
- 1 -Periodieke Peugeot 404 InspectiePeriodieke Peugeot 404 Inspectie

Periodieke Peugeot 404 Inspectie
Veilig blijven rijden



- 2 -Periodieke Peugeot 404 InspectiePeriodieke Peugeot 404 Inspectie

Nu de verplichte Periodieke Keuring voor personenwagens van 50 jaar en ouder vanaf 1 januari 2021 niet 
langer verplicht is, is het belangrijk om klassieke wagens als de Peugeot 404 goed te inspecteren om er veilig 
en zo schoon mogelijk mee te kunnen rijden en om die zaken te signaleren die het behoud ervan zouden 
kunnen aantasten.

Daarom hebben we in de Peugeot 404 Vereniging een inspectieprogramma van specifieke Peugeot 404 
aandachtpunten opgesteld waarmee de technische staat kan worden vastgesteld en waarmee een zinvol 
reparatie- en restauratieadvies opgesteld kan worden.

De basis van deze vrijwillige inspectie zijn de voor deze wagens relevante keuringseisen van de Algemene 
Periodieke Keuring, zoals die tot 31 december 2020 verplicht is geweest voor de wagens vanaf 1960. Voor 
meer gedetailleerde informatie en naar genoemde referenties naar de APK-eisen, wordt verwezen naar de 
Rijksdienst voor het Wegverkeer, www.RDW.nl. 
Deze RDW-keuringseisen, gericht op verkeersveiligheid en milieu, en de daarbij behorende keuringscriteria 
zijn dan ook zoveel mogelijk, en voor zover van toepassing voor deze klassieke personenwagens, 
overgenomen en aangevuld met relevante aandachtspunten gericht op het behoud en conservering. Bij deze 
inspectie is de originele uitvoering van de klassieke personenwagen leidend.

Door het Werkplaatsrapport door te lopen, kan de inspectie in een logische volgorde en efficiënt uitgevoerd 
worden. Om de technische staat te kunnen vaststellen, wordt bij ieder inspectiepunt wordt verwezen naar de 
betreffende toelichting verderop in dit document. 

Indien vastgesteld wordt dat niet, of nog net voldaan wordt, aan de Relevante APK-eisen gericht op 
verkeersveiligheid en milieu, dient het advies 'A: veiligheid-kritisch, op korte termijn gaan doen' of ‘B: 
veiligheid-verhogend, niet al te lang meer mee wachten' te worden gegeven. 
Zo ook voor bevindingen die een risico vormen voor het behoud of de conservering van de wagen, kan 
geadviseerd worden sommige reparaties en restauraties meer of minder urgent uit te voeren. Dit kan worden 
aangegeven in de adviesboxen ‘C: Behoud van de wagen,  niet al te lang mee wachten’ en ‘D: Verbeterpunt, 
niet echt nodig, maar draagt wel bij aan de wagen’.

De inspectie zelf is uit te voeren in een normaal geëquipeerde autowerkplaats met een hefinrichting om de 
wielen vrij te kunnen laten draaien. De werkplaats van de jaren zestig en zeventig. Het kunnen inzetten van 
een remmentestbank, uitlaatgasanalyse-apparatuur en een koplampafstelapparaat , is niet persé 
noodzakelijk maar wordt wel sterk aangeraden.

Om de inspectie uit te kunnen voeren is wel autotechnisch vakmanschap van klassieke personenwagens 
vereist. In de instructievideo die op de website van de Peugeot 404 Vereniging beschikbaar is, wordt op de 
specifieke 404 punten en op de wijze van inspecteren ingegaan.
Mocht er behoefte zijn om te beschikken over specifieke technische documentatie van constructiedetails en 
afstelgegevens, dan is deze ook beschikbaar op de website van de Peugeot 404 Vereniging.

Deze periodieke Peugeot 404 Inspectie is bedoeld voor zowel onze leden die deze inspectie zelf willen 
uitvoeren als voor garagebedrijven van klassieke personenwagens die het genoegen hebben een Peugeot 404 
te mogen inspecteren.

Als Peugeot 404 Vereniging vinden wij het belangrijk dat we nog jarenlang veilig en zo schoonmogelijk met 
de Peugeot gereden kan worden en met dit specifieke inspectieprogramma verwachten wij hier bij te dragen

September 2021

Hans Dijkhuis
Voorzitter van de Peugeot 404 Vereniging
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Verlichting

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu

1,01 Twee grote lichten; twee dimlichten , twee stadslichten; twee richtingaanwijzers aan de voorzijde en twee 

aan de achterzijde van het voertuig, dan wel één richtingaanwijzer aan elke zijkant indien het voertuig vóór 

1 juli 1967 in gebruik is genomen.

Het licht van de richtingaanwijzers van personenauto’s die na 30 juni 1967 in gebruik zijn genomen moet 

knipperen.

Twee achterlichten en twee remlichten indien het voertuig na 30 juni 1967 in gebruik is genomen, dan wel 

één of twee remlichten indien het voertuig vóór 1 juli 1967 in gebruik is genomen.

Een achterkentekenplaatverlichting en twee rode retroreflectoren aan de achterzijde van het voertuig.

1,02 De grote lichten, dimlichten , stadslichten, eventuele mistlichten aan de voorzijde en achteruitrijlichten  

mogen niet anders dan wit of geel stralen.

1,03 De richtingaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten mogen naar voren niet anders dan ambergeel of 

wit en naar achteren niet anders dan ambergeel of rood stralen.

De zijrichtingaanwijzers mogen niet anders dan ambergeel stralen.

1,04 De achterlichten, de eventuele mistachterlichten en eventuele derde remlichten, mogen niet anders dan 

rood stralen.

1,05 De remlichten mogen niet anders dan rood of ambergeel stralen.

1,06 De achterkentekenplaatverlichting mag niet anders dan wit stralen en mag niet naar achteren stralen.

1,07 De lichtarmaturen en de onderdelen daarvan moeten deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd. Indien er 

sprake is van corrosie is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1, 

2 en 3, van toepassing.

1,08 De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zijn verwijderd.

