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SAMENVATTING 
 
GOCA Vlaanderen zoekt een gepaste NOX-meting om op korte termijn te implementeren bijn de erkende 
Vlaamse autokeuringscentra.   
 
Via literatuurstudie vond GOCA Vlaanderen een antwoord op volgende vragen: 

− Waarom zijn NOX-emissietesten tijdens de periodieke keuring noodzakelijk? 

− Waaruit bestaan de NOX-nabehandelingssystemen en hoe werken ze? 

− Welke toestellen kunnen NOX-metingen uitvoeren binnen de Vlaamse autokeuring? 

− Welke testprocedures zijn al beschreven en/of kunnen gebruikt worden voor een nieuw concept? 
 
GOCA Vlaanderen selecteerde volgende concepten voor verder onderzoek: 

− Werking van de EGR-klep op basis van CO2- en O2-metingen, gebaseerd op een studie van Norris (2005) 

− Een stationaire NOX-meting gebruikt om mogelijke fraudeurs bij vrachtwagens te screenen, volgens de 
studie van Janssen & Hagberg (2021) 

− NOX-meting bij meerdere vrije acceleraties zoals voorgesteld door de firma Knestel (2021) 

− De procedure om de NOX-sensor te vergelijken met de resultaten van een uitlaattest, zoals beschreven 
door Lipp & Blassnegger (2021) 

− Twee verschillende procedures rond het stationair meten van NOX in combinatie met de uitgelezen 
motorbelasting, beschreven door Fernandez et al. (2021) of door de firma Spheretech (2021) 

− Het concept van de gecorrigeerde NOX/CO2-ratio, door GOCA Vlaanderen afgeleid van de paper van 
Yang et al. (2019) rond kalibratie bij Remote Sensing toestellen 

 
Twee toestellen, Bosch (met Spheretech software) en Centralauto, waren relatief snel softwarematig 
aangepast. Hierdoor was het met deze twee testprocedures mogelijk om alle bovenstaande concepten te 
evalueren. Testingenieurs van GOCA Vlaanderen testten in één keuringscentrum op de voorgereden 
personenwagens en lichte vrachtwagens die uitgerust zijn met een dieselmotor vanaf euronorm 4 en 
hoger. De meetresultaten van NOX en CO2 van beide steekproeven verschilden significant waardoor de 
resultaten niet samengevoegd konden worden. Hierdoor gebeurde een aparte evaluatie per steekproef.   
 
Op basis van de gegevens uit de Bosch-Spheretech steekproef, worden volgende concepten niet verder 
onderzocht: 

− Het concept van de firma Knestel: vele voertuigen zijn gelimiteerd bij een vrije acceleratie (8,33% bij 
euro 4 voertuigen en loopt op tot 51,06% bij euro 6 voertuigen). 

− Het concept van Lipp & Blassnegger is een mogelijke eenvoudige keuringstest voor de toekomst op 
voorwaarde dat nieuwe voertuigen uitgerust zijn zoals beschreven. Het uitlezen van de NOX-sensor is nu 
bij geen enkel voertuig mogelijk. 

− Bosch-Spheretech concept: verhoogd stationair toerental geeft geen meerwaarde t.o.v. stationaire 
meting. 
 

De boxplot van het eindresultaat toont voor elk concept en elke steekproef een verschil tussen euro 4 en 5 
en euro 6. De steekproeven hadden weinig euro 4 voertuigen zodat een significante uitspraak hier niet kan. 
Toch zien we meestal een gelijklopend patroon als dat van de euro 5 voertuigen. GOCA Vlaanderen legde 
de grens van de ± 5% grootste vervuilers (code rood) en de 9 à 10% grootste vervuilers (code oranje) per 
concept, per euronorm en per steekproef vast. Dit op basis van de cumulatieve frequentie polygonen van 
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de eindresultaten van elk concept. GOCA Vlaanderen vergeleek de resultaten van elk concept voor elk 
voertuig. De onderzochte concepten delen een groot aantal dezelfde voertuigen in als zware vervuilers.  
 
Zo werd het foutief gesloten blijven van de EGR-klep (via CO2- en O2-metingen) ook bevestigd door de 
andere concepten.  Het integreren van deze test in een ander concept is zeker een meerwaarde voor de 
NOX-meting tijdens de autokeuring. Hiervoor is maar een korte acceleratie (snap acceleratie of verhoogd 
stationair toerental) toe te voegen. 
 
De gecorrigeerde NOX/CO2-ratio, formule hieronder, is een verbeterde versie van de NOX/CO2-ratio. Deze 
laatste geeft de stationaire NOX weer in functie van het verbruik van het voertuig. CO2 staat voor een maat 
van verbruik van het voertuig. Voertuigen met een laag verbruik zijn benadeeld, dus wordt een correctie(de 
CO2-waarde bij de typegoedkeuring) toegepast. De link met de stationaire NOX-meting is duidelijk. GOCA 
Vlaanderen kiest voor de gecorrigeerde ratio i.p.v  de gewone ratio en de stationaire NOX-meting. 
 

𝐺𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒
𝑁𝑂𝑋

𝐶𝑂2
  𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =

gemiddelde NO𝑋 (ppm) 𝑥 typegoedkeuring 𝐶𝑂2  (
𝑔

𝑘𝑚
)

gemiddelde CO2 (%)
  

 

Een kwalitatief onderscheid tussen de gecorrigeerde NOX/CO2-ratio en het NOX@maxload concept, zoals 
GOCA Vlaanderen het concept van Fernandez et al. (2021) noemt, kan in deze studie moeilijk gemaakt 
worden. De NOX@maxload is de berekende NOX bij een load van 100%. Hiervoor gebruikt GOCA Vlaanderen 
een regressie door de meetpunten: gemiddelde NOX bij de gemiddelde stationaire belasting, gemiddelde 
NOX bij een gemiddelde stationaire belasting met extra ingeschakelde nevenverbruikers (airconditioning, 
grootlicht en ontdooiing) en 0ppm NOX bij 0% load.  
 
GOCA Vlaanderen identificeert 2 potentiële concepten die binnen het keuringsgebeuren in Vlaanderen 
toepasbaar zijn: 

− De gecorrigeerde NOX/CO2-ratio  

− De NOX@maxload calculatie zoals beschreven door Fernandez et al. (2021) 
 
GOCA Vlaanderen is voorstander van de gecorrigeerde ratio NOX/CO2 tegenover het NOX@maxload concept 
omdat: 

− De test minder lang duurt 

− De test eenvoudiger uit te voeren is 

− De test een uitspraak doet op basis van rechtstreeks gemeten waarden in plaats van op basis van een 
geëxtrapoleerde waarde, die een extra foutmarge heeft 

− Alle noodzakelijke gegevens voor de gecorrigeerde ratio altijd voorhanden zijn bij de autokeuring 

− Geen (permanente) OBD-communicatie noodzakelijk is, aangezien deze soms uitvalt 
 
Om een concrete keuze te maken is een verdere kwalitatieve analyse van beide concepten noodzakelijk. 
Het meten van voertuigen met gekende fouten in hun nabehandelingssystemen is hiervoor aangewezen. Er 
moet ook een concreet implementatiedossier voor het gekozen concept uitgewerkt worden. Deze zal o.a. 
rekening houden met de scoop van de keuring (welke voertuigen), de meetprocedure, de afkeurgrenzen, 
de invloedparameters op de meetprocedure en de optimalisatie van de toestellen inclusief afgestemde 
software. 
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1 WAAROM NOX EMISSIETESTEN TIJDENS EEN PERIODIEKE 
KEURING NOODZAKELIJK ZIJN 

 
 

1.1 NOX 
 

1.1.1 Ontstaan van NOX 
 
Als we een fossiele brandstof, koolwaterstoffen dus, onder ideale omstandigheden in zuivere zuurstof 
perfect verbranden, krijgen we alleen kooldioxide (CO2), waterdamp (H2O) en energie. In een 
voertuigmotor is kunnen brandstoffen nooit perfect verbrand worden. Hierdoor krijgen we ook nog 
emissies afkomstig van onverbrande en gedeeltelijk verbrande brandstof.  We krijgen naast koolstofdioxide 
(CO2) en waterdamp (H2O) ook emissies van koolwaterstoffen (HC), koolstofmonoxide (CO), stikstofoxiden 
(NOX) en fijnstof. 
Een stikstofoxide NOX is een binaire verbinding van zuurstof en stikstof. De verzamelnaam voor de mono-
stikstofoxiden (NO, NO2 en NO3) is NOX. Het ontstaat bij verbrandingsprocessen op hoge temperaturen. De 
belangrijkste NOX-bronnen in Vlaanderen zijn verkeer (61%), industrie (17%) en land- en tuinbouw (8%) 
(VMM, 2020).  
 
Luchtverontreinigende stoffen zijn gecategoriseerd als primair of secondair (EEA, 2020). Primaire 
verontreinigende stoffen worden rechtstreeks in de atmosfeer uitgestoten, terwijl secundaire 
verontreinigende stoffen in de atmosfeer zelf gevormd worden door chemische reacties en micro-fysische 
processen.  
De belangrijkste primaire luchtverontreinigende stoffen zijn o.a. deeltjes materie (PM), zwarte koolstof 
(BC), zwaveloxiden (SOX), stikstofoxiden (NOX) (die zowel stikstofmonoxide NO als stikstofdioxide NO2 
bevatten), ammoniak (NH3), koolmonoxide (CO), methaan (CH4), niet-methaan vluchtige organische stoffen 
(NMVOS), bepaalde metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). 
De belangrijkste secundaire luchtverontreinigende stoffen zijn PM (gevormd in de atmosfeer), ozon (O3), 
NO2 en diverse geoxideerd vluchtige organische stoffen (VOS).  
Primaire stikstofoxiden ontstaan bij alle vormen van verbranding op hoge temperatuur, zoals bv. in een 
verbrandingsmotor. Als diesel met benzine vergeleken wordt, kunnen we besluiten dat dieselmotoren 
meer NOX produceren, omdat de verbranding plaatsvindt bij hogere druk en dus ook hogere temperatuur.  
 
