
57. APK en OKR

Hoe werkt het APK afmelden en doorgeven van de kilometerstanden? 

In Gaston kunt u voertuigen opvragen en afmelden via RDC of VWE vanuit de betreffende 
werkorder of via het programma APK. Het snelst werkt u via de werkorder omdat dan het kenteken 
en chassisnummer al direct ingevuld worden.

Om af te kunnen melden moet u de keurmeesters aanmaken via het programma “Medewerkers” 
Dit programma vindt u via: “Werkplaats, Basisgegevens, Urenregistratie”
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Instellingen 

Uw Gaston consultant moet een aantal parameters in het Gaston register instellen.  
Wij hebben van u de volgende gegevens nodig:

RDC
RDC_user bv. rdc001634999
RDC_password bv. t74oGaUh

RDW
RDW_bedrijfsnummer 5 cijferige code bv 01211
KI nummer (Keurings Instantie) 7 cijferige code bv BD17N21

VWE
VWE_Klantnummer bv. 10210308
VWE_Inlognaam bv. Gaston
VWE_Wachtwoord bv. 5062EL

Bij VWE willen wij ook nog graag weten of u met de “Easy Key” werkt af met een certificaat op uw 
computer.

Als alle gegevens goed zijn ingevuld bent u klaar om deze diensten te gaan gebruiken.

Werkt u bij RDC nog met Mobi-Id dan moet u bij RDC een nieuwe login code eindigend op 999 
aanvragen. Daar hoort tevens een nieuw wachtwoord bij. Als u reeds transactionele (XML) werkt 
(zoals Infomobiel gebruikers) dan heeft u al zo’n nieuwe 999 login. 

Pagina �  van �2 5



APK vanaf de werkorder 

Rechts onderin uw werkorder staat APK…
Een klik hierop opent het volgende venster:

1. Selecteer de juiste keurmeester
2. Kies voor opvragen om alle voertuig gegevens op te vragen
3. Hier klikt u voor meer voertuig informatie en bekende adviespunten e.d.
4. Hier klikt u om alle APK punten en/of opmerkingen op het APK formulier toe te voegen. 

Kies een punt 2 keer als het aantal 2 moet zijn. Punten kunt u eenvoudig vinden door hier met 
CTRL+F het zoekvenster te openen. Type vervolgens waar u naar zoekt bv. Band en alle 
punten met “Band” kunnen snel gevonden worden.
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Indien u de eerste maal opvraagt wordt uw certificaat getoond. Deze hoeft u slechts 1 keer te 
bevestigen waarna er voor de rest van de dag niet meer om gevraagd wordt.

Onderin het scherm bij “Mededeling RDW na afmelding” ziet u of het voertuig een steekproef heeft 
ja of nee. Tevens komt daar de juiste datum en tijdstip van de afmelding te staan en krijgt u de 
mogelijkheid om het APK formulier af te drukken.
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OKR 

Via het programma “Online Kilometer Registratie” kunt u van meerdere voertuigen tegelijk de 
kilometerstanden doorgeven.

LET OP: 
 
De OKR tabel staat waarschijnlijk nog vol met “oude” 
gegevens.
Deze moet je eerst allemaal selecteren (meerdere keren aangezien en maar 100 regels per pagina 
verschijnen) en daarvan de “Registratie tegenhouden”
Dit om te voorkomen dat er voertuigen gemeld worden die al met een nieuwere kilometerstand zijn 
doorgegeven. Laat de laatste dag staan om hiermee meteen te testen of alles goed verwerkt 
wordt.

De programma’s werken uitsluitend op pc’s waar het certificaat is geïnstalleerd.
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