1,09 De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zodanig zijn beschadigd, gerepareerd of bewerkt dat de 

lichtopbrengst en het lichtbeeld dan wel de functie nadelig worden beïnvloed. Hierbij is het bepaalde in 

Aanvullende permanente eisen, artikel 128, van toepassing:

1. De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zijn bespoten, geverfd of beplakt.

2. De glazen van de lichtarmaturen aan de achterzijde van het voertuig, met uitzondering van de 

achteruitrijlichten, mogen geen barsten of gaten vertonen waardoor wit licht naar achteren kan worden 

gestraald.

1,10 Lichten met dezelfde functie moeten nagenoeg van gelijke grootte, gelijke kleur en gelijke sterkte zijn. 

Lichten en retro-reflecterende voorzieningen met dezelfde functie moeten nagenoeg symmetrisch links en 

rechts van het midden van het voertuig zijn bevestigd.

1

Visuele inspectie.
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Verlichting 1

1,11 Indien de personenauto is uitgerust met een inrichting waarmee de dimlichtafstelling vanaf de 

bestuurderszitplaats aan de beladingstoestand kan worden aangepast, moet deze inrichting goed werken.

Er is sprake van een inrichting als er rond de bestuurderszitplaats een bedieningsmogelijkheid aanwezig is 

of van de dimlichtafstelling aanwezig is.

1,12 De dimlichten van personenauto’s moeten goed zijn afgesteld, waarbij is het bepaalde in Aanvullende 

permanente eisen, artikelen 113 en 114, van toepassing is.

Artikel 113: 

Het dimlicht moet zodanig zijn afgesteld dat bij controle met een koplamptestapparaat dan wel een 

lichtscherm het geprojecteerde beeld, na fixatie van dat apparaat of scherm, voldoet aan de volgende 

eisen:

- het lichte vlak moet zich onder het donkere vlak bevinden;

- een duidelijke, geheel of ten dele horizontale scheidingslijn tussen licht en donker moet zichtbaar 

zijn;

- het horizontale gedeelte van de scheidingslijn moet zich bevinden tussen of op de lijnen op het 

scherm van het koplamptestapparaat, die overeenkomen met een daling van de lichtbundel ten opzichte 

van de horizontale middenlijn van de koplamp van 5 tot 40 mm/m; indien een ten dele horizontale 

scheidingslijn zichtbaar is,  moet het horizontale gedeelte van de scheidingslijn zich grotendeels links 

bevinden van de verticale hartlijn op het scherm van het koplamptestapparaat en mag het snijpunt van 

het horizontale en het niet-horizontale gedeelte bij controle met een koplamptestapparaat niet links van 

de verticale hartlijn op het scherm van het koplamptestapparaat vallen.

Visuele inspectie.

vervolg
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Instrumenten en claxon 2

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
2,01 Personenauto’s die na 30 juni 1967 in gebruik zijn genomen, moeten zijn voorzien van een goed 

werkende snelheidsmeter, die ook bij nacht voor de bestuurder goed afleesbaar is.

2,02 Personenauto’s moeten zijn voorzien van ten minste een geluidssignaalinrichting 5.3.71 die bestaat uit 

een goed werkende hoorn met vaste toonhoogte. Een samenstel van zodanige, tegelijk werkende 

hoorns wordt als één hoorn beschouwd.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
2,03 controleer de werking van de oliedruklamp dan wel oliedrukmeter, groot-lichtindicator en van 

eventueel andere aanwezige controle lampen zoals bijv. de remvloeistofindicator, 

oververhittingindicator, e.d.

2,04 Controleer de werking van de eventueel andere aanwezige meetinstrumenten zoals een 

motortemperatuurmeter, volt- of ampèremeter.

Visuele en auditieve inspectie.

Voorruit-ontwaseming 3

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
3,01 Personenauto’s met een voorruit, die na 30 september 1971 in gebruik zijn genomen, moeten 

zijn voorzien van een goed werkende installatie ter ontdooiing en ontwaseming van de voorruit. 

Visuele en auditieve inspectie.

Ruitenwissers en sproeiers 4

Visuele inspectie.

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
4,01 Personenauto’s met een voorruit moeten zijn voorzien van een goed werkende 

ruitenwisserinstallatie die de bestuurder voldoende uitzicht geeft. 

4,02 Personenauto’s met een voorruit, die na 30 september 1971 in gebruik zijn genomen, moeten zijn 

voorzien van een goed werkende ruitensproeierinstallatie.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
4,03 Inspecteer of de bevestiging van de ruitenwisserarmen deugdelijk is.

4,04 Inspecteer of er overmatige speling is op het ruitenwissermechaniek, de ruitenwisserarmen en de 

ruitenwisserbladen.
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Veiligheidsgordels 5 

Visuele inspectie.

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
5,01 De gordels moeten deugdelijk zijn bevestigd en mogen niet zijn beschadigd. Het pluizen van de gordel 

wordt niet gezien als een beschadiging. Indien sprake is van corrosie, is het bepaalde in Aanvullende 

permanente eisen, hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1, 2 en 3, van toepassing.

De gordels moeten zijn voorzien van een goed werkende sluiting en een goed werkende blokkering. 

Oprolmechanismen moeten zodanig functioneren dat de gordel aanligt na het omdoen ervan.

5,02 Personenauto’s die na 1 januari 1971 doch voor 1 januari 1990 in gebruik zijn genomen, moeten zijn 

voorzien van gordels voor de zitplaats van de bestuurder en de naast deze plaats aanwezige 

zitplaatsen, voor zover deze aan een portier grenzen.

Spiegels 6

Visuele inspectie.

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
6,01 Personenauto’s in gebruik genomen vóór 26 januari 2010, moeten zijn voorzien van een 

linkerbuitenspiegel en een binnenspiegel.

Indien met de binnenspiegel het achter het voertuig gelegen weggedeelte niet voldoende kan worden 

overzien dient een rechter buitenspiegel aanwezig te zijn. Indien de binnenspiegel geen zicht naar 

achteren mogelijk maakt, behoeft deze niet aanwezig te zijn.

De spiegels moeten deugdelijk zijn bevestigd.