De verbranding van dieselbrandstof in een dieselmotor bestaat uit twee verschillende fasen: 
– Premixed combustion phase 
– Mixing controlled combustion phase 
 
Dec, J.E. (1997) analyseerde de verbranding vanaf het ogenblik van injectie.  Wanneer brandstof in 
vloeibare vorm wordt geïnjecteerd, moet eerst deze brandstof verdampen, waardoor er een 
ontstekingsuitstel optreedt.  Warmte wordt onttrokken aan de opgewarmde lucht in de 
verbrandingskamer.  De brandstof verdampt aan de oppervlakte van de kegel. Je kan zien dat de 
penetratiediepte in de cilinder constant is. Een injector stuurt altijd dieselbrandstof met hetzelfde 
volumedebiet in de cilinder. Om meer brandstof in te spuiten (bij hogere belasting), moet de injector dus 
langer injecteren.  De penetratiediepte hangt af van de diameter van injectiegaten, brandstof- en 
luchttemperatuur, en injectiedruk. 
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Wanneer brandstof begint te verdampen (in het begin van de injectie), ontstaat er een lucht brandstof 
mengsel met een ratio van twee tot vier (een héél rijk mengsel).  Hier begint de eerste fase, de premixed 
combustion phase, waarbij het rijk mengsel geoxideerd wordt.  In deze fase ontstaan er poly-aromatische 
koolwaterstoffen (KWS) en is er beginnende roetvorming.  Bij een lage motorbelasting wordt er weinig 
brandstof ingespoten en verbrandt bijna alle brandstof in de eerste fase. 
Hierna begint de tweede fase: de mixing controlled phase.  De rest van deze brandstof, die nog niet 
verbrand is, zal nu verder verbranden bij stoichiometrie (dus met een ratio van één), in een heel turbulente 
vlam.  Ook de eerder gevormde roetdeeltjes zullen voor een deel verder oxideren. Er is een veel groter deel 
dat niet verder oxideert: dit gedeelte wordt teruggevonden in de uitlaatgassen.  Op dit moment wordt er 
veel roet gevormd. De fijne roetdeeltjes vliegen rond in de cilinder en worden steeds groter.  In deze hoge 
vlamtemperatuur, waar veel zuurstof en stikstof aanwezig is, worden er ook veel stikstofoxides gevormd. 
Een dieselmotor werkt namelijk altijd met luchtovermaat, waardoor er veel zuurstof en stikstof aanwezig 
zijn in de cilinder. 
 
Het grootste deel van de NO-uitstoot wordt gevormd bij de verbranding van bijna stoichiometrische 
brandstof-luchtmengsels door de oxidatie van de atmosferische stikstof via het uitgebreide Zeldovich-
mechanisme1 (Heywood, 1988): 
 
O + N2 ↔ NO + N   
vergelijking 1: Vorming van NO, Zeldovich deel 1 

N + O2 ↔ NO + O   
vergelijking 2: Vorming van NO, Zeldovich deel 2 

N + OH ↔ NO + H   
vergelijking 3: Vorming van NO, Lavoie, Heywood & Keck (1970) 

De vorming van NO is sterk temperatuurafhankelijk. De voorwaartse reactie van vergelijking 1 en de 
omgekeerde reacties van vergelijking 2 en vergelijking 3 hebben grote activeringsenergieën met 
temperaturen van respectievelijk voor de vergelijking 1 tot vergelijking 3 van 2000 K2 tot 5000 K, 1000 K tot 
3000 K en van 2200 K tot 4500 K. NO blijft aanwezig tijdens het koelproces, omdat de omgekeerde reacties 
erg langzaam zijn.  De bijdrage van vergelijking 3 als bron voor de vorming van NO is minder significant dan 
het Zeldovich-mechanisme. 
 
Bij typische vlamtemperaturen is de NO2/NO-verhouding erg klein door het chemisch evenwicht. Dit geldt 
voor motoren met elektrische ontsteking. Voor dieselmotoren kan NO2 10% tot 30% van de totale NOX-
uitstoot bedragen. NO2 wordt gevormd omdat het geproduceerde NO, gevormd in de vlamzone, snel kan 
worden omgezet in NO2 door de reactie die wordt uitgelegd in vergelijking 4. 
 
NO + HO2 → NO2 + OH   
vergelijking 4: vorming van NO2 

NO2 kan via vergelijking 5 weer worden omgezet in NO. 
 

 
 
1 Zeldovich was de eerste die het belang van de vergelijkingen 1 en 2 aantoonde.  Lavoie, Heywood & Keck (1970) voegden vergelijking 3 toe aan het 
mechanisme (Heywood, 1988). 
2 K = graden Kelvin; 0K = -273,15°C en 1K = -272,15°C 
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NO2 + O → NO + O2   
vergelijking 5: NO2 wordt terug omgezet in NO 

vergelijking 5 zal minder effectief zijn wanneer het in de vlam gevormde NO2 wordt geblust door het te 
mengen met koelere vloeistoffen. Dit is ook wat er gebeurt bij het gebruik van uitlaatgasrecirculatie (EGR). 
Dieselmotoren met lichte belasting hebben een groot aantal koelere gebieden die de conversatie terug 
naar NO kunnen doven. Er treedt dus een hogere fractie NO2 op bij lichte belastingen en is afhankelijk van 
het motortoerental (Heywood, 1988).   
 
NO wordt in een verdere secondaire reactie met ozon (O3) omgezet tot NO2. NOX kan in gebieden met hoge 
concentraties ook de troposferische ozon (O3) aantasten als resultaat van de titratiereactie met het 
uitgestoten NO om secundaire NO2 en zuurstof (O2) te vormen.  
 
NO + O3 → NO2 + O2  
vergelijking 6: secundaire NO2 vorming 

Ozon kan ook opnieuw gevormd worden door de omgekeerde reactie: 
 
NO2 + O2 → NO + O3    
vergelijking 7: Ozon gevormd uit secondaire NO2 

Stikstofoxiden kunnen zo smog nabij de grond creëren. 
 
Het is duidelijk dat de diffusievlam de plaats is waar zuurstof en stikstof bij hoge temperatuur beschikbaar 
is.  Dit gebied van het dieselverbrandingsproces is het ideale gebied voor de vorming van NOX.  
Stikstofmonoxide, NO, emissies worden dus maximaal bij hoge temperaturen wanneer het 
lucht/brandstofmengsel enigszins stoichiometrisch is.  

1.1.2 NOX en luchtkwaliteit 

De effecten van luchtvervuiling hebben volgens het Europees milieuagentschap (European Environment 
Agency [EEA]) vooral betrekking op (EEA, 2020): 
– De menselijke gezondheid 
– Het ecosysteem 
– De bebouwde omgeving en het cultureel erfgoed 
– De klimaatverandering 
– De economische impact 
 
NOX speelt een rol bij verzuring, smog en ozonvorming. Bovendien kan NOX zich over grote afstanden 
verspreiden. Vooral stikstofdioxide (NO2) is schadelijk voor de menselijke gezondheid. Stikstofmonoxide 
(NO) is een weinig giftig gas zonder kleur, geur of smaak. Stikstofdioxide (NO2) daarentegen is een 
bruinrood giftig gas dat slecht ruikt en irritaties aan de luchtwegen kan veroorzaken. Door een verdere 
reactie met ozon (O3) uit de omgevingslucht kan NO snel worden omgezet tot NO2. 
 
Stikstofdioxide dringt door tot in de kleinste vertakkingen van de luchtwegen. Daardoor gaan de longen 
minder goed werken. Mensen kunnen luchtwegklachten en astma-aanvallen krijgen. Het komt ook voor dat 
mensen gevoeliger worden voor infecties en sneller verkouden worden. Een kwart van de jaarlijkse 
astmagevallen bij kinderen komt door NO2. Korte episodes van hoge concentraties, maar ook langdurige 
blootstelling aan lage concentraties, zijn schadelijk. 
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Luchtverontreiniging heeft een directe invloed op het natuurlijke ecosystemen en de biodiversiteit. 
Stikstofoxiden zijn niet alleen schadelijk voor de luchtwegen van de mens maar ook voor dieren. 
Stikstofoxiden worden gerekend tot de stoffen die verzuring en eutrofiëring van het milieu in de hand 
werken. Eutrofiëring of een overaanbod aan voedingsstoffen kan leiden tot veranderingen in 
soortendiversiteit en invasies van nieuwe soorten. Stikstofoxiden slaan neer in de natuur (depositie). Dat 
gebeurt zowel door droge depositie als met natte depositie (als nitraten in de regen). Daardoor worden de 
natuur en de bodem verrijkt met stikstof. Planten die goed groeien op een voedingsrijke bodem, zoals gras 
en brandnetels, verdringen planten die groeien op een schrale bodem. Als die planten verdwijnen, sterven 
ook de dieren uit die van die planten leven. Uiteindelijk komen er minder soorten planten en dieren: de 
biodiversiteit neemt af. 
NOX, samen met zwaveldioxide (SO2) draagt ook bij aan de verzuring van bodem, meren en rivieren. 
Stikstofoxide-reactie met water levert anorganische zuren (salpeterzuur en salpeterigzuur) op. Wat 
opnieuw bijdraagt tot verlies van biodiversiteit.  
 
Luchtverontreiniging kan materialen aantasten en gebouwen en kunstwerken beschadigen. Zo ook de 
belangrijke Europese gebouwen op cultureel gebied. De impact van de luchtverontreiniging op cultureel 
erfgoed is een ernstige zorg voor Europa omdat het kan leiden tot verlies van een deel van Europa’s 
geschiedenis en cultuur. Schade omvat corrosie (veroorzaakt door verzurende verbindingen), biologische 
afbraak en vervuiling (veroorzaakt door deeltjes), verwering en verkleuring (veroorzaakt door O3). 
 
Hoewel luchtpolluenten vooral in de belangstelling staan voor hun effect op gezondheid en ecosystemen, 
spelen sommigen ook een rol in de klimaatverandering. Troposferische O3 en PM, zijn voorbeelden van 
dergelijke luchtverontreinigende stoffen.   
 
De effecten van luchtverontreiniging op gezondheid, gewassen, bosopbrengsten, ecosystemen, het klimaat 
en gebouwen brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Rechtstreekse kosten van luchtverontreiniging 
omvatten verminderde arbeidsproductiviteit, extra gezondheidsuitgaven en verlies van oogsten en 
bosopbrengsten. Hiernaast zijn er nog kosten die verband houden met verhoogde mortaliteit en 
morbiditeit, verslechtering van de lucht- en waterkwaliteit en bijgevolg de gezondheid van ecosystemen en 
de klimaatverandering. 
 
De Europese Unie [EU] werkt al decennia aan verbetering van de luchtkwaliteit door de uitstoot van 
schadelijke stoffen te limiteren, de brandstofkwaliteit te verbeteren en de integratie van 
milieubeschermingseisen in de transport-, industrie- en energiesector. Het “schone lucht voor iedereen” 
beleid van de EU (EU clean air policy) is gebaseerd op drie hoofdpijlers (Europese Commissie, 2018):  
1 De normen voor luchtkwaliteit, vastgelegd in de richtlijnen 2004/107/EG en 2008/50/EG (EU, 2004, 

2008) inzake luchtkwaliteit voor ozon op leefniveau, stofdeeltjes, stikstofoxiden, gevaarlijke zware 
metalen en een aantal andere verontreinigende stoffen. Hierdoor moeten de lidstaten de luchtkwaliteit 
beoordelen en om de kwaliteit van de lucht te verbeteren luchtkwaliteitsplannen implementeren.  

