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Inleiding
De gebrekenlijst bij APK bevat een kleine 600 gebreken. Dit documenten beschrijft de eisen die de RDW stelt
aan de manier waarop de gebreken geselecteerd moet worden en weergegeven moet worden. Verder wordt
de “Gebreken widget” in een frontend zoals A2SP het zelf op haar dienstenportal geïmplementeerd heeft
beschreven. Dit is gedaan middels screenshots om u een idee te geven hoe u dit in uw eigen software of
webapplicatie kunt implementeren.

De eisen van de RDW voor de selectie van de gebreken.
De RDW stelt een aantal eisen aan hoe de gebreken geselecteerd moeten worden door de keurmeester.
•

•

•

•

De RDW wil in geen geval dat de APK keurmeester zelf moet gaan zoeken naar het juiste gebrek in
de volledige lijst. Daarom is de gebrekenlijst nu opgebouwd in niveaus. Via deze niveaus moet de
keurmeester uitkomen op het eindniveau, niveau 3. Hierbij mogen niet meer dan 15 items getoond
worden
De RDW verplicht een zoekfunctie in het beginscherm, waarmee de keurmeester snel naar het juiste
gebrek item kan gaan. Deze zoekfunctie moet werken op tekst, maar ook op artikelnummer. Als
iemand bijvoorbeeld “band” of “27” intypt, moet alles van de banden getoond worden
De keurmeester moet vooraf aan kunnen geven wat de voertuigsoort is, dus een personenauto,
bedrijfsauto, driewieler, land- of bosbouwtrekker of aanhangwagen. Hierdoor worden alleen de
items uit de lijst getoond die betrekking hebben op die categorie voertuigen. Dit voorkomt foutieve
meldingen en een compactere lijst
De gebrek-code/id mag niet meer aan de eindgebruiker getoond worden. Dit is nu een “intern”
nummer tussen geautomatiseerde systemen

Voorbeeld van zoeken in niveaus:
1.
2.
3.
4.

Voertuigsoort
Sorteersleutel 0
Sorteersleutel 1
Sorteersleutel 2

P (Personenauto)
C (Algemeen)
C0 (Voertuiggegevens)
C01

Gevonden gebreken:
Code Omschrijving
021
Voertuig komt niet overeen met register (geen VIN) 5.*.1
022
Gasinstallatie (gedeeltelijk) aanwezig, niet in register 5.*.1
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Gebreken invoer widget bij een APK afmelding
In de volgende paragrafen wordt de “Gebreken widget” en de flow beschreven.

Screenshot gehele scherm bij een APK afmelding
Onderstaand een screenshot voor een APK afmeld afkeur. Bij een APK goedkeur afmelding is het scherm
identiek maar er kunnen geen gebreken met de soort actie “AFK” geselecteerd worden.

Screenshot 1:Volledige scherm voor het afmelden van een APK
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Dit scherm bestaat uit 3 delen:
1. De algemene invoer
2. Gebreken zoeken/filteren (dit is het gebreken selectie deel van de gebreken widget)
3. Gebrekenlijst, de lijst met de in de widget geselecteerde gebreken. Hier kunnen nog de soort actie,
aantal en toelichting ingevoerd worden (dit is het verdere invoer gedeelte van de gebreken widget)
In de volgende paragrafen wordt alleen het “Gebreken widget” gedeelte van het APK afmelden
invoerscherm verder getoond en beschreven.

Beschrijving schermdelen van de gebreken widget

Screenshot 2: De Gebreken widget.

Uitleg bij Screenshot 2:
1.
2.
3.
4.
5.
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Voertuigsoort selectie
Gebreken zoeken via de optie “Zoeken”
Gebreken zoeken via de optie “Filteren”
Lijst met de gevonden gebreken (via zoeken of filteren)
Gebrekenlijst hier komen de geselecteerde gebreken te staan en kan het soort, aantal en toelichting
nog ingevuld worden
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Helpteksten bij “Gebreken zoeken/filteren”
De informatie iconen tonen een helptekst aan de gebruiker. Deze worden in de volgende screenshots
weergegeven.

Screenshot 3: Helptekst bij het “Gebreken zoeken/filteren” deel.