6,02 Het spiegelglas van de verplichte spiegels mag geen verschijnselen van breuk vertonen en mag niet in 

ernstige mate zijn verweerd.

Zitplaatsen 7

Visuele inspectie.

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
7,01 De zitplaatsen en rugleuningen van personenauto's moeten deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd. 

De van fabriekswege aangebrachte verstelinrichtingen van de zitplaatsen en rugleuningen moeten 

goed kunnen worden vergrendeld. Indien sprake is van corrosie is het bepaalde in Aanvullende 

permanente eisen, hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1 en 2, van toepassing. Indien de zitplaats in de 

stand waarin deze wordt aangetroffen vergrendeld is, wordt voldaan aan de eis ten aanzien van de 

vergrendeling.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
7,02 Bepaal de status van de kwaliteit van de stoelconstructie en stoelbekleding en schat de risico's in op 

verwering en materiaaldegeneratie.
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Rembediening en remwerking 8

Visuele inspectie en functionele controle
middels remmentestbank of rijproef.

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
8,01 De rembekrachtiger en de remkrachtregelaar moeten goed functioneren. Voor de controle van de vacuüm 

rembekrachtiger wordt bij uitgeschakelde motor allereerst de vacuümvoorraad opgebruikt door het 

rempedaal meerdere malen in te trappen. Vervolgens wordt met ingetrapt rempedaal de motor gestart 

waarna door de opbouw van het vacuüm het pedaal verder moet wegzakken.

8,02 Bij hydraulische remsystemen mag bij het bedienen van het rempedaal de slag van het pedaal niet door 

een aanslag worden beperkt.

Controle door het rempedaal in te trappen. Bij twijfel wordt het pedaal met een kracht van ten hoogste 

700 N ingetrapt. 

8,03 Het oppervlak van het rempedaal moet stroef zijn.

8,04 Remvertraging:

- Personenauto’s in gebruik genomen voor 1 juli 1967, moeten zijn voorzien van een bedrijfsrem waarvan 

de remvertraging op een droge of nagenoeg droge en ongeveer horizontaal liggende weg ten minste 3,8 

m/s2 bedraagt. Bij controle van de remvertraging van personenauto’s is het bepaalde in Aanvullende 

permanente eisen, hoofdstuk 1, titel 7, afdeling 2, van toepassing.

- Personenauto’s in gebruik genomen na 30 juni 1967 doch voor 1 januari 2012, moeten zijn voorzien van 

een bedrijfsrem waarvan de remvertraging op een droge of nagenoeg droge en ongeveer horizontaal 

liggende weg ten minste 5,2 m/s2 bedraagt, bij een pedaalkracht van niet meer dan 500 N. Bij controle 

van de remvertraging van personenauto’s is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, hoofdstuk 1, 

titel 7, afdeling 2, van toepassing. 

8,05 De bedrijfsrem moet op alle wielen werken. 

Terwijl de wielen zich vrij van de grond of van de hefinrichting bevinden, wordt het rempedaal licht 

ingetrapt en wordt gecontroleerd of elk wiel wordt geremd. Bij gebruik van een remtestinrichting voor de 

controle van de remwerking, wordt gelijktijdig hierop gecontroleerd.

8,06 Personenauto’s mogen op een droge of nagenoeg droge weg niet uitbreken ten gevolge van een verschil 

in remwerking tussen de wielen van elke as. Hierbij is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, 

hoofdstuk 1, titel 7, afdeling 2 van toepassing.

8,07 Parkeerrem:

De remvertraging van de parkeerrem van personenauto’s, in gebruik genomen voor 1 juli 1967, moet op 

een droge of nagenoeg droge en ongeveer horizontaal liggende weg, uitgaande van een aanvangssnelheid 

van 15 km/h, ten minste 1,0 m/s2 bedragen. Hierbij is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, 

hoofdstuk 1, titel 7, afdeling 2, van toepassing.

De remvertraging van de parkeerrem van personenauto's in gebruik genomen na 30 juni 1967 doch vóór 1 

januari 2018, moet op een droge of nagenoeg droge en ongeveer horizontaal liggende weg, uitgaande van 

een aanvangssnelheid van 15 km/h, ten minste 1,2 m/s2 bedragen. Hierbij is het bepaalde in Aanvullende 

permanente eisen, hoofdstuk 1, titel 7, afdeling 2, van toepassing. De parkeerrem moet ook in 

achterwaartse richting functioneren.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
8,08 Inspecteer de hoofdremcilinder.

De pedaaldruk mag niet afnemen wanneer het  pedaal bij stilstaande motor, gedurende minimaal 60 sec. 

stevig ingetrapt wordt gehouden.
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Conditie Interieur 9 

Visuele inspectie.

Versnellingsbak- en koppelingsbediening 10

Visuele inspectie.

Sloten, portieren, motorkap en kofferklep 11

Visuele inspectie.

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
9,01 De vloermat van de bestuurder moet voldoende gefixeerd zijn opdat deze het functioneren van de 

pedalen niet nadelig kan beïnvloeden.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
9,02 Inspecteer de kwaliteit van de portierbekledingen en schat de risico's op corrosie en verwering in.

9,03 Inspecteer de kwaliteit van de hemelbekleding en schat de risico's op corrosie en verwering in.

9,04 Inspecteer de kwaliteit van de vloermatten en schat de risico's op corrosie en verwering in.

9,05 Inspecteer de kwaliteit van het kofferbakinterieur en schat de risico's op corrosie en verwering in.

9,06 Inspecteer het interieur op waterlekkage van buitenaf, het functioneren van afwateringen en op 

vochtplekken onder de matten.

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
11,01 De deuren van personenauto’s moeten goed sluiten. De deuren die direct toegang geven tot de 

personenruimte, moeten op normale wijze vanaf de binnenzijde en vanaf de buitenzijde kunnen 

worden geopend.

11,02 Het slot en de scharnieren van de motorkap en het kofferdeksel van het voertuig moeten een goede 

sluiting waarborgen.

