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Onderwerp 

Advies tot uitstel invoering deeltjestest dieselvoertuigen in de APK 
 

Geachte , 
 
Per 1 juli 2022 geldt voor dieselauto’s met een roetfilter een nieuwe APK-test, 
waarbij de werking van het roetfilter wordt gecontroleerd door het aantal 
roetdeeltjes in de uitlaat te meten. Voor het uitvoeren van de nieuwe roetfiltertest 
bij dieselvoertuigen dienen APK-bedrijven die keuringen aan dieselauto’s met een 
roetfilter uitvoeren vanaf 1 juli 2022 te beschikken over een nieuw 
meetinstrument, de zogenaamde deeltjesteller. Op dit moment zijn er 
onvoldoende deeltjestellers uitgeleverd om deze keuringen goed te kunnen 
uitvoeren. De RDW adviseert u dan ook om de invoering van de verplichte controle 
met 6 maanden uit te stellen tot 1 januari 2023.  
 
Productieproblemen 
Vanuit fabrikanten en equipmentleveranciers van deeltjestellers wordt 
aangegeven dat er problemen zijn met de levering van onderdelen voor de 
productie. Ook verschillende brancheorganisaties, waaronder de BOVAG hebben 
dit aangegeven bij het ministerie en de RDW. De vertraging in de productie is een 
gevolg van een gebrek aan componenten die onder andere vanuit China afkomstig 
zijn. De verwachting is dat er voor 1 juli 2022 onvoldoende deeltjestellers 
uitgeleverd kunnen worden aan de APK erkenninghouders voor een soepele 
invoering. Het uitgangspunt is dat de voertuigeigenaar zijn APK vrijwel overal kan 
laten uitvoeren. In de huidige situatie is dit niet het geval.  
 
Cijfermatige onderbouwing 
De RDW heeft vanuit het meetmiddelenregister inzichtelijk gemaakt hoe groot de 
problematiek op dit moment is. Daarnaast is door de RAI Vereniging een uitvraag 
gedaan onder leveranciers en producenten.  
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