Screenshot 4: Helptekst bij de kolom “Soort” van de “Gebrekenlijst”
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Screenshot 5: Helptekst bij de kolom “Toelichting” van de “Gebrekenlijst”.
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Voortuigsoort selectie
De eerste stap is de voertuigsoort selectie. Hierdoor wordt het totaal aantal mogelijke gebreken al
gelimiteerd. Totdat er een voertuigsoort is geselecteerd moet het zoeken en filteren in de widget disabled
zijn. Dit zijn de form elementen onder de labels “Zoeken” en “Filteren”.
Tip: Alleen de in de gebrekenlijst aanwezige voertuigsoorten hoeven selecteerbaar te zijn. Welke dat zijn kan
na een update van de gebrekenlijst verschillend zijn. Daarom dient u na elke update van de gebrekenlijst of
bij het starten van een APK afmelding te bepalen welke voertuigsoorten dat zijn. Het is dus raadzaam om
een koppeltabel te hebben tussen gebreksoort(id) en voertuigsoort. Eveneens voor gebreksoort(id) en soortactie.

Screenshot 6: Nog geen voertuigsoort geselecteerd. Form elementen voor “Zoeken” en “Filteren” zijn disabled.

Screenshot 7: Voertuigsoort geselecteerd. Form elementen voor “Zoeken” en “Filteren” zijn enabled.
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Uitleg voor het selecteren van de gebreken
Als er in de volgende paragrafen gesproken wordt over selecteer uit de gebrekenlijst, dan is dit de lijst die
middels de AFS APK backend met het vraagbericht opvragenGebrekenlijst opgevraagd is. De genoemde
elementen zijn de elementen uit het datatype Cls_Backend_DataTypes_Rdw_Gebrekenlijst_Gebrek.

Gebreken selecteren via de optie “Zoeken”
In de volgende paragrafen wordt het selecteren van gebreken via de optie “Zoeken” beschreven.
Algemeen
Bij de optie “Zoeken” geldt de limit van maximaal 15 gebreken niet. Hier moeten alle gebreken getoond
worden die op de ingevoerde zoekterm voldoen.
Selecteren van de gebreken
Selecteer uit de gebrekenlijst:
•
•
•
•

Element Voertuigsoorten -> aanduiding == geselecteerde voertuigsoort
Element soortenacties -> soortActie moet voorkomen in de soorten acties bijvoorbeeld AFK, REP,
ADV etc. (Bij een APK goedkeur zijn de gebreken die alleen voor de soort actie AFK zijn niet gewenst)
Waar zoekterm voorkomt in het element omschrijving
Of waar zoekterm voorkomt in artikelnummer

Screenshots
Aan de hand van de volgende figuren wordt het selecteren van gebreken via de optie “Zoeken” beschreven.

Screenshot 8: Zoek term ingevoerd, de gevonden gebreken zijn rechts zichtbaar.
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Uitleg bij Screenshot 8:
1. De omschrijving van het gebrek
2. Het artikelnummer van het gebrek
3. Plus icoon voor het toevoegen van het gebrek aan de gebrekenlijst

Screenshot 9: Na het klikken op het plus icoon is het geselecteerde gebrek aan de gebrekenlijst toegevoegd.

Uitleg bij Screenshot 9
1. Rij met gebrek en form elementen voor verdere gegevens over het geselecteerde gebrek
2. De kolom “Soort” heeft een select element om de soort actie te selecteren (alleen nodig voor
gebreken waar meerdere soorten acties mogelijk zijn zoals afkeur en reparatie)
3. In de kolom “Gebrek” staat de omschrijving en het artikelnummer
4. De kolom “Aantal” heeft een form element om het aantal in te voeren
5. De kolom “Toelichting” heeft een form text-input om een toelichting in te voeren
6. Verwijder icoon om het gebrek op deze regel weer uit de lijst te verwijderen
7. De achtergrondkleur van het geselecteerde en aan de lijst toegevoegde gebrek is groen om dit aan
te geven
8. Er is geen plus icoon meer. Toevoegen van een gebrek aan de lijst kan maar 1 keer
9. Ververs icoon om de lijst met gevonden gebreken te verversen
© A2SP
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Screenshot 10: Meerdere geselecteerde gebreken.
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Screenshot 11: Gebrek verwijderd.