11,03 De bevestiging van de scharnieren van de deuren, de motorkap en het kofferdeksel mag niet in 

ernstige mate door corrosie zijn aangetast. Hierbij is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, 

hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1, 2 en 3, van toepassing.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
10,01 Inspecteer de versnellingsbakbediening op overmatige speling.

10,02 Indien de wagen is voorzien van een hydraulische koppelingsbediening, de werking ervan inspecteren.

Koppeling gedurende minimaal 60 sec ingetrapt houden, bij een stationair draaiende motor terwijl de 

wagen in de 1e versnelling is ingeschakeld. De koppelingsplaat mag dan niet gaan slepen.



- 13 -Periodieke Peugeot 404 InspectiePeriodieke Peugeot 404 Inspectie

Raam- en portierrubbers 12

Visuele inspectie.

Ruiten 13

Visuele inspectie.

Conditie Lak 14

Visuele inspectie.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
12,01 Inspecteer de kwaliteit van de raam- en deurafdichtrubbers.

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
13,01 De voorruit en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten van personenauto’s mogen geen 

beschadigingen of verkleuringen vertonen. Ten aanzien van de voorruit is het bepaalde in Aanvullende 

permanente eisen, artikelen 91 tot en met 95, van toepassing.

13,02 Indien de personenauto niet is voorzien van een rechterbuitenspiegel, mag de achterruit geen 

beschadigingen of verkleuringen vertonen.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
13,03 Inspecteer de werking van de zakkende portierruiten en eventuele ventilatieruiten.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
14,01 Inspecteer de kwaliteit van het lakwerk en beoordeel deze op risico's m.b.t. .t. corrosie en 

verwering.

Conditie Chroomwerk en sierdelen 15

Visuele inspectie.

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
15,01 Personenauto’s mogen geen scherpe delen hebben die in geval van botsing gevaar voor lichamelijk letsel 

voor andere weggebruikers kunnen opleveren.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
15,02 Sierdelen dienen deugdelijk bevestigd te zijn. Let op koplampringen.
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Roest carrosserie 16

Visuele inspectie.

Slangen 18

Visuele inspectie.

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
16,01 De bovenbouw van personenauto’s moet deugdelijk op het onderstel zijn bevestigd. Indien sprake is 

van corrosie, is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1, 2 en 

3, van toepassing.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
16,02 Inspecteer de kwaliteit van de carrosserie m.b.t corrosierisico's.

Conditie anti-roestbehandeling 17

Visuele inspectie.
Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen

17,01 Inspecteer de staat van de anti-corrosiebehandeling en schat de doelmatigheid voor de komende 

jaren in.

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
18,01 Beschadiging vacuümslang rembekrachtiger:

De vacuümslang van een rembekrachtiger mag scheuren vertonen zolang de juiste werking van 

de rembekrachtiger niet beïnvloed wordt. Een beschadigde vacuümslang van een 

rembekrachtiger mag met tape gerepareerd zijn.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
18,02 Inspecteer of er geen valse lucht is tijdens stationair lopen van de motor.

18,03 Vacuumslangen: inspecteer de kwaliteit van alle onderdrukslangen.

18,04 Inspecteer de kwaliteit en bevestiging van alle luchtslangen en luchtkanaalaansluitingen (o.a. 

t.b.v. de interieurverwarming en die van de luchtinlaat van de motor)

18,05 Inspecteer de kwaliteit en het functioneren van de afwateringsslangen.
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Brandstofleidingen 19

Visuele inspectie.

Vloeistofcontrole 21

Visuele inspectie.

Koelsysteem 20

Visuele inspectie.

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
19,01 Alle onderdelen van brandstofsystemen van personenauto’s moeten veilig zijn en deugdelijk zijn bevestigd. 

Indien sprake is van corrosie is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1, 

2 en 3, van toepassing.

19,02 Brandstofsystemen mogen geen lekkage vertonen.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
19,03 Inspecteer of de kwaliteit van de brandstofslangen op scheuren, materiaaldegeneratie, slangklemmen,  

beschadiging en bevestiging.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
20,01 Inspecteer de toestand van de radiateur, uitwendig en inwendig op vervuiling en corrosie.

20,02 Inspecteer de kwaliteit en werking van de radiateurdop.

20,03 Inspecteer de kwaliteit van alle koelslangen en slangklemmen, ook die van de kachel. Besteed 

aandacht aan mogelijke schuurplekken.

20,04 Controleer of de radiateur en of de radiateurdop niet lekt. Controleer dat de druk in het koelsysteem 

niet overmatig toeneemt.

20,05 Controleer de werking van de koelventilator. Bij een elektrische gedreven of bekrachtigde 

koelventilator, controleer de isolatie van de bedrading en de contacten op beschadiging, corrosie en 

materiaaldegeneratie.

20,06 Controleer de werking van de airco-installatie

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
21,01 Controleer het vloeistofniveau van de motorolie, de koelvloeistof en remvloeistof. Facultatief, de 

overige relevante vloeistofreservoirs zoals bijvoorbeeld die van de versnellingsbak, het stuurhuis, 

het cardan, het hydraulieksysteem, de ruitensproeier, e.d.

21,02 Stel de kwaliteit en of de leeftijd remvloeistof en koelvloeistof vast.

21,03 Controleer de afdichtpluggen en aansluitingen van de vloeistofreservoirs op lekdichtheid.
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V-snaren 22

Visuele inspectie.

Motor- en versnellingsbakophanging 24

Visuele inspectie.

Accu 23

Visuele inspectie.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
22,01 Inspecteer de voorspanning en kwaliteit van de aanwezige V-snaren.

22,02 Inspecteer de V-snaarpoelies op eventuele beschadigingen in de loopvlakken.

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
23,01 De accu van personenauto’s moet deugdelijk zijn bevestigd.

23,02 Inspecteer of de accuklemmen deugdelijk aangesloten zijn.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
23,03 Meet de laadspanning van de wagen en test de accuconditie.

23,04 Inspecteer de kwaliteit van de voedingskabel naar de startmotor en op eventuele risico's op 

doorschuren, corrosie en materiaaldegeneratie van de isolatie.

23,05 Inspecteer de aansluitingen van de accupolen op deugdelijkheid en op corrosie.