2 Nationale emissiereductiedoelstellingen, vastgelegd in de richtlijn 2016/2284/EU (EU, 2016) - of NEC-
richtlijn (National Emission reduction Commitments) - waarin nationale emissiereductieverplichtingen 
opgenomen zijn. Zo zijn voor België volgende emissiereductieverbintenissen van toepassing voor 
stikstofoxiden (NOX) in het wegvervoer (t.o.v. 2005 als basisjaar): 41% voor elk jaar vanaf 2020 tot en 
met 2029 en 59% voor elk jaar vanaf 2030.  

3 Emissienormen voor de belangrijkste bronnen van verontreiniging. Voor de transportsector gaat het 
over de emissiestandaarden, weerspiegeld door de Euro-normen. 
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De Europese richtlijn 2008/50/EG legt grenswaarden en een alarmdrempel op voor NO2. Deze regelgeving 
is gebaseerd op de richtlijnen opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). De Europese 
grenswaarde van 200 µg/m³ komt overeen met wat de WGO adviseert (AQG of Air Quality Guidline) (WGO, 
2000, 2006), zie tabel 1. De Europese regelgeving definieert ook een alarmdrempel van 40 µg/m³, gemeten 
over drie opeenvolgende uren over 100 km2 of een gehele zone. De WGO heeft geen alarmdrempel en laat 
geen enkele overschrijding toe van het uurgemiddelde van 200 µg/m³. In Europa mag deze maximaal 18 
uren per jaar overschreden worden. 
 
tabel 1: Grenswaarden en Alarmdrempel voor NO2 volgens 2008/50/EG en AQG WGO 

Polluent Onderwerp Middelingstijd Doelstelling Opmerkingen 

NO2 Grenswaarde 1 uur 200 µg/m³ Europa en AQG WGO 

    Europa: max 18 u per jaar 

  Jaar 40 µg/m³ Europa en AQG WGO 

 Alarmdrempel 1 uur 400 µg/m³ Europa: max 3 opeenvolgende uren 

 
 

 
figuur 1: NO2 concentraties voor het jaar 2018 in verhouding tot de jaarlijkse grenswaarde van 40 µg/m³ (figuur uit EEA, 2020). 

 
In de figuur 1 van de jaarlijkse gemiddelde waarden voor de NO2 concentraties van 2018 is te zien dat 
België in vergelijking met andere lidstaten een grote luchtkwaliteitsuitdaging heeft. Voor elk land staan het 
aantal meetstations tussen haakjes. De laagste, hoogste en gemiddelde waarden (in μg/m3) zijn 
weergegeven. De rechthoek geeft het 25e en 75e percentiel aan. De EU-limiet staat op 40 μg/m3, en is 
weergegeven met de rode lijn.  België heeft enkele overschrijdingen van de jaarlijkse limiet voor 2018 
aangegeven bij zowel de meetstations als op basis van gebruikte modelberekeningen. In Vlaanderen zijn 
het vooral de verkeersgerichte meetpunten die aanleiding geven tot de overschrijding van de NOX-
jaargrenswaarde. 
 
Via modellering schat de VMM dat in 2019 zo’n 0,9% van de bevolking woonde in een gebied met NO2-
concentraties hoger dan de WGO-advieswaarde van 40 µg/m³. In het Luchtbeleidsplan 2030, goedgekeurd 
door de Vlaamse Regering op 25 oktober 2019, is een doelstelling van 20 µg/m³ opgenomen om de 
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gezondheids- en milieu impact van NO2 in Vlaanderen te verminderen. Een kwart van de Vlaamse bevolking 
werd in 2019 blootgesteld aan concentraties hoger dan dit streefdoel. Over de jaren heen wonen steeds 
meer mensen in een regio met een concentratie lager dan 20 µg/m³. In 1990 was dit maar 1% 
(https://www.vmm.be/lucht/stikstofoxiden/stikstofoxiden-en-je-gezondheid). 
 
Ook voorziet Europa een kritiek niveau voor NOX voor de bescherming van de vegetatie, zie tabel 2. 
De meetpunten voor dit doel moeten meer dan 20 km verwijderd zijn van agglomeraties of meer dan 5 km 
weg van andere bebouwde kommen, grote industriële sites en hoofdwegen. 
 
tabel 2: Kritiek niveau voor NOX voor de bescherming van de vegetatie volgens 2008/50/EG en AQG WGO 

Polluent Onderwerp Middelingstijd Doelstelling Opmerkingen 

NOX Kritiek niveau  jaar 30 µg/m³  Europa en AQG WGO 

 voor de bescherming van de vegetatie  uitgedrukt als NO2  

 
 

1.1.3 NOX-emissiewaarden voor voertuigen 
 
Sinds de jaren zeventig is door Europa de luchtverontreinigende emissies van voertuigen gereguleerd door 
het opleggen van uitlaatemissiegrenswaarden op de basis van gestandaardiseerde laboratorium-
emissiemetingen en de NEDC-rijtest (New European Driving Cycle). De eerste Europese Richtlijn die 
maatregelen specificeerde tegen luchtvervuiling door motorvoertuigen kwam er in 1970 (EU, 1970). In 
1992 werden de 'Euro'-normen geïntroduceerd. De richtlijn werd vervangen door een verordening bij de 
invoering van de Euro 5 en Euro 6 norm (EU, 2007). Voor de emissielimieten van de euro-normen, zie 
bijlage 1. Tussen 2014 en 2019 is de Euro 6d-TEMP-emissie standaard samen met de WLTP (Worldwide 
Harmonised Light Vehicle Test Procedure) en de RDE (Real Driving Emissions) test gefaseerd ingevoerd. De 
WLTP brengt een veel realistischer rijtest. Hogere gemiddelde en maximumsnelheid, meer verschillende 
rijomstandigheden (stadsverkeer, buitenverkeer, hoofdwegen en snelwegen), langere testafstand en -duur, 
meer dynamische acceleraties en vertragingen zijn geïntroduceerd in de test. Al deze verbeteringen aan de 
testprocedure maken van WLTP een veel realistischere basis om het brandstofverbruik en de emissies van 
een auto vast te stellen. Het resultaat van de labo-test zal zo veel dichter liggen bij het verbruik op de weg. 
Voor de RDE-test is de NOX-limiet aangepast met een conformiteitsfactor (CF) van 2,1 keer de 
laboratoriumgrenswaarde van 0,08 g/km. De conformiteitsfactor is de verhouding tussen de gemeten 
emissies en de gereguleerde emissiegrenswaarde (CF> 1 duidt op een overschrijding). 
 
Als we dieper op de emissielimieten ingaan (bijlage 1), zien we o.a. steeds strengere emissiegrenswaarden. 
Deze hebben geleid tot de introductie van nieuwe technologieën zodat aanzienlijke verminderingen van de 
voertuigemissies in Europa gerealiseerd werden. Zo stoot een Euro 6 dieselauto 97% minder PM uit bij de 
labo-test dan een 20 jaar ouder Euro 1-voertuig. 
Hiernaast is op te merken dat hogere NOX-waarden zijn toegestaan voor Europese dieselvoertuigen 
tegenover benzinevoertuigen van dezelfde Euro-norm.  De emissiegrenswaarden voor stikstofoxide (NOX) 
voor nieuwe diesel personenauto's daalde met 84% van 0,5 g/km in 2000 (Euro 3) naar 0,08 g/km in 2014 
(Euro 6).  
 

https://www.vmm.be/lucht/stikstofoxiden/stikstofoxiden-en-je-gezondheid
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figuur 2 toont de NOX en PM emissienormen voor bedrijfsvoertuigen en hun algemene toepassingen om 
aan de specifieke norm te kunnen voldoen. Zie ook figuur 14 voor de toepassing van 
nabehandelingssystemen. 
 

 
figuur 2: vooruitgang van de emissienormen [NOX blauw en PM x10 zwart] en de technologieën voor bedrijfsvoertuigen (figuur uit 
Posada et al., 2015). 

 
Dieselvoertuigen hebben een hoge uitstoot van NOX. Het verbrandingsproces, door middel van een directe 
dieselinjectie in een overmaat zuurstof (O2), produceert inherent hoge niveaus van de NOX-verontreiniging. 
Van de uitgestoten NOX van voertuigen is ongeveer 80% afkomstig van dieselvoertuigen, waarbij het 
aandeel van de schadelijke NO2 in de NOX veel hoger is dan het aandeel dat wordt aangetroffen in de 
emissies van benzineauto's (EEA, 2015; Matzer et al., 2019). 
De laatste 10 jaren zien we het marktaandeel van diesel voertuigen dalen. Tot 2012 had België meer dan 
70% dieselvoertuigen in haar park. Momenteel is dit aandeel ongeveer gehalveerd. Zie figuur 3. In de VS is 
er een brandstofneutrale aanpak.  Voor Europa verklaart dit het veel hogere marktaandeel voor 
dieselpersonenauto's, terwijl markten als de VS (0,8%) en Japan maar marginaal enkele lichte 
dieselvoertuigen noteren (ICCT, 2015).  
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figuur 3: Marktaandeel dieselvoertuigen (overgenomen uit Mock et al., 2020) (overgenomen uit Mock en Diaz, 2020) 

Jiang et al. (2018) heeft enkele zware bedrijfsvoertuigen uitgerust met roetfilter (DPF) en SCR-systeem en 
zo de omstandigheden van hoge NOX-emissies in kaart gebracht:  
– De NOX-uitstoot varieerde afhankelijk van de testcyclus en de testtruck. 
– De laagste NOX-emissies werden gevonden voor rijomstandigheden op de snelweg. 
– De NOX-uitstoot onder stedelijke rijomstandigheden varieerde van 0,495 tot 1,363 g/mi. 
– De hoogste NOX-emissies werden gevonden bij het rijden onder kruip of stop-and-go omstandigheden. 
– PM-, THC- en CO-emissies waren erg laag voor de meeste voertuigen en omstandigheden. 
 
Kean et al. (2003) gaven al aan dat de emissies van CO en NOX afhankelijk zijn van de voertuigsnelheid en 
hun specifiek vermogen.  Carslaw et al. (2013) toonden dezelfde sterke afhankelijkheid van het 
voertuigspecifieke vermogen voor de uitstoot van NOX voor dieselvoertuigen Euro 3 tot Euro 5 en 
benzinevoertuigen Euro 1 en Euro 2.  
 
Bovendien steeg het vermogen van de dieselvoertuigen steeds in de loop van de jaren. Deze trend bleef 
zich voortzetten. Het vermogen van dieselauto’s is de afgelopen 30 jaar blijven toenemen (Mock, 2019). Zie 
ook figuur 4. Benzineauto's daarentegen kennen een lagere maar soortgelijke trend.  
 