Uitleg bij Screenshot 11:
1. Verwijderde gebrek is weer beschikbaar en kan weer opnieuw toegevoegd worden
2. De overige geselecteerde gebreken kunnen niet opnieuw toegevoegd worden (hebben nog steeds
de groene achtergrondkleur)
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Gebreken selecteren via de optie “Filteren”
Algemeen
Het filteren bestaat uit een menustructuur van maximaal 4 niveaus. Het 4de niveau bevat dan de gevonden
gebreken. Dit mogen er dus maximaal 15 zijn. Elk volgend niveau is afhankelijk van de geselecteerde
categorie uit het vorige niveau.
Het eerste niveau is niveau 0 en heeft altijd categorieën. De niveaus 1 en 2 hebben niet altijd categorieën.
Het laden van de categorieën in niveaus
Het laden van de categorieën in een form selectie element gaat als volgt:
Selecteer uit de gebrekenlijst alle gebreken die voldoen aan:
Voor alle niveaus:
• Element Voertuigsoorten -> aanduiding == geselecteerde voertuigsoort
• Element soortenacties -> soortActie moet voorkomen in de soorten acties bijvoorbeeld AFK, REP,
ADV etc. (Bij een APK goedkeur zijn de gebreken die alleen voor de soort actie AFK zijn niet gewenst)
Voor niveau 0:
• Alle omschrijvingNiveau0 elementen
• Alle sorteersleutelNiveau0 elementen
Het element sorteersleutelNiveau0 wordt de waarde en het element omschrijvingNiveau0 de tekst voor het
select form element.
Voor niveau 1:
• Alle omschrijvingNiveau1 elementen die niet leeg zijn
• Alle sorteersleutelNiveau1 elementen
• Waar sorteersleutelNiveau0 == waarde van sorteersleutelNiveau0 die bij niveau 0 is geselecteerd
Het element sorteersleutelNiveau1 wordt de waarde en het element omschrijvingNiveau1 de tekst voor het
select form element.
Voor niveau 2:
• Alle omschrijvingNiveau2 elementen die niet leeg zijn
• Alle sorteersleutelNiveau2 elementen
• Waar sorteersleutelNiveau1 == waarde van sorteersleutelNiveau1 die bij niveau 1 is geselecteerd
Het element sorteersleutelNiveau2 wordt de waarde en het element omschrijvingNiveau2 de tekst voor het
select form element.
Om de gebreken na het filteren te selecteren:
• Element Voertuigsoorten -> aanduiding == geselecteerde voertuigsoort
• Element soortenacties -> soortActie moet voorkomen in de soorten acties bijvoorbeeld AFK, REP,
ADV etc. (Bij een APK goedkeur zijn de gebreken die alleen voor de soort actie AFK zijn niet gewenst)
• Waar het element sorteersleutel begint met de geselecteerde waarde van het laatste niveau
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Screenshots
Aan de hand van de volgende figuren wordt het selecteren van gebreken via de optie “Filteren” beschreven.

Screenshot 12: Selectie categorie uit niveau 0

Uitleg bij Screenshot 12:
1. De beschikbare categorieën voor niveau 0
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Screenshot 13: Na selectie voor niveau 0 is het selecte form element voor niveau 1 zichtbaar en desbetreffende categorieën erin
geladen.

Uitleg bij Screenshot 13:
1. De geselecteerde categorie voor niveau 0
2. Het form select element voor niveau 1 is zichtbaar en desbetreffende categorieën zijn erin geladen
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Screenshot 14: Categorie voor niveau 1 geselecteerd met gevonden gebreken

Uitleg bij Screenshot 14:
1. Geselecteerde categorie voor niveau 0
2. Geselecteerde categorie voor niveau 1
3. Gevonden gebrek(en)
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Screenshot 15: Voorbeeld met 3 niveaus

Uitleg bij Screenshot 15:
1. Geselecteerde categorie voor niveau 0
2. Geselecteerde categorie voor niveau 1
3. Het selectie form element voor niveau 2 is nu zichtbaar en desbetreffende categorieën zijn erin
geladen
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Screenshot 16: Voorbeeld met 3 niveaus en de gevonden gebreken

Uitleg bij Screenshot 16:
1. Geselecteerde categorie voor niveau 0
2. Geselecteerde categorie voor niveau 1
3. Het select form element voor niveau 2 is nu zichtbaar en desbetreffende categorieën zijn erin
geladen
4. De gevonden gebreken
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De categorieën “Adviespunten”, “Opmerkingen” en “Reparatie- adviespunten” leveren direct de gebreken
op.