23,06 Inspecteer de aansluiting van de massakabel op mechanische beschadigingen en of corrosie bij de 

bevestiging ervan op de carrosserie of op het motorblok

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
24,01 De motorsteunen van personenauto’s moeten deugdelijk aan het chassis dan wel de carrosserie 

alsmede aan de motor zijn bevestigd. Indien de motor en de versnellingsbak zijn samengebouwd, 

dan worden de steunen van de versnellingsbak mede als motorsteunen beschouwd. Indien er 

sprake is van corrosie is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, hoofdstuk 1, titel 2,

afdelingen 1, 2 en 3, van toepassing.

24,02 De motorsteunen mogen niet in ernstige mate zijn beschadigd, de rubbers mogen niet zijn 

doorgescheurd en de vulkanisatie mag niet geheel zijn losgeraakt.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
24,03 Inspecteer alle rubberdelen van de motor- en versnellingsbakbevestiging en schat de risico's in op 

scheurvorming en aantasting door vervuiling.
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Lekkage algemeen 25

Visuele inspectie.

Carterontluchting 27

Visuele inspectie.

Milieu-uitstoot CO & HC 26

Toerenteller en eventueel uitlaatgastester.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
25,01 Onderdelen van personenauto's, niet zijnde onderdelen van het brandstofsysteem, het remsysteem, 

de stuurbekrachtiging of het veersysteem, mogen behoudens van water geen overmatige lekkage van 

vloeistof vertonen. (Olie en of koelvloeistof)

Lekkage van bijvoorbeeld ruitenwisservloeistof of condens-vloeistof van airco’s vallen hier niet onder.

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
26,01 De uitlaatgassen van personenauto’s met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking mogen 

bij stationair toerental en op bedrijfstemperatuur zijnde motor niet meer dan het voorgeschreven 

volumepercentage koolmonoxide bevatten. 

De uitlaatgassen van personenauto’s, bedrijfsauto’s en bussen met een verbrandingsmotor met 

elektrische ontsteking mogen bij stationair toerental en op bedrijfstemperatuur zijnde motor, niet 

meer koolmonoxide bevatten dan:

4.5 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 1973, maar 

voor 1 oktober 1986;

3.5 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 30 september 1986, maar 

voor 1 juli 2002;

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
26,02 Indien mogelijk en indien de uitvoering van de klassieke personenwagen het toe laat, inspecteer de 

CO- en HC-waarden ook bij 2000 t/min, onbelast.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassiek wagen en op het milieu.
27,01 Inspecteer het carterontluchtingssysteem. (Bij wagens die weinig rijden en veel stilstaan, kan 

een water-olie-emulsie ontstaan die de werking van de op onderdrukbediende 

carterontluchting kan blokkeren en of kunnen eventueel aanwezige metaalfilters of roosters 

corroderen.) Bij de Peugeot 404 behoren twee metaalzeefjes gemonteerd te zijn
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Elektrische installatie 28

Visuele inspectie en elektrische spanning meten.

Vooras, achteras en aandrijving 29

Visuele inspectie, gebruikmakend van adequaat gereedschap.

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
28,01 De elektrische bedrading van personenauto’s moet deugdelijk zijn bevestigd en goed zijn geïsoleerd.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
28,02 Inspecteer de kwaliteit van de bedrading op isolatiebeschadigingen, corrosie en fixatie in het interieur, 

m.n. onder het dashboard.
28,03 Inspecteer de kwaliteit van de bedrading op isolatiebeschadigingen, corrosie en fixatie in  de 

motorruimte.
28,04 Inspecteer de kwaliteit van de bedrading op isolatiebeschadigingen, corrosie en fixatie in de 

spatborden.
28,05 Inspecteer de kwaliteit van de bedrading op isolatiebeschadigingen, corrosie en fixatie in de 

kofferruimte en bij de  achterlichten en kentekenplaatverlichting.
28,06 Inspecteer de functie van de contactschakelaar. Meet het spanningsverschil tussen de accu en 

boordspanning of voedingspanning van de bobine.

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu

29,01 De assen van personenauto’s moeten deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd en mogen geen 

breuken of scheuren vertonen. Indien er sprake is van corrosie is het bepaalde in Aanvullende 

permanente eisen, hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1, 2 en 3, van toepassing. 

29,02 De assen mogen niet zodanig zijn vervormd dat de sterkte ervan in gevaar wordt gebracht.

29,03 De assen mogen niet zodanig zijn bevestigd, beschadigd of vervormd dat het weggedrag nadelig wordt 

beïnvloed.

29,04 De assen mogen niet zodanig door corrosie zijn aangetast, dat de sterkte ervan in gevaar wordt 

gebracht. Hieraan wordt voor wat betreft wielgeleidingselementen voldaan, indien deze niet zijn 

doorgeroest, indien een wielgeleidingselement is doorgeroest mag deze niet zijn gerepareerd. Indien 

er sprake is van corrosie ter plaatse van de bevestiging is het bepaalde in Aanvullende permanente 

eisen, hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1, 2 en 3, van toepassing.

29,05 De aandrijving van personenauto’s en de bevestiging daarvan moeten deugdelijk zijn. Indien er sprake 

is van corrosie is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1, 2 

en 3, van toepassing.

Een volledig doorgescheurde flexibele koppeling is toegestaan mits de aandrijfas op zijn plaats blijft.

29,06 Stofhoezen van aandrijfassen moeten deugdelijk zijn bevestigd en mogen niet zodanig zijn beschadigd 

dat de hoezen niet meer afdichten.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
29,07 De kruis- en homokinetische koppelingen dienen geen ontoelaatbare speling te hebben.

29,08 De bevestiging, ophanging en eventuele lagering van de aandrijfas inspecteren op slijtage, corrosie en 

materiaaldegeneratie.

29,09 flexibele koppelingen inspecteren op scheurvorming en materiaalkwaliteit.



- 19 -Periodieke Peugeot 404 InspectiePeriodieke Peugeot 404 Inspectie

Uitlaat en uitlaatbevestiging 30

Visuele en auditieve inspectie.

Stuurinrichting en spoorstangkogels 31

Visuele inspectie en functionele controle

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
30,01 Personenauto’s met een verbrandingsmotor moeten zijn voorzien van een uitlaatsysteem dat over 

de gehele lengte gasdicht is, met uitzondering van de afwateringsgaatjes.

30,02 Het uitlaatsysteem moet deugdelijk zijn bevestigd.

30,03 Controleer op productie van overmatige geluid.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
30,03 Inspecteer de kwaliteit van het uitlaatsysteem en schat het risico op corrosie en slijtage in.

30,04 Inspecteer de kwaliteit, conditie en bevestiging van eventuele hitteschilden en  of 

uitlaatisolatiematerialen.

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
31,01 De bestuurde wielen van personenauto’s moeten goed reageren op de draaiing van het stuurwiel.

Visuele controle waarbij, met de wielen in de stand van rechtuitrijden, het stuurwiel naar links en naar 

rechts wordt gedraaid, met een hoekverdraaiing van ten hoogste 15° zo nodig met draaiende motor. De 

bestuurde wielen moeten hierbij van stand veranderen.

31,02 Bij draaiing van het stuurwiel tot aan de aanslagen mogen geen weerstanden voelbaar zijn en moeten de 

wielen onderscheidenlijk de banden vrij kunnen draaien.

De stuurbekrachtiging dient buiten werking te zijn gesteld. De bestuurde wielen worden naar de uiterste 

linker- en rechterstuurstand bewogen waarbij de bestuurde wielen gedeeltelijk mogen worden ontlast. 

31,03 De voor de overbrenging van de stuurbeweging bestemde onderdelen moeten deugdelijk zijn bevestigd 

met alle daarvoor bestemde bevestigings- en borgmiddelen, mogen geen breuken of scheuren vertonen, 

mogen niet zijn vervormd en mogen niet ernstig door corrosie zijn aangetast. Indien er sprake is van 

corrosie is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1, 2 en 3, van 

toepassing.

Het stuurwiel wordt met krachtige korte bewegingen naar links en naar rechts gedraaid, waarbij de massa 

van de personenauto op de wielen rust.

31,04 Stofhoezen van het stuurhuis en de stuurkogels moeten deugdelijk zijn bevestigd en mogen niet zodanig 

zijn beschadigd dat de hoezen niet meer afdichten. 
31,05 Koppelingen moeten een zichtbaar spelingsvrije overbrenging kunnen bewerkstelligen. 

Hierbij wordt het stuurwiel langzaam naar links en naar rechts gedraaid en axiaal bewogen. 

31,06 Flexibele koppelingen mogen niet in ernstige mate zijn gescheurd en de vulkanisatie mag niet in ernstige 

mate zijn losgeraakt.

Hierbij wordt het stuurwiel langzaam naar links en naar rechts gedraaid en axiaal bewogen. 
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Stuurinrichting en spoorstangkogels 31

Visuele en functionele inspectie.

vervolg

31,07 De verbindingen in het stangenstelsel mogen niet te veel speling vertonen. Hierbij is het bepaalde in 

Aanvullende permanente eisen, artikel 52, van toepassing.

Artikel 52 Maximale toegestane speling stuurkogels:

Stuurkogels en de overige stuurverbindingen in het stangenstelsel mogen, naast eventuele 

oorspronkelijke speling, door slijtageverschijnselen niet meer speling hebben dan 1,0 mm, in radiale 

richting en 1,0 mm, in axiale richting.

Voor het zichtbaar maken van:

- radiale speling wordt de stuurkogel of stuurverbinding op doelmatige wijze belast;

- axiale speling wordt op de stuurkogel of stuurverbinding trek- en drukkrachten uitgeoefend.

In geval van twijfel wordt de speling gemeten met een geschikt meetmiddel.

31,08 Stuurkogel: Indien een gedeelte van de binnenkant van het stuurkogelhuis en van de stuurkogel 

zichtbaar is doordat de hoes is beschadigd of ontbreekt, mag dit gedeelte geen corrosie vertonen.

31,09 De stuurbekrachtiger moet goed functioneren. 

Voor de controle van de stuurbekrachtiger wordt bij uitgeschakelde motor het stuurwiel naar links en 

rechts bewogen. Vervolgens wordt met draaiende motor het stuurwiel opnieuw naar links en rechts 

bewogen, hierbij moet de werking van de stuurbekrachtiger voelbaar zijn. 
31,10 Slangen ten behoeve van de stuurbekrachtiging mogen geen beschadigingen vertonen waarbij het 

wapeningsmateriaal zichtbaar is en mogen geen bewegende delen raken.

31,11 De onderdelen van de stuurbekrachtiging mogen geen ernstige lekkage vertonen. Het stuurwiel wordt 

bij stationair draaiende motor in de uiterste stand gedraaid en gehouden.

Controle lekkage hydropneumatisch rem-, veer- en stuursysteem:

Bij een gecombineerd hydropneumatische rem-, veer- en stuursysteem controleert u het remsysteem 

op lekkage door op de voorgeschreven wijze de drukproef uit te voeren. Lekkage van de 

stuurbekrachtiging controleert u door het stuurwiel in de uiterste stand te draaien en zo te houden bij 

een stationair draaiende motor.

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
32,01 De langs- en dwarsliggers en chassisversterkingsdelen van het chassisraam, dan wel de daarvoor in 

de plaats tredende delen van de mee- of zelfdragende carrosserie van personenauto’s mogen:

-geen breuken of scheuren vertonen,

-en  niet zodanig zijn bevestigd, vervormd of door corrosie aangetast, dat de stijfheid en de sterkte 

van het chassisraam of van de mee- of zelfdragende carrosserie in gevaar worden gebracht. Indien 

sprake is van corrosie is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, hoofdstuk 1, titel 2, 

afdelingen 1, 2 en 3, van toepassing.

Roest dragende delen 32

Visuele inspectie.



- 21 -Periodieke Peugeot 404 InspectiePeriodieke Peugeot 404 Inspectie

Brandstoftank en vulaansluiting 33

Visuele inspectie.

Fusees 35

Visuele inspectie, gebruikmakend van adequaat gereedschap

Wiellagers 34

Visuele inspectie en eventueel een rijproef

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
33,01 De vulopening van een brandstofreservoir moet zijn afgesloten met een passende tankdop.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
33,02 Inspecteer de kwaliteit van de rubber en staaldelen van de vulaansluitingen naar tank m.b.t. fixatie, 

scheuren, corrosie en materiaaldegeneratie.

33,03 Inspecteer de brandstoftank op corrosie.

33,04 Inspecteer de kwaliteit en bevestiging van eventueel gemonteerde hitteschilden.

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
34,01 De wiellagers van personenauto’s mogen niet teveel speling vertonen.

34,02 Verschijnselen van slijtage of beschadiging mogen niet hoorbaar of voelbaar zijn.

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
35,01 De fuseepennen, -lageringen, -bussen en -kogels van personenauto’s moeten deugdelijk zijn 

bevestigd.

35,02 Stofhoezen van fuseekogels moeten deugdelijk zijn bevestigd en mogen niet zodanig zijn 

beschadigd dat de hoezen niet meer afdichten. 

35,03 De fuseepennen, -lageringen, -bussen en -kogels alsmede de overige draaipunten van een volledig 

onafhankelijke wielophanging mogen niet te veel speling vertonen. Hierbij is het bepaalde in 

Aanvullende permanente eisen, artikelen 46, 47 en 48, van toepassing.

De fuseepennen, -lageringen, -bussen en -kogels alsmede de overige draaipunten van een volledig 

onafhankelijke wielophanging mogen niet te veel speling vertonen. Hierbij is het bepaalde in 

Aanvullende permanente eisen, artikelen 46, 47 en 48, van toepassing.

35,04 Indien een gedeelte van de binnenkant van het fuseekogelhuis en van de fuseekogel zichtbaar is 

doordat de hoes is beschadigd of ontbreekt, mag dit gedeelte geen corrosie vertonen.
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Velgen en banden incl. reservewiel 36

Visuele inspectie, gebruikmakend van adequaat gereedschap

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
36,01 De banden mogen geen beschadigingen vertonen waarbij het karkas zichtbaar is.

36,02 De banden mogen geen uitstulpingen vertonen.

36,03 De profilering van de hoofdgroeven van de banden moet over de gehele omtrek van het loopvlak ten 

minste 1,6 mm bedragen, met uitzondering van slijtage-indicatoren.

36,04 De banden mogen niet zijn nageprofileerd. Van naprofileren is sprake indien slijtage-indicatoren zijn 

weggesneden, indien de profielvorm van de groef afwijkt van de originele profielvorm, of indien in 

de bodem van de groef het karkas van de band zichtbaar is. In afwijking van de eerste volzin is 

naprofileren toegestaan indien de mogelijkheid daartoe op de band is vermeld door de aanduiding 

"regroovable" of door het teken " ⍽ ", met dien verstande dat het karkas van de band niet zichtbaar 

mag zijn.

36,05 De op de band aangegeven draairichting moet overeenkomen met de draairichting van het wiel in 

voorwaartse rijrichting van de personenauto. Een band moet zodanig gemonteerd zijn dat dit 

overeenkomt met de door de bandenfabrikant aangebrachte markering op de band die de 

draairichting of de binnenkant of buitenkant aangeeft.

36,06 De banden op één as moeten dezelfde maataanduiding hebben, behalve wanneer een nood- of 

reservewiel wordt gebruikt.

36,07 De banden moeten een juiste bandenspanning hebben zoals deze door de voertuigfabrikant is 

voorgeschreven voor het betreffende voertuig. Indien geen bandenspanning door de 

voertuigfabrikant is voorgeschreven, moeten de banden op één as een gelijke bandenspanning 

hebben.

36,08 De wielen(inclusief alle bevestigingsmiddelen en naven) van personenauto's moeten goed zijn 

afgeschermd, mogen niet meer dan 30 mm buiten de afscherming uitsteken en mogen niet 

aanlopen.

Vleugelmoeren voor de bevestiging van de wielen mogen maximaal 30 mm uitsteken ten opzichte 

van de wielafscherming. De wielen(inclusief alle bevestigingsmiddelen en naven) mogen maximaal 

30 mm. buiten de afscherming uitsteken.  

36,09 De wielen onderscheidenlijk velgen van personenauto’s mogen geen breuken, scheuren, 

ondeugdelijk laswerk, ernstige corrosie of ernstige vervorming vertonen.

36,10 De wielen onderscheidenlijk velgen moeten met alle daarvoor bestemde bevestigingsmiddelen 

deugdelijk zijn bevestigd.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
36,11 Ingeval van tubeless bandenmontage nazien of de velgen hiervoor geschikt zijn.

36,12 In geval van montage met een binnenband nazien of het ventiel passend in het ventielgat is 

gemonteerd, al dan niet met behulp van een daarvoor geschikte opvulring.

36,13 Indien een binnenzijde/buitenzijde-markjering op de band is aangegeven, dient deze 

overeenkomstig te zijn gemonteerd.

36,14 Wieldoppen, sierringen en naafdoppen dienen deugdelijk gemonteerd te zijn.
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Schokdempers 37

Visuele inspectie, eventueel een rijproef.

Wielophanging, en vering 38

Visuele inspectie en eventueel een rijproef.

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu
37,01 Personenauto's moeten zijn voorzien van deugdelijk bevestigde en goed werkende schokdempers.

Aandachtspunten gericht op het behoud van de klassieke wagen
37,02 Inspecteer de kwaliteit van de schokbreker-montagerubbers en of eventuele metaal-rubber elementen.

37,03 De schokdempers mogen geen olielekkage vertonen.

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu

38,01 De onderdelen van het veersysteem mogen geen breuken of scheuren vertonen, mogen niet ernstig 
door corrosie zijn aangetast en moeten deugdelijk zijn bevestigd. Hieraan wordt voor wat betreft 
veerschotels voldaan, indien deze niet zijn doorgeroest. Indien een veerschotel is doorgeroest mag 
deze niet zijn gerepareerd. Bij luchtveerbalgen mogen de koordlagen zichtbaar zijn, maar niet 
beschadigd. Indien er sprake is van corrosie ter plaatse van de bevestiging is het bepaalde in 
Aanvullende permanente eisen, hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1, 2 en 3, van toepassing.

38,02 Stabilisatoren moeten deugdelijk zijn bevestigd en mogen geen breuken of scheuren vertonen.
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Remleidingen, -slangen en -kabels 39

Visuele inspectie en functionele controle

Relevante APK-eisen gericht op verkeersveiligheid en milieu

39,01 Personenauto’s moeten zijn voorzien van een reminrichting waarvan de onderdelen deugdelijk zijn 

bevestigd met de daarvoor bestemde bevestigings- en borgmiddelen.

Indien er sprake is van corrosie is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, hoofdstuk 1, titel 

2, afdelingen 1, 2 en 3, van toepassing;

- onderdelen niet in ernstige mate door corrosie zijn aangetast. Indien er sprake is van corrosie aan 

de remleiding of remschijf is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, artikelen 53 en 54, van 

toepassing;

- onderdelen niet zijn beschadigd, gescheurd of gebroken;

- onderdelen geen inwendige of uitwendige lekkage vertonen, en

- remschijven geen dusdanige sli jtage mogen vertonen dat er gevaar op breuk ontstaat.

Beoordelen handremkabel

Binnenkabel: 

-Is de binnenkabel beschadigd of gebroken? Dan is dit een afkeurpunt. Ook als er maar 1 draad is 

beschadigd of gebroken.  

Buitenkabel:

- Beschadiging, scheurvorming of breuk van de buitenkabel is ook een afkeurpunt.  

Beschermlaag buitenkabel

- Is de beschermlaag om de buitenkabel beschadigd, gescheurd of gebroken? Dan is dit geen 

afkeurpunt.  

Tape, kit of iets vergelijkbaars aangebracht op remkabel

- Is er tape, kit of iets vergelijkbaars aangebracht? Dan beoordeelt u (de keurmeester) of het bewerkte 

onderdeel een onderdeel is van de remkabel of alleen een beschermende functie heeft. Om dit goed te 

kunnen beoordelen, verwijdert u de tape , kit of dergelijk materiaal om de buitenkabel goed te kunnen 

bekijken. Een remkabel mag op een deugdelijke wijze zijn gerepareerd.

39,02 Remslangen mogen:

- niet in ernstige mate zijn misvormd; Indien een remslang is misvormd, is het bepaalde 

in Aanvullende permanente eisen, artikelen 55 en 56, van toepassing;

- niet langs andere voertuigdelen schuren, en

-  geen zodanige beschadigingen vertonen dat het wapeningsmateriaal zichtbaar is. De 

slangen die aan de buitenzijde van een metalen wapening zijn voorzien, mogen geen 

beschadiging vertonen.

Artikel 55 Remslang:

Remslangen mogen geen scherpe knikken of sterke tordering vertonen, en in 

hydraulische remsystemen geen vervormingen vertonen.

Artikel 56 Wijze van keuren:

De in deze afdeling gestelde eisen worden beoordeeld door middel van visuele controle, 

terwijl het voertuig, met uitzondering van driewielige motorrijtuigen, zich boven een 

inspectieput of op een hefinrichting bevindt.

39,03 In de reservoirs van het hydraulisch remsysteem moet voldoende remvloeistof aanwezig zijn. Het 

remvloeistofniveau zich niet onder de minimumaanduiding mag bevinden.

39,04 De vulopening van de reservoirs, bedoeld in het eerste l id, moet zijn afgesloten met een passende 

dop. 
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40,01Personenauto’s moeten zijn voorzien van een reminrichting waarvan de
a. onderdelen deugdelijk zijn bevestigd met de daarvoor bestemde bevestigings- en borgmiddelen.
Indien er sprake is van corrosie is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, hoofdstuk 1, titel 2, 
afdelingen 1, 2 en 3, van toepassing;
b. onderdelen niet in ernstige mate door corrosie zijn aangetast. Indien er sprake is van corrosie aan de 
remleiding of remschijf is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, artikelen 53 en 54, van 
toepassing;
c. onderdelen niet zijn beschadigd, gescheurd of gebroken;
d. onderdelen geen inwendige of uitwendige lekkage vertonen, en
e.  remschijven geen dusdanige slijtage mogen vertonen dat er gevaar op breuk ontstaat.

40,02Haarscheuren remschijven:
- Heeft een remschijf haarscheuren aan het oppervlakte die zijn veroorzaakt door warmteontwikkeling? 
Dan is dit geen afkeurpunt.

Slijtage remschijf: 
U moet een voertuig afkeuren als de remschrijf zo versleten is, dat de kans op breuk onvermijdelijk is. In 
geval van twijfel, vermeldt u het als adviespunt. 

40,03Controle wartel remslang:
Bij bepaalde typen voertuigen zit er een rubberen huls over de persverbinding van de remslang aan de 
wartel. Deze huls is niet altijd makkelijk met de hand te verschuiven. De persverbinding kan na een tijd 
gaan roesten. Als u de rubberen huls niet naar beneden kan schuiven, moet u deze aan de bovenkant met 
behulp van gereedschap, bijvoorbeeld een schroevendraaier opentrekken. Is de aansluiting ernstig 
verroest dan moet u het voertuig hierop afkeuren.

40,04Wielen die zijn voorzien van een trommelrem, moeten in onberemde toestand in beide richtingen kunnen 
draaien zonder dat de remvoering aanloopt. De remvoering van wielen die zijn voorzien van een schijfrem, 
mag in onberemde toestand in beide richtingen enigszins slepen.

40,05De remtrommel of remschijf mag tijdens het remmen niet worden geraakt door delen die zijn bestemd als 
drager of bevestigingsmiddel van de remvoering.

40,06De noodzakelijke bewegingsvrijheid van de remonderdelen mag niet worden beperkt.

40,07Remcilinders moeten zijn voorzien van stofhoezen die niet in ernstige mate mogen zijn beschadigd.

Wielremmen 40

Visuele inspectie.


