accepteren van het Spaanse lijkt er niets aan de hand.
Maar we zijn een groep Nederlanders in Spanje ter wille en zetten daarmee de deur voor de rest van
Europa open!!
Een regelrechte aanval op ons mooie systeem.
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