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Per 1 april 2017 wijzigen bij de RDW een aantal belangrijke zaken in het toezicht op de APK. Het systeem wordt
eenduidiger en rechtvaardiger met als doel om de kwaliteit van de APK in Nederland verder te verbeteren.
Daarover kunt u hier alles lezen.
RDC heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om ook onze webapplicatie een vernieuwd fris ontwerp te
geven en hieronder een voorproefje van het resultaat:

In deze video kunt u de aanpassingen van RDC bekijken:
https://youtu.be/pm1_IcHs0uM
RDC heeft naast het implementeren van de wettelijke wijzigingen het volgende aangepast aan de applicatie:
 Nadat u bent ingelogd in de applicatie, met uw pasnummer en pincode, zal u getoond worden of een van
de erkenningen van uw keuringsinstantie zich in de gevarenzone bevindt. Indien dit het geval is, zal het
getoond worden met de mededeling: “Een of meerdere erkenningen bevinden zich in de gevarenzone“.
Meer informatie over deze gevarenzone en hoe eruit te geraken kunt u opvragen bij de RDW.
Tabblad Raadpleeg voertuiggegevens:
 Het print-icoon draait een uitgebreide checklist uit welke u mee kunt nemen naar het te keuren voertuig.
Hiermee heeft u alle technische voertuiggegevens bij de hand en kunt u uw bevindingen erop noteren om
deze later achter de computer weer in te voeren bij het afmelden.
 De gasinstallatie-regel is verwijderd.
Informatiescherm Keuringsinstantie:
 De CUSUM-klasse is vervallen en daarmee ook de kolom die deze informatie toonde.
 De kolom “Gevarenzone” is toegevoegd die u aangeeft of uw keuringsinstantie zich in de gevarenzone
voor een of meerdere erkenningen bevindt.
Tabblad Afmelden APK:
 Ondanks de inhoudelijke toename van de keuringsaspectenlijst, heeft RDC ervoor gezorgd om het
gebruik hiervan simpel te houden. Wij hebben de drie niveaus beschikbaar gemaakt met een uitklapmenu
én u kunt zoals vanouds zoeken door het typen van termen. Kortom: zoals u de afgelopen twee jaar al
gewend bent bij ons!






De Adviespunten, Opmerkingen en Reparatieadviespunten hebben wij van het scherm verwijderd en
onder het eerste niveau ondergebracht.
Met de gum maakt u de regel leeg, de + en de – respectievelijk een regel erbij of af.
Afhankelijk van het geraadpleegde soort voertuig, zult u alleen de punten zien die op dat type voertuig
betrekking hebben.
Indien er een steekproef valt tijdens uw afmelding, zult u hier nu extra op geattendeerd worden:

U kunt dit venster verplaatsen en sluiten, maar zolang u de steekproef niet voor gezien heeft gekenmerkt,
blijft het terugkeren op uw afmeldscherm.
RDC wenst u veel succes met het gebruik van de vernieuwde applicatie. Mocht u onverhoopt vragen hebben
omtrent het gebruik ervan, dan staat ons KCC klaar om u hierbij te assisteren op telefoonnummer 0900-2700700
of kcc@rdc.nl. Voor alle beleidsvragen verwijzen wij u vriendelijk naar de RDW op 0598-693369.