Op 18 september 2015 heeft USEPA - of kortweg EPA - (United States Environmental Protection Agency) 
Volkswagen AG, Audi AG en Volkswagen Group of America, Inc in kennis gesteld van hun schending van de 
Clean Air Act (US EPA, 2015). De kennisgeving beweert dat viercilinder Volkswagen en Audi dieselauto's uit 
de modeljaren 2009-2015 software bevatten die de EPA-emissienormen voor bepaalde 
luchtverontreinigende stoffen omzeilt. 
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figuur 4: trend autovermogen in functie van brandstoftype (overgenomen uit Mock, 2019)  

 
Ook werd door verschillende studies bevestigd - zoals TNO aangeeft - dat de reële NOX-emissiewaarden 
vele keren hoger liggen dan de NEDC-testcycli (Kadijk et al., 2015b). Enkele studies werden opgesomd in 
tabel 3. 
 

tabel 3: Opsomming van NOX-studies die verschil meten bij reële emissietesten t.o.v. NEDC-testcyclus (aangepast uit Buekenhoudt 
et al., 2019a) 

Studie  Aantal 
geteste Euro 
6 Diesel 
voertuigen 

Testprocedure NOX CF Aantal 
voertuigen met 
CF < 1 

AECC, (Favre et al., 2013) 2 WLTP, NEDC, CADC 6 - 7 0 

TNO, (Ligterink et al., 2013) 16 WLTP, NEDC, CADC, RDE 2,5 1 

AECC, (May et al., 2013) 4 WLTP, NEDC, CADC 7 - 10 1 

Ricardo UK – AECC, (Andersson et al.,2014) 2 WLTP, NEDC, CADC, RDE 2 - 6 0 

ICCT, (Franco et al., 2014) 15 RDE 7 1 

TNO, (Kadijk et al., 2015a) 16 WLTP, NEDC, CADC, RDE 8 0 

Baden Württemberg, (Scholz et al., 2015) 3 RDE 4,2 0 

TNO (Kadijk et al., 2017a) 15 RDE (SEMS) 1-8 3 

Triantafyllopoulos et al. (2019) 3 WLTP, NEDC, CADC, RDE 2 - 8 0 

Swedish Transport Agency (Köhler et al., 2019) 19 WLTP, NEDC, RDE 6,6 / 

Mera et al. (2021) 3 RDE 1 - 9 0 
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Toch bereikte een klein aantal voertuigen in reële omstandigheden de wettelijke limiet (CF < 1). De 
bestaande technologieën zijn in staat zijn om onder meer realistische omstandigheden aan de bestaande 
limieten te voldoen.  De verhoogde conformiteitsfactor werd ook door EEA (European Environment 
Agency) erkend, zie figuur 5 (European Environment Agency, 2016). 
 
Hoge conformiteitsfactoren zijn toe te schrijven aan een verscheidenheid van factoren. Het op NEDC 
gebaseerde typegoedkeuringsproces, de voor euro 6d-TEMP conformiteit van productie- en in-service 
conformiteitsprocedures die ook steunen op de NEDC-cyclus, zijn onvoldoende onder controle. Dit uit zich 
hoofdzakelijk in een hogere NOX-uitstoot bij dieselvoertuigen in het verkeer. Er zijn geen aanwijzingen dat 
de groeiende kloof tussen homologatie en reële verkeersuitstoot veroorzaakt wordt door een gewijzigd 
gebruik van het voertuig. De redenen voor deze discrepantie zijn voldoende gedocumenteerd (Transport & 
Environment, 2015; Mock & German, 2015; Muncrief, 2016; EP, 2017; Borken-Kleefeld & Dallmann, 2018). 
De belangrijkste oorzaken zijn: 
1 De NEDC-test is niet representatief voor de voertuigen in het reële verkeer  

a Veel van de gebruikte emissiebestrijdingstechnologieën zijn afgestemd op de NEDC-test en zijn 
daarom veel effectiever tijdens de NEDC test dan op de weg. Zo is technologie om de motor uit te 
schakelen wanneer het voertuig stilstaat zeer effectief tijdens de test wanneer het voertuig 20% van 
de cyclus stilstaat. JRC, het Joint Research Centre van de Europese Commissie (Degraeuwe & Weiss, 
2017) kan de verhoogde NOX-emissies van dieselauto's niet uitleggen aan de hand van de lage 
dynamiek en het beperkte temperatuurbereik van de NEDC-tests. Hierdoor vermoeden ze dat de 
emissiebeheersingsstrategieën die worden gebruikt tijdens NEDC-tests op de weg inactief of 
gemoduleerd moeten zijn. 

b De NEDC-cyclus omvat weinig fluctuerende belastingen en vraagt niet al te hoge motorvermogens. 
De autofabrikanten hebben in hun ontwerp van hun emissiebestrijdingssystemen afgestemd op de 
NEDC-cyclus, en niet op de omstandigheden in het reële verkeer.   

c De NEDC-testprocedures om CO2 en brandstofverbruik te meten zijn achterhaald en laks en bevatten 
veel mazen die autofabrikanten steeds vaker benutten om de resultaten te verlagen. Zoals het 
uitschakelen van de SCR buiten een bepaald temperatuurbereik. Zie ook Transport & Environment 
(2015) die een oplijsting geeft van algemene aanvaarde aanpassingen die fabrikanten doorvoeren bij 
de NEDC test. 

2 De voertuigen worden ook steeds vaker uitgerust met energieverslindende accessoires zoals 
airconditioning, navigatie- en mediasystemen, stoelverwarming, enz. Deze worden tijdens de test niet 
ingeschakeld. 

3 De vereiste opvolging van de typegoedkeuring is over het algemeen zwak. Conformiteit van productie 
en in-service conformiteitstesten worden maar op een beperkt aantal voertuigen uitgevoerd. De tests 
gebeuren meestal op de locatie van de fabrikant met een geaccepteerd uitvalpercentage van meer dan 
50%. Testen gebeuren bij niet-representatieve motorbelastingen en er wordt enorm vertrouwd op de 
gegevens van de on-board sensoren van het voertuig.  

4 Er is een gebrek aan een betrouwbaar markttoezichtsysteem en er zijn geen voorzieningen voor 
onafhankelijke conformiteitstesten of in-service testen. 

 
Dat veel van de gebruikte emissiebestrijdingstechnologieën zijn afgestemd op de NEDC-test werd ook 
gestaafd door de bevindingen van Triantafyllopoulos et al. (2019). De NOX-emissiereductiestrategie van 
pre-RDE-monitoring op Euro 6b voertuigen lijkt te zijn geoptimaliseerd voor de NEDC-rijomstandigheden. 
De waargenomen EGR-werking en LNT-regeneratiestrategieën ondersteunen hun conclusie. NEDC-
optimalisatie wordt ook ondersteund door het feit dat hogere NOX-emissies werden gemeten tijdens WLTP 
en tests op de weg in operationele gebieden vergelijkbaar met die van de NEDC. 
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Recente Remote Sensing campagnes (Bernard et al., 2020) hebben aangetoond dat de introductie van Euro 
6 en Euro 6d-TEMP-normen de NOX-uitstoot van dieselvoertuigen in de praktijk sterk verminderd hebben. 
The International Council on Clean Transportation heeft op basis van deze studie een aangepaste versie van 
figuur 5 gepubliceerd in hun European Vehicle Market Statistics Pocketbook 2020/21, zie figuur 6 (Mock & 
Diaz, 2020). 
Uit recente evaluatie van ADAC (ADAC, 18.02.2019) blijkt dat alle Euro 6c- of 6d-TEMP-voertuigen die op de 
weg zijn gemeten, een zeer lage NOX-emissie hebben als onderdeel van de RDE-metingen en zelfs ruim 
onder de geldende Euro 6-laboratoriumlimiet van 80 mg/km (diesel) of 60 mg/km (benzine). De 
conformiteitsfactor (CF) van 2,1 die is toegestaan voor Euro 6d-TEMP wordt dus duidelijk onderschreden 
door alle geteste modellen en is lager dan 1,0. 
 
 

 

figuur 5: vergelijking van NOX-emissies en de euro-limietwaarden (overgenomen uit European Environment Agency, 2016) 

 
.
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figuur 6: NOX-emissies (figuur uit Mock & Diaz, 2020). 
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Tenslotte stellen we bij de vergelijkende testen uit de studies van tabel 3: Opsomming van NOX-studies die 
verschil meten bij reële emissietesten t.o.v. NEDC-testcyclus (aangepast uit Buekenhoudt et al., 2019a) vast 
dat de reële NOX-emissiewaarden sterk afhankelijk zijn van het gebruikte nabehandelingssysteem, haar 
werking en regelstrategie. Zo werd er bv. vastgesteld dat ondanks dat EGR en SCR  tijdens de NEDC-cyclus 
werken, ze onder reële omstandigheden omwille van economische redenen gedeeltelijk werden 
uitgeschakeld (Ligterink et al., 2013). Favre et al. (2013) bevestigt de afhankelijkheid van het gebruikte 
nabehandelingssysteem en maakt dit bovendien visueel, zie figuur 7. 
 
Ook bij NEDC en CADC zijn deze verschillen tussen een LNT uitgerust voertuig en een SCR uitgerust voertuig 
zichtbaar. Het LNT-voertuig, in tegenstelling tot het SCR-voertuig, lijkt van bij het begin de NOX-emissies te 
controleren. De efficiëntie van de LNT lijkt te verminderen met een verhoging van de snelheid van het 
voertuig.  
 

 

figuur 7: Cummulatieve NOX-emissies van diesel voertuigen (E = LNT en F = SCR) bij een cold start WLTC cyclus bij 25°C. (Favre et al., 
2013). 

Ook de omgevingstemperatuur blijkt een enorme invloed te hebben op de NOX-emissies. De emissies, van 
de dieselvoertuigen E, uitgerust met LNT, en de voertuigen F, uitgerust met SCR, zijn opvallend hoger bij 
een omgevingstemperatuur van -7°C in vergelijking met 25°C. Zie figuur 8.  
 
Kadijk et al. (2016) noteerden een verhoging van de NOX met een factor 7 bij twee Mercedes C220 Bluetec 
Euro 6 voertuigen als de buitenluchttemperatuur daalt van 15°C naar 5°C. 
 
Niet alleen de omgevingstemperatuur, maar ook de motortemperatuur van het voertuig, heeft een invloed 
op de NOX-emissies (zoals weergegeven in de figuur 9). De NOX-strategie lijkt, zowel voor LNT als voor SCR, 
meer effectief te zijn bij de koude start WLTC-cyclus dan bij de warme start. De auteurs vermoeden dat dit 
gerelateerd is aan de specifieke kalibratie van het nabehandelingssysteem in de testcyclus.  
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figuur 8: Cummulatieve NOX-emissies van dieselvoertuigen (E = LNT en F = SCR) bij -7°C en 25°C op NEDC en WLTC cyclus. (Favre et 
al, 2013). 

 

figuur 9: Cummulatieve NOX-emissies van dieselvoertuigen (E = LNT links en F = SCR rechtse figuur) bij koude en warme start op de 
low en medium speed phase van de WLTC cyclus. (Favre et al, 2013). 

Kadijk et al. (2017a) kwam enkele jaren later tot een andere conclusie. De NOX-emissies zijn bij de koude 
start gerelateerd aan de toegepaste voertuigtechnologie. De opwarmfase bij koude start tijdens het TNO 
RDE meetprogramma voor Euro 6 dieselvoertuigen (modeljaar 2016) duurt bij een SCR-katalysator 
gemiddeld 600 seconden en bij een LNT-katalysator gemiddeld 300 seconden. In deze fase hebben de 
geteste voertuigen met SCR-katalysator gemiddeld een 400 milligram hogere NOX-uitstoot dan de 
gemiddelde emissies in een vergelijkbare test met een warme start en deze met LNT-katalysator 50 mg.  
Het verschil wordt door de auteurs verklaard doordat dat LNT-katalysatoren NOX absorberen boven een 
werktemperatuur van 80°C à 100°C, terwijl SCR-katalysatoren pas boven een temperatuur van 150°C à 
200°C actief worden. 
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1.2 De emissietesten tijdens de autokeuring in België in 

overeenstemming met de Europese Richtlijn 
 

1.2.1 Een regelmatige opvolging van de voertuigemissies is noodzakelijk 
 
Anyon et al. (1996) beschreven de invloed van leeftijd, kilometerstand en onderhoud op voertuigemissies. 
Zoals verwacht nemen de emissies toe naarmate er meer met het voertuig wordt gereden, ouder wordt en 
minder wordt onderhouden. Regelmatig onderhoud van het voertuig leidt tot een vermindering van 10% 
tot 25% van de uitstoot in vergelijking met een slecht onderhouden voertuig. De verdeling van deze 
reductie is niet uniform: de reparatie van 20% van de voertuigen leidt tot een daling van 80% van de 
uitstoot. De studie hield ook rekening met NOX-emissies.  
De invloed op NOX-emissies van oudere voertuigen op basis van hun gereden aantal kilometers werd voor 
Euro 1 tot 4 diesel voertuigen door Chen & Borken-Kleefeld (2016) in kaart gebracht. Een algemene 
verhoging van 5% tot 10% werd vastgesteld. 
 
Euro 3 benzinevoertuigen hebben dankzij de driewegkatalysator een factor 20 minder NOX-uitstoot, dan 
oudere benzine- en dieselvoertuigen.  Bij twaalf benzinevoertuigen met een ruime km-stand van ongeveer 
200.000 km die volgens de CADC-cyclus getest werden door TNO (Kadijk et al., 2018) hadden er twee een 
defect emissiecontrolesysteem. Deze voertuigen hadden een verhoogde NOX-emissies met een factor 10, of 
zelfs meer. Ook bij een aantal andere voertuigen van de twaalf waren hogere NOX-emissies vastgesteld. 
Bij stationair toerental of bij constante snelheid zijn deze hoge emissies minder aanwezig. De 
emissieproblemen zullen bij deze omstandigheden niet vastgesteld worden, en dus ook niet tijdens de 
huidige autokeuringstest (Kadijk et al., 2018). 
 
De verslechterde uitstoot van voertuigemissies in de loop van de levensduur van het voertuig werd door 
TNO via hun “in-use compliance” programma vastgesteld. Van Zyl et al. (2015) heeft 
verslechteringsfactoren of ‘deterioration factors’ vastgelegd. Deze factor is het percentage emissies bij een 
x jaar oud voertuig in vergelijking met een voertuig met een levensduur van 0 jaar. Verslechteringsfactoren 
worden gedocumenteerd voor de eerste negen jaar. Boven de negen jaar zullen de correctiefactoren naar 
verwachting op hetzelfde niveau blijven zoals voor het negende jaar. De meest opvallende stijging van de 
NOX-uitstoot van benzinemotoren wordt veroorzaakt door veroudering van de driewegkatalysator en/of 
lambdasonde.  De light-off temperatuur of de minimumtemperatuur om de katalytische reactie in de 
katalysator te initiëren stijgt gedurende de levensduur of het werkingsgebied van een lambdasonde 
schakelt over naar een lean-werking. Direct ingespoten dieselmotoren hebben doorgaans een toenemende 
NOX-uitstoot door een verslechterend EGR-systemen. Hiernaast zal de NO2 fractie van het NOX-aandeel 
afnemen met de veroudering van de oxidatiekatalysatoren, DOC, gebruikt vanaf Euro 2-voertuigen. De 
auteurs schatten voor de meeste systemen een risico of falen van kleiner dan 1%, maar bij EGR is dit een 
kans van 10% à 15%. De NOX verslechteringsfactor voor Euro 1 en Euro 2 benzine voertuigen gaat van 1 (0 
jaar) naar 1,97 koud start en 2,1 warme start als het voertuig 9 jaar of ouder is. 
 
Volgens de impact assessment van de Europese Commissie (EC, 2012) zouden voor 25% à 30% van de 
emissies uitstoot gereduceerd kunnen worden als de 5% à 7% van de meest vervuilende voertuigen kunnen 
gedetecteerd worden. Een andere studie, deze van de National Research Council (2001) wees erop dat 
doorgaans minder dan 10% van de vloot verantwoordelijk is voor meer dan 50% van de emissies van een 
bepaalde verontreinigende stof. Het Texas A&M Transportation Institute (2013) en GOCA (Buekenhoudt et 
al., 2019b) bevestigde deze "pareto"-waarnemingen.   
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Voertuigeigenaars voelen zich niet geroepen om het onderhoud aan hun voertuigen uit te voeren als het 
gaat om emissies (Fung & Suen, 2013). Defecte emissiebeheersingscomponenten hebben vaak geen invloed 
op de rijeigenschappen van het voertuig en de meeste schadelijke verontreinigende stoffen, zoals CO, NOX 
en HC, maar ook fijnstof zijn onzichtbaar. Dit is een extra reden om tijdens de autokeuring de high-emitters 
van deze emissies te identificeren.  
 
Clark et al. (2002) somden enkele invloedsfactoren op die de uitstoot van zware dieselvoertuigen 
beïnvloeden. Voor de NOX-emissies zijn de volgende effecten geregistreerd zoals weergegeven in tabel 4. 
Ouderdom en gebruik van voertuigen (inclusief werkterrein, off road) lijken een enorme impact te hebben 
op de NOX-uitstoot.  
 
tabel 4: effect van verschillende factoren op NOX emissies (aangepast uit Clark et al., 2002) 

Invloedsfactor Effect (%) op 
NOX-emissies 

Voertuig type en gewicht 25 

Emissie test cyclus 300 

Gebruik voertuig 10 

Brandstof 25 

Nabehandelingssysteem 15 

Werkterrein (ondergrond) 250 

Ouderdom voertuig 250 

Veranderingen in injectietijd 200 

 
Voertuigen met een hoge emissie kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals vermeld door Posada et al. 
(2015): 
– Onjuist of ongepast voertuigonderhoud of -bediening kan vroegtijdige slijtage van motor- of 

emissiebeheersingscomponenten veroorzaken. 
– Het negeren van de storingsindicatielamp (MIL) leidt tot hoge emissies, aangezien het EOBD-systeem is 

ontworpen om de bestuurder te waarschuwen bij storingen die tot verhoogde emissies kunnen leiden. 
– Onjuiste bediening van het voertuig, bijv. rijden met een te zwaar beladen voertuig kan ook leiden tot 

verhoogde emissies. 
– Knoeien met of het opzettelijk wijzigen van een voertuig, motor of emissienabehandelingssysteem om 

de voertuigprestaties te verbeteren, kosten te besparen of het brandstofverbruik van het voertuig te 
verbeteren.  

– Voertuigen kunnen meer uitstoten door ontwerp- of fabricagefouten, zoals een defect onderdeel of 
slechte duurzaamheid van onderdelen. 

– Een discrepantie tussen de ontwerpvoorwaarden die worden gebruikt voor de ontwikkeling van het 
emissiebeheersingssysteem en de omstandigheden die het voertuig ervaart tijdens dagelijks gebruik. 
Lagere uitlaatgastemperaturen onder stedelijke rijomstandigheden met lage snelheden. 

 
Er zijn aanwijzingen genoeg dat voertuigsoftware aangepast wordt om verwijderde nabehandelings-
systemen te verdoezelen, nabehandelingssystemen buiten gebruik te stellen of het vermogen van het 
voertuig op te voeren. Het illegaal wijzigen van de software aan moderne voertuigen wordt dus niet alleen 
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gedaan om de prestatie- en/of brandstofverbruik van een voertuig te verbeteren, maar ook om het nodige 
onderhoud en/of reparatie te vermijden.  Het is duidelijk dat EOBD-scanning het bewijs van software-
manipulatie waarschijnlijk niet zal tonen (Barlow et al. ,2015; Vermeulen et al., 2017; Buekenhoudt et al., 
2019a; Hooftman, 2019; Huang et al., 2019). Bekende voorbeelden van deze fraudepraktijken worden in de 
bovenvermelde studies aangehaald en zijn: 
– Het "reflashen" van de elektronische regeleenheid van het voertuig om niet alleen prestatie- en/of 

brandstofverbruik van een voertuig te verbeteren maar ook om verwijderde nabehandelingssystemen 
(EGR, DPF, SCR, …) te camoufleren. 

– Het plaatsen van emulators die verkeerde signalen van sensors naar de motor regeleenheid stuurt. 
– Het weghalen van de katalysator 
– Het verwijderen van de roetfilter 
– Het verwijderen of blokkeren van het EGR-systeem; 
 
De effecten op de emissie-uitstoten zijn, zoals te verwachten groot. Vermeulen et al. (2017) stelt dat dit 
een factor 20 aan de NOX-emissies kan betekenen voor een Euro VI motor waarvan de SCR buiten werking 
werd gesteld en dit samen met de afwezigheid of buitenwerkingstelling van de EGR-technologie.  Bij enkel 
SCR-manipulatie is de verhoging een factor 12. Het effect van het buiten werking stellen van de SCR op een 
Euro V vrachtwagen is een factor 2 à 4 daar de effectiviteit van de SCR lager is en dus ook het absolute 
effect van het buiten werking stellen wat kleiner. 
 
Defecten of manipulaties aan een voertuig hebben vooral een invloed op brandstofverbruik en NOX-
emissies. Tot deze conclusie kwam Huang et al. (2019) in hun onderzoek op een Euro VI diesel vrachtwagen 
naar de invloeden als gevolg van slijtage, onjuist onderhoud,  sabotage of defecten aan de motorregeling 
en uitlaatnabehandelingssystemen. Enkele storingen werden gesimuleerd. Bij alle storingen, behalve de 
storing van EGR volledig gesloten (vermindering met 31%), zagen we een hoger brandstofverbruik. In 
tegenstelling tot de HC- en CO-emissies, werden na de geïntroduceerde storingen de NO-emissies 
significant verhoogd. Wanneer de EGR-klep volledig open staat, waren de resultaten voor de uitstoot van 
HC en CO significant hoger. figuur 10 toont deze toename van de NO-emissies.  Belangrijke storingen in het 
nabehandelingssysteem kunnen de NO-uitstoot verhogen met 38% (SCR) en 1606% (DPF-druksensor). 
Storingen in het brandstofinjectiesysteem gaven een verhoging tot 1259% en bij de intercooler tot 604%.  
 
Al deze studies tonen het belang aan van goed onderhouden en functionerende motor en uitlaatgas 
behandelingssystemen. Bij fraude of niet goed onderhouden voertuigen kunnen vooral de NOX-emissiesde 
hoogte in schieten. De studies ondersteunen het idee dat een NOX-meting tijdens de autokeuring een 
potentieel heeft voor enorme emissiereducties te realiseren door de voertuigen met extreem hoge 
emissies te identificeren en dan later, na herstelling te herkeuren. 
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figuur 10: NOX-effect van de gesimuleerde fouten op Euro VI voertuig. Zwarte stippellijn is de baselijn en rode stippellijn is de Euro 
VI NOX-limiet. (overgenomen uit Huang et al., 2019)  

 

1.2.2 Emissiemeting volgens Richtlijn 2014/45/EU 
 
Op de autokeuring wordt een stationaire test uitgevoerd. Iedere lidstaat is verplicht een emissietest uit te 
voeren in overeenstemming met de meeste recente richtlijn ter zake: Richtlijn 2014/45/EU (EU, 2014). Voor 
benzine voertuigen wordt op stationair toerental de CO (in % Vol) gemeten en bij een verhoogd toerental 
(2000 à 2500 toeren/minuut) de CO en λ (lambda) waarde volgens Brettsneider3. Met dit laatste wordt 
vooral gekeken of het regelmechanisme de verbranding van de motor in het juiste werkingsgebied van de 
katalysator houdt.  Bij dieselvoertuigen wordt de opaciteit van de uitlaatgassen gemeten tijdens een vrije 
acceleratie. De richtlijn geeft de specificaties van het gasgeven op: bij niet-belaste motor wordt het 
toerental opgevoerd van het stationaire toerental tot het toerental waarbij de regelaar van de 
brandstoftoevoer in werking treedt, met de versnellingspook in de vrije stand en niet-ontkoppelde motor. 
Vooral de klanten van de autokeuring vinden de dieseltest onaangenaam als het gaspedaal van hun 
voertuig herhaaldelijk stationair ingedrukt wordt, en dit gedurende 2 seconden aangehouden wordt (Vrije 
acceleratieproef). In de meeste landen duurt dit aanhouden langer.  Bij de implementatie van de 
opaciteitstest in België werd via onderzoek aangetoond dat de piek van de rookpluim al na 2 seconden in 
de meetkamer aanwezig is.  De introductie van een “Fast Pass/Fast Fail” systeem kwam van GOCA om snel 
een voertuig goed of af te keuren, en zo onnodige acceleraties te vermijden.  Dit idee werd later aan de 
Europese Richtlijn voor de autokeuring toegevoegd. 
De voertuigconstructeurs bouwen hun voertuigen zonder rekening te houden met de opaciteitstest, die 
trouwens ook bij homologatie van toepassing is.  Zo wordt er vastgesteld dat meer en meer voertuigen 
beperkt worden in hun acceleratie en sommige Euro 6 Diesel bedrijfsvoertuig worden voorzien van een 
diffuser. Bij deze laatste kan de zin van de opaciteitstest in vraag kan worden gesteld (diffuser: 

3 De vergelijking van Brettshneider is de de-facto standaardmethode die wordt gebruikt om de genormaliseerde lucht/brandstofbalans ((λ) Lambda) 
voor de autokeuringstoepassing te berekenen. Het is afgeleid van een paper geschreven door Dr. J. Brettshneider in 1979. Hij ontwikkelde een 
methode om Lambda (balans van zuurstof tot brandstof) te berekenen door de verhouding van zuurstofmoleculen tot koolstofmoleculen in de 
uitlaatgassen te vergelijken. 
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uitlaatemissies worden met buitenlucht gemengd, opdat de uitlaattemperatuur zou afgekoeld worden), en 
tenslotte worden de emissies in het midden van het voertuig uitgestoten (moeilijk bereikbaar). 
 
Een meer gedetailleerde beschrijving van de testprocedure, een pass/fail-systeem en testapparatuur voor 
zowel voertuigen met motoren met elektrische ontsteking als voor dieselvoertuigen staat in de TEDDIE-
studie (Boulter et al., 2011). We zien de laatste jaren meer en meer verschillen tussen de testprocedures in 
de verschillende Europese landen. Sommige lidstaten volgen precies de bestaande Richtlijn.  Andere 
hebben de EOBD-scan geïntroduceerd. We krijgen dus verschillende testprocedures: opaciteitstest, 
gemengde test opaciteit/EOBD-scan, of alleen een EOBD-scan.  In sommige landen wordt de emissietest 
voor voertuigen met een lagere norm dan Euro 6 vervangen door een EOBD-scan, ondanks het feit dat de 
Richtlijn een emissietest verplicht.   
De richtlijn voorziet drie mogelijke afkeurcriteria in de emissiemeting: 
– Gegevens fabrikant 
– Als deze gegevens fabrikant niet beschikbaar zijn, dan worden bepaalde limietwaarden gehanteerd (zie 

tabel 5) 
– Uitlezen EOBD 

 

1.2.3 Gegevens fabrikant 
 
De gegevens van de fabrikant zijn in België meestal niet beschikbaar. Via de COC-scan (Certificate Of 
Conformity) kunnenn we voor de meeste voertuigen deze gegevens  opzoeken. De fabriekswaarden kunnen 
veel hoger liggen dan de reële uitstoot van het voertuig. Een fabrikant mag, afhankelijk van hoe hij 
rapporteert, bij de homologatie een absorptie coëfficiënt k van 0,5 m-1 bij de opaciteitsmeting bijtellen 
volgens het reglement UNECE R24, bijlage 5, hoofdstuk 3 “Determination of the corrected value of the 
absorption coefficient” (UN ECE, 1986). 
 

1.2.4 Limietwaarden 
 
België heeft altijd gekozen voor de door de richtlijn opgegeven limietwaarde. De limietwaarden van de 
Richtlijn voor benzinevoertuigen zijn al jaren niet meer aangepast.  Ondanks de vooruitgang in de 
motortechnologie zijn de limietwaarden alleen aangepast voor Euro 6 en Euro VI motoren.  Maar zelfs deze 
waarden volstaan niet om fraude met de roetfilter te detecteren (Kadijk & Spreen, 2015; Kadijk, 2015; 
Kadijk et al., 2017b; Boveroux et al., 2019; Buekenhoudt et al., 2019b). 
 
Al een lange tijd suggereren studies dat de limietwaarden die in de Europese autokeuring gebruikt worden 
te hoog zijn. De resultaten van de CITA TEDDIE studie (Boulter et al., 2011) suggereerden aanpassingen aan 
de limietwaarden voor de voertuigen met een Euro 2 norm of hogere norm.  De TEDDIE studie was in 
opdracht van de Europese Commissie opgestart, en had als onderwerp de keuring van de emissies van 
dieselvoertuigen. Het project ‘Emission Check 2020’ stelt strengere limieten voor dan deze die toen in de 
Richtlijn 2009/40/EG (gewijzigd door 2010/48/EU), voorzien waren (VdTÜV & DEKRA, 2013).  
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tabel 5: Overzicht afkeurgrenzen emissiemetingen autokeuring in België, conform de Europese Richtlijn, aangevuld met de het voorstel van het CITA SET project 

Datum Euro-norm Benzine Diesel EOBD 

 

 

 

 

Stationair 

CO (vol %) 

+ 2000 tr/min 

CO (vol %) λ 

Vrije acceleratie 

K (m-1) 

Stationair  

Uitlezen van Readiness Codes, MIL status en DTC’s 

Voor 1980  4,5 / / / / 

1/01/1980     2,5 (D*) en    

3 (TD**) 
1/10/1986  3,5 / /   

1/07/1992 Euro 1      

1/01/1996 Euro 2     

 

 

 1/01/1998 Euro 2 0,5 0,3 1 ± 0,03 

1/01/2000 Euro 3     

 

 

 1/01/2002 Euro 3 0,3 0,2 1 ± 0,03 

1/01/2005 Euro 4      

1/06/2008 

1/09/2009 

Euro 4 

Euro 5 

0,3 0,1 1 ± 0,03 1,5 

 

1 EOBD asa gelijkwaardigheidsprincipe Emissiemeting en EOBD 

   0,2 

1/09/2014 Euro 6    0,7  Emissiemeting of EOBD 

 

* D: diesel voertuig; ** TD: Diesel voertuig met turbo drukvulling  

0,3 Emissiewaarden volgens SET project 
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CITA heeft een vervolg gemaakt aan de TEDDIE studie via de SET-studie (Sustainable Emission Testing) 
(Barlow et al.,2015). De studie gaat zowel over diesel- als benzinevoertuigen.  
De emissiemetingen met nieuwe meettoestellen (met een hogere nauwkeurigheid) en een meting 
gebaseerd op het uitlezen van het EOBD-systeem werden vergeleken. De limietwaarden van de Richtlijn 
werden geëvalueerd per Euro-emissienorm. De meetnauwkeurigheid en het niveau voor huidige zware 
vervuilers werd in rekening gebracht. 
De belangrijkste conclusies van het SET project zijn de volgende: 
– De SET studie beveelt aan om voor euro 4 en euro 5 voertuigen zowel een uitlaattest als een EOBD-test 

samen te gebruiken, aangezien ze beide andere vervuilers detecteren, en dus complementair werken.  
– De huidige afkeurlimieten kunnen verstrengd worden. De periodieke technische keuring kan aangepast 

worden met meer adequate limietwaarden voor recentere en schonere voertuigen (Euro 5, Euro V, Euro 
6 en Euro VI voertuigen): 

• Voor benzinevoertuigen: 
► Voor Euro 3 voertuigen volstaat de huidige limiet van de Richtlijn. 
► Bij Euro 4 en recentere voertuigen kan een limietwaarde van 0,1% CO gebruikt worden voor de 

verhoogde stationaire test. 

• Voor dieselvoertuigen: 
► Voor Euro 3 voertuigen volstaat de huidige limiet van de Richtlijn. 
► Bij Euro 4 voertuigen, omdat niet alle voertuigen met een roetfilter zijn uitgerust, stellen de 

onderzoekers als limietwaarde de waarde van de fabrikant voor (plaatje fabrikant), met een 
maximum van 1,0 m-1; 

► Voor Euro 5 en recentere voertuigen zou een algemene limietwaarde praktisch voor alle diesel 
voertuigen gebruikt kunnen worden. De onderzoekers raden aan om in de toekomst de 
limietwaarde van 0,2 m-1 voor deze voertuigen te gebruiken. 

Zie ook tabel 5.  
– De kostenbatenanalyse voor de introductie in Europa van een gecombineerde uitlaat-EOBD 

emissiemeting, inclusief de toepassing van strengere afkeurlimieten, is positief: de baat ligt 7 tot 12 keer 
hoger dan de kost.  

1.2.5 EOBD 

Op basis van een gelijkwaardigheidsbeoordeling kunnen lidstaten het gebruik van EOBD ter vervanging van 
de uitlaattest bij voertuigen met een Euro 5 norm of lager toestaan, maar studies van CITA (SET) en UTAC 
tonen aan dat er geen gelijkwaardigheid tussen beide bestaat (UTAC OTC,2013; Barlow et al.,2015).  Voor 
Euro 6 kan volgens de Richtlijn de keuze gemaakt worden tussen een emissietest en een EOBD-uitlezing.  
Een EOBD-scan zou voorzien kunnen worden op de voertuigen met een indienststelling vanaf 2007 en 
waarvan alle Readiness Codes (RC) gezet zijn. Een uitlezing van de MIL (Malfunction Indicator Lamp) status 
is te vergelijken met de MIL status van het dashboard en bepaalde uitgelezen P0 codes kunnen aanleiding 
geven tot een afkeur. 
 
In Frankrijk worden benzinevoertuigen met een eerste inschrijvingsdatum na 1 januari 2002 en 
dieselvoertuigen na 1 januari 2004 of 1 januari 2007 (afhankelijk van hun maximale toegelaten massa en 
het aantal zetels) vanaf 2008 een emissietest en een EOBD-test gekeurd. De zware bedrijfsvoertuigen 
worden sinds 2011 ook zo getest. De EOBD-test werd beschreven in een UTAC-instructie. De EOBD test is 
hier beperkt tot de evaluatie van de status van de MIL (Malfunction Indicator Lamp) en de gegevens van de 
DTC’s (Data Trouble Codes of P0-codes). Er worden geen Readiness Codes uitgelezen. UTAC OTC (UTAC 
OTC, 2013) publiceerde de resultaten van deze vergelijkende testen die uitgevoerd werden tijdens de 
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periodieke technische keuringen in Frankrijk in de periode januari – juni 2013. Hierdoor verkregen ze een 
belangrijke en grote steekproef van 2.668.301 dieselvoertuigen en 1.277.990 benzinevoertuigen, de 
meeste Euro 3 en Euro 4 voertuigen. 
 
 

 

figuur 12: Vergelijking tussen 4gas analysetoestel en EOBD (Figuur

 

 figuur 11: Vergelijking tussen de opaciteitstest en EOBD (figuur uit UTAC OTC, 2013) 

Bij dieselvoertuigen, figuur 11, werd 0,64% afgekeurd op basis van de opaciteitstest en 1,69% op basis van 
de EOBD-test. Maar 0.01% worden door beide tests afgekeurd. 6,35% kon niet door een EOBD-systeem 
geëvalueerd worden en 1,02% door de opaciteitstest. Gelijkaardige resultaten zien we bij de 
benzinevoertuigen, figuur 12, waar ook hier maar een klein deel door beide testen afgekeurd werden 
(0,44%). De status van de Readiness Codes werdnin Frankrijk niet in beschouwing genomen (UTAC OTC, 
2013). 
Barlow et al. (2015) kwam tot gelijkaardige vaststellingen bij recentere voertuigen: Euro 4 en Euro 5.   
 
 

 uit UTAC OTC, 2013) 

Emissies testen via EOBD, vraagt het motormanagementsysteem van de constructeur te vertrouwen. Zijn 
ingebouwd systeem zal aanduiden of het voertuig binnen de emissiegrenzen uitstoot. Het systeem meet 
geen emissies, maar bewaakt het emissiebestrijdingssysteem via sensoren. Het vertrouwen in het 
zelfdiagnosesysteem van een voertuig, wetende dat er hierop voertuigen gekeurd worden tijdens de 
technische keuring, ligt momenteel met het dieselgate schandaal (United States Environmental Protection 
Agency, 2015) zeer moeilijk. 
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Wat de EOBD-test juist moet inhouden staat in de Europese Richtlijn niet vermeld. Deze zou, volgens ons, 
minstens de volgende elementen moeten bevatten: 
– Visuele controle van de werking van de MIL (Malfunction Indicator Lamp) 
– Uitlezen van de RC (Readiness Codes) (alleen als alle systemen die het motormanagement bewaken een 

zelfcheck gekregen hebben, kunnen uitspraken gedaan worden over een milieuvriendelijk voertuig) 
– Status van de MIL uitlezen 
– Uitlezen van de DTC (Data Trouble Code) datastoringscodes, en eventueel de klasse van de storingscode 

(Bij Euro VI) 
 

1.3 Mogelijke aanpassingen aan de Europese Richtlijn 
 

1.3.1 Verstrenging van de limieten en invoeren van zowel emissietest als EOBD-test waar 
mogelijk  

 
Duitsland heeft in navolging van de CITA SET-studie strengere limietwaarden opgelegd dan deze die Europa 
vandaag vraagt (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2017): 
– Terug naar zowel emissiemetingen als EOBD-uitlezingen vanaf 1.01.2018 (het EN verhaal dus). [bepaalde 

voertuigen hebben jaren geen uitlaattest gehad, maar moeten er weer één krijgen] 
– Voor Diesel Euro 6/VI voertuigen een limietwaarde van 0,25 m-1, en voor benzine Euro 6/VI voertuigen 

CO-waarde bij verhoogd toerental 0,1 Vol % vanaf 1.01.2019 
– Bovendien willen ze vanaf 1.01.20214 (later vervangen door 1.1.2023) de opaciteitstest vervangen door 

een PN-meting, waarbij gemeten kan worden op stationair toerental. 
 

1.3.2 Opaciteitsmeting vervangen door een meting met een deeltjesteller  
 
Een emissiemeting met deeltjesteller is betrouwbaar om niet alleen na te gaan of een roetfilter defect is of 
verwijderd werd, maar ook om de kwaliteit ervan te beoordelen. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken 
van TNO, GOCA, VERT en JRC (Kadijk et al., 2017b, 2020; Buekenhoudt et al., 2019b; Burtscher et al., 2019; 
Giechaskiel et al., 2020).  
Deze zogenaamde deeltjestellers bestaan al, maar omdat dieselvoertuigen aan een hoog volume getest 
worden, moeten specifieke eisen aan het toestel gesteld worden. De GOCA-studie voorziet daarom ook een 
specifiek technologie neutraal lastenboek voor deze deeltjesteller. Het lastenboek is opgemaakt in 
samenwerking met de internationale NPTI-werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit medewerkers van 
enkele overheden, metrologische instituten, universiteiten, toestelfabrikanten en beroepsverenigingen. 
Zwitserland, Nederland, Duitsland en België waren de trekkers van de werkgroep. 
Naast het toestel werden ook voorstellen voor testprocedures en een beoordelingscriterium geformuleerd. 
Deze voorstellen zijn gebaseerd op experimenten en proefopstellingen om de wetenschappelijke 
literatuurstudies te toetsen en een gevalideerd antwoord te kunnen bieden. 
Antwoorden die rekening houden met de geteste belangrijke invloed factoren van een fijnstofmeting op 
dieselvoertuigen zoals motortemperatuur, werking EGR-klep, regeneratie roetfilter, responstijd 
meettoestellen, stabiliteit meettoestel, enz. Bij het onderzoek werd er ook vastgesteld dat in functie van 
ouderdom en afgelegde kilometers voertuigen meer fijnstof gaan uitstoten. Vooral na 6 jaar en/of na 
150.000 km is een duidelijke verhoogde uitstoot waarneembaar. 

 
 
4 Deze datum werd later ingetrokken en nog later vervangen door 1.1.2023  
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Meer dan 80% van de te keuren dieselvoertuigen met een Euro 5b of hogere norm hebben een zeer lage 
fijnstofuitstoot, nl. lager dan 5 x 104 cm-3. Anderzijds is er een klein aantal voertuigen die enorm veel meer 
uitstoten. Zo stoten 5% van de Euro 6 dieselvoertuigen 480 keer meer fijnstof uit dan de voertuigen met 
lage uitstoot. Deze extreem hoge uitstootwaarden werden ook vastgesteld bij voertuigen met een 
verwijderde roetfilter. Als deze grote vervuilers gedetecteerd en geremedieerd kunnen worden, kan een 
enorm reductie aan de totale uitstoot van fijnstofemissie door dieselvoertuigen geboekt worden. Zo werd 
er berekend dat 1 jaar na de invoering van een fijnstofmeting op Euro 5b en 6 voertuigen een potentiële 
reductie van meer dan 36% op de totale fijnstofuitstoot door deze voertuigen gerealiseerd kan worden. 
Wat de kostenbatenanalyse voor de invoering van een dergelijke keuring ten goede komt. GOCA 
Vlaanderen heeft zich na deze studie verder toegespitst om samen met de Vlaamse overheid het dossier 
verder klaar te maken zodat de test in de autokeuring ingevoerd kan worden. 
 
Duitsland dat wou starten met een PN-meting vanaf 1 januari 2021 heeft deze datum ingetrokken en nog 
geen nieuwe datum vooruitgeschoven.  Hier en daar wordt 1 januari 2023 vooruitgeschoven. 
 
In Nederland heeft men een streefdatum van 1 juli 2022 vooropgesteld om te starten met PN-metingen.  
De staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat informeerde de Voorzitter van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal via een brief van 12 januari 2021 hiervan (van Veldhoven-van der Meer, 2021). 
Dieselvoertuigen in dienst gesteld vanaf 2017 zullen dan in Nederland een PN-meting ondergaan waarbij 
een limietwaarde van 1.000.000 m-3 gehanteerd wordt. 
 

1.3.3 Opsporen van aanwijzingen van “frauduleuze” soft- of hardware aanpassing  
 
Frauduleuze aanpassingen zijn beschreven in 1.2.1.  
In Frankrijk is er tijdens de periodieke keuring een actief zoeken naar SCR- fraude uitgewerkt (UTAC OTC, 
2019). De controlepunten die een inspecteur moet uitvoeren om AdBlue fraude vast te stellen zijn in de 
technische instructie IT PL F8 “nuisances” beschreven. Het gaat  o.a. over:  
– Controle op de mogelijkheid om de ureumoplossingstank te vullen 
– Controle op de aanduiding van de vulmeter van de ureumoplossingstank 
– Controle op de aanwezigheid en toestand van de bijbehorende zekering(en) van het elektrische 

voedingscircuits van het SCR-systeem 
– Controle in het motorcompartiment op de aanwezigheid van een emulator 
– Controle op de aanwezigheid van een emulator op de OBD-aansluiting 
Wat het laatste punt betreft: we hebben in Frankrijk geen enkel periodieke keuringsinstantie gevonden die 
software gebruikt om een emulator op te sporen.  
 
Verder voorzien de technische instructie een gebrekenlijst en graad van sanctiecode waarvan een 
samenvatting weergegeven is in de tabel 6.  
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tabel 6: Graad van sanctie voor een vastgesteld gebrek in verband met AdBlue fraude  (samengesteld uit UTAC OTC, 2019) 

Code Vaststelling gebreken Graad Sanctie 

8.2.23.a.2. Lekkende ureumoplossing Groot 

8.2.23.b.2. Kan de ureumoplossingstank niet openen of de 
tankdop ontbreekt 

Groot 

8.2.23.c.2. De storingsindicator van het SCR-systeem geeft een 
storing aan 

Groot 

8.2.23.d.2. Het systeem signaleert de noodzaak om de 
ureumtank te vullen 

Groot 

8.2.23.e.2. Zekering in verband met het elektrisch circuit van 
het SCR-systeem is beschadigd of de zekering kan 
niet worden gecontroleerd 

Groot 

8.2.23.f.3. Verwijderde zekering die is gekoppeld aan het 
elektrisch circuit van het SCR-systeem 

(Gevaarlijk) Kritisch 

8.2.23.g.3. Aanwezigheid van een emulator op de OBD-
aansluiting, in de zekeringkast of in het 
motorcompartiment 

(Gevaarlijk) Kritisch 

 
Vermeulen et al. (2017) stelt voor om o.a. ook via de periodieke keuring SCR-manipulatie bij vrachtwagens 
op te sporen. De keuring zou uitgebreid kunnen worden met een specifieke keuring, gelijkaardig aan de 
onderzoeksmogelijkheden bij controle langs de baan om AdBlue fraude vast te stellen. Het gaat vooral 
over:  
– Onderzoek naar het ontbreken van af-fabriek componenten, zoals sensoren of de SCR 

katalysator/roetfilter zelf  
– Uitlezen van foutcodes boorddiagnosesysteem (OBD) op foutcodes die kunnen wijzen op uitgeschakeld 

SCR-systeem  
– Ontbreken van verplichte foutcodes bij het leegzuigen of ontkoppelen van de AdBlue tank of het 

ontkoppelen van een uitlaatgassensor  
– Er kan een eenvoudige stationaire NOX-meting gedaan worden, met stilstaand voertuig. Nader 

onderzoek moet bepalen of dit een betrouwbare indicatie geeft  
– Het ontwikkelen van een methode om de motor software gedetailleerd te vergelijken met de originele 

software. Zo’n methode kan waarschijnlijk alleen in nauwe samenwerking met de voertuigfabrikanten 
ontwikkeld worden. Zie hiervoor ook 1.3.4. 

 
Een belangrijk nadeel is dat de manipulatiemiddelen voorafgaand aan de periodieke keuring kunnen 
worden verwijderd. 
 
Ook GOCA Vlaanderen gebruikt soms een procedure voor het opzoeken van AdBlue-fraude tijdens de 
controle langs de weg. Deze is gebaseerd op het Informal document WP.29-172-24 (172 nd WP.29, 20-23 
June 2017 agenda item 8.1) “Manipulations on EURO V and VI trucks by suppression of AdBlue injection 
Detection of manipulated trucks” en bestaat uit volgende visuele controle: 

− Aanwezigheid van AdBlue in de tank 

− Overeenstemming van dashboardmeter/tankniveau 

− Kristallisatie op tankdop 

− Omgevingstemperatuur van dashboard 
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− Roet in de uitlaat 

− Afwezigheid/staat van zekering nabehandelingssysteem 

− Wijziging van de bedrading 

− Aanwezigheid van emulator  

− Bestuurder kan geen aankoop van AdBlue aantonen (kasticket)  
Er is door GOCA Vlaanderen al geëxperimenteerd om met software  frauduleuze aanpassingen aan te tonen 
reeds  
 

1.3.4 Opsporen van een “frauduleuze” softwareaanpassing  
 
Het opsporen van een “frauduleuze” softwareaanpassing is niet zo eenvoudig aangezien zelfs de 
softwareversie (Calibration Identifier (CALID)), mee geherprogrammeerd kan worden.  Het ingrijpen in de 
software kan maar op één manier opgespoord worden:: door een vergelijking te maken van de 
softwareversie samen met het bijhorend controlegetal (checksum), de zogenaamde Calibration Verification 
Number (CVN).  Deze info is niet bij alle Belgische invoerders aanwezig. In veel gevallen is deze info alleen 
bij de constructeur beschikbaar. 
De Europese Commissie DG MOVE en de constructeurs bespreken het uitwisselen van gegevens bedoeld 
voor de autokeuring. In deze gesprekken worden deze twee gegevens CALID en CVN ook besproken. 
 

1.3.5 Testen op bijkomende polluenten  
 
In het Verenigd Koninkrijk wordt tijdens de keuring van een benzine voertuig de HC-emissiecomponent 
gemeten. Zij hanteren bij stationair toerental de limiet van 1200 ppm voor de voertuigen tussen 1975 en 1 
augustus 1992 in dienst gesteld. Voor voertuigen na 1 augustus 1992 wordt de limiet 200 ppm bij een 
verhoogd toerental tussen de 2500 en 3000 toeren/minuut (DVSA, 2017). Ook in andere Europese landen 
zoals Oostenrijk, Finland, Ierland en Zweden worden de HC-emissies gemeten.  
 
Alhoewel de EU Richtlijn 2014/45/EU (Europese Unie, 2014) nog geen testen van andere polluenten 
voorzien heeft, heeft de EU een duidelijke positie over NOX (overweging n°9): “De afgelopen twee decennia 
zijn de eisen inzake voertuigemissies voor typegoedkeuring voortdurend aangescherpt. Niettemin is de 
luchtkwaliteit met de aanscherping van de emissienormen voor voertuigen niet zoveel verbeterd als 
voorspeld, met name wat betreft stikstofoxiden (NOX) en fijne zwevende deeltjes. Mogelijkheden om 
testcycli zodanig aan te passen dat zij overeenkomen met de daadwerkelijke omstandigheden op de weg 
moeten nauwkeurig worden onderzocht teneinde toekomstige oplossingen te ontwikkelen, met inbegrip van 
de invoering van testmethoden om de NOX-niveaus te meten en van grenswaarden voor NOX-emissies.” 
 
In een Franse studie werden tussen eind 2011 en medio 2012 312 voertuigen getest (168 waren 
dieselvoertuigen) na een bezoek aan de autokeuring (Pillot et al., 2014). De dieselvoertuigen waren vooral 
Euro 4- en Euro 3-voertuigen, aangezien voertuigen pas na 4 jaar op een periodieke technische keuring 
komen. De test bestond uit een continue monitoring van de gasfracties (CO, CO2, HC en NOX naast O2 en λ) 
tijdens een motorcyclus die bestond uit 4 opeenvolgende stationaire regimes zonder enige belasting en 
motorstopvertraging. De niet-dispersieve infraroodanalysator [NDIR] aangevuld met chemische cel NOX en 
O2 sensor was uitgerust met het softwareprogramma van Spheretech dat de samenstelling van de 
uitlaatgassen weergeeft. Deze analyseert en defecten in het verbrandingsproces en het 
nabehandelingssysteem detecteert. Maar 3 van de 168 dieselvoertuigen werden afgekeurd voor de 
emissietest op basis van een opaciteitstest. Tijdens bovengenoemde test werd maars 25% van de 
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voertuigen gescreend zonder enig defect, zoals te zien is in figuur 13. Sommige voertuigen hadden 
meerdere defecten. De belangrijkste aard van de gediagnosticeerde defecten zijn slechte injectoren 
(brandstoflekkage of slechte spuitnevel) met een voorkomen van 36% in het dieselmonster, verstopping 
van de uitlaatpijp (36%), defecte EGR-klep (16%), defecte turbocompressor (16%) en beperkte luchtinlaat 
(5%).  Een defecte EGR-klep kan een directe invloed hebben op de NOX-uitstoot. 
 
In Frankrijk werd een studie gestart naar de mogelijkheid om een NOX-emissietest tijdens de autokeuring te 
introduceren (Ministère de l’écologie, du développement sustainable et de l’énergie, 2015; UTAC OTC, 
2018).  
 
 

 

figuur 13: Verdeling van de 168 geteste dieselvoertuigen en defectnummer uit de motordiagnose. (Overgenomen uit Pillot et al., 
2014) 

 

1.4 Conclusies 
 
Het ontwerpen van een emissie test die rigoureus en onafhankelijk tijdens een periodieke autokeuring 
uitgevoerd wordt, is de enige manier om ervoor te zorgen dat de uitlaatemissies van nieuwe voertuigen echt 
schoon blijven en zo de luchtverontreiniging verminderen. De periodieke autokeuring moet hiervoor haar 
keuringstesten versterken. De tests zullen bijvoorbeeld moeten kunnen controleren of het SCR-systeem en 
roetfilters tijdens de levensduur van de voertuigen correct werken (T & E, 2015b). 
 
Een NOX-meting tijdens de autokeuring is noodzakelijk. Ze heeft het potentieel om enorme emissiereducties 
te realiseren door de voertuigen met extreem hoge emissies te identificeren en dan later, na herstelling te 
herkeuren. Een gepaste meetmethode voor de autokeuring dringt zich op: 
— NOX ontstaat bij verbrandingsprocessen op hoge temperaturen. De belangrijkste NOX-bronnen in 

Vlaanderen zijn het verkeer, goed voor 61%. 
— De effecten van luchtverontreiniging op gezondheid, gewassen, bosopbrengsten, ecosystemen, het 

klimaat en gebouwen zijn gekend en brengen aanzienlijke kosten met zich mee.  
— De NOX-emissies kunnen vooral de hoogte in schieten bij fraude of niet goed onderhouden voertuigen.  
— De huidige Europese Richtlijn 2014/45/EU voorziet niets om bovenvermeld probleem tijdens de 

autokeuring op te sporen, maar belet ook niet dat lidstaten hiertoe de nodige initiatieven ontwikkelen 
en invoeren. Vlaanderen moet hier dus met zijn aanzienlijke dieselvloot het initiatief toe nemen door de 
ontwikkeling en invoering van een specifieke meetprocedure. 
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2 NOX NABEHANDELINGSSYSTEMEN 
 
 
De uitlaatgassen zuiveren berust op andere technologieën in functie van het soort brandstofmotor, 
benzine- of dieselmotoren. De uitlaatgassen van benzinemotoren bestaan uit N2, O2, CO2 en H2O als 
hoofdbestanddelen, samen met enkele andere ongewenste bijproducten in een veel lagere concentratie, 
vooral CO, onverbrande koolwaterstoffen (HC) en NOX. Uitlaatgassen van dieselmotoren leveren dezelfde 
hoofdbestanddelen, maar in dit geval zijn de belangrijkste verontreinigende stoffen roetdeeltjes en NOX (en 
weinig CO en onverbrande koolwaterstoffen). De schadelijke emissies in benzinevoertuigen worden met 
succes behandeld met een driewegkatalysator (TWC) waar de katalytische stoffen de NOX reduceren en de 
CO en HC oxideren. Deze reacties gaan het best op met concentraties van deze emissies die dicht bij de 
stoichiometrische5 verhouding liggen.  
Hiertegenover staan de dieselmotoren die