Screenshot 17: Voorbeeld met 1 niveau en de gevonden gebreken.

Uitleg bij Screenshot 17:
1. De categorie “Adviespunten” geselecteerd bij niveau 0
2. De gevonden gebreken (adviespunten)
Als er tijdens het filteren gebreken gevonden zijn werkt het verder op de zelfde manier als bij de optie
zoeken. Zie vanaf Screenshot 8: Zoek term ingevoerd, de gevonden gebreken zijn rechts zichtbaar.
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Voorbeeld met alle soorten acties

Screenshot 18: Voorbeeld met alle soorten acties.

Uitleg bij Screenshot 18:
1. Afkeur en reparatie actie soort
a. Soort actie is te wijzigen
NB: Bij een APK goedkeuring is de soort actie niet te wijzigen en zal dan van het soort
“Reparatie” zijn
b. Invoer van aantal mogelijk
2. Advies, Opmerking en Reparatieadvies actie soort
a. Soort actie is niet te wijzigen
b. Aantal is altijd 1

Voorbeelden van gebreken bij andere schermen
In de volgende paragrafen worden voorbeelden gegeven van hoe de gebreken getoond kunnen worden in
andere schermen zoals het resultaatscherm van een APK afmelding en Raadpleeg Voertuig.
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Voorbeeld geselecteerde gebreken op het bevestigingsscherm
Als de gebreken geselecteerd zijn en gebruiker op “Volgende stap” geklikt heeft dan wordt er een
bevestigingsscherm getoond met de ingevoerde gegevens.
Uitleg bij Screenshot 19: Gebreken in het bevestigingsscherm. (zie volgende pagina).
1. Algemene voertuiggegevens zoals kenteken, meldcode en teller gegevens
2. De geconstateerde gebreken (geselecteerde gebreken via het APK meldingsscherm). Hierbij mag de
gebrekcode niet getoond worden
3. Gegevens over de erkenninghouder
4. Gegevens over de keurmeester
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Screenshot 19: Gebreken in het bevestigingsscherm.
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Voorbeeld geselecteerde gebreken in het resultaatscherm van een APK afmelding

Screenshot 20: De gebreken weergegeven in het resultaatscherm van de APK afmelding.

Uitleg bij Screenshot 20
1. Algemene resultaat van de APK afmelding
2. De geconstateerde gebreken (die dus tijdens de APK ingevoerd zijn)
NB1: Ook in het resultaatscherm van de APK afmelding mag de gebrekcode niet getoond worden.
NB2: De gebrek omschrijving dient overeen te komen zoals die op het moment van de APK afmelding was (De
RDW en dus AFS geeft deze niet terug in het antwoordbericht van een APK afmelding).
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Voorbeeld van gebreken bij een Raadpleeg APK

Screenshot 21: De gebreken weergegeven bij raadplegen APK.
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Uitleg bij Screenshot 21:
1. Invoerscherm voor het raadplegen van een APK
2. Algemene gegevens van de APK
3. De geconstateerde gebreken (die dus tijdens de APK ingevoerd zijn)
NB: Hier dient de gebrek omschrijving getoond te worden zoals de “Raadpleeg APK” terug geeft en er mogen
geen gebrekcodes getoond worden.
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Voorbeeld van gebreken bij een Raadpleeg Voertuig

Screenshot 22: Voorbeeld gebreken bij raadpleeg voertuig.
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Uitleg bij Screenshot 22:
1. Algemene gegevens over het geselecteerde voertuig en laatste keuring
a. Gegevens deel 1
b. Laatste keuring gegevens
2. Top X Gebreken
3. Geconstateerde gebreken (gebreken zoals ingevoerd bij de laatste keuring)
NB1: Zowel bij de “Top X gebreken” als “Geconstateerde gebreken” dient de gebrek omschrijving getoond te
worden zoals de “Raadpleeg Voertuig” deze terug geeft en er mogen geen gebrekcodes getoond worden.
NB2: De RDW acceptatieomgeving geeft bij de “Top X gebreken” nog de oude gebrekcodes en de daarbij
behorende omschrijvingen terug.

Zowel bij de “Top X Gebreken” als “Geconstateerde gebreken” mogen er geen gebrekcodes getoond
worden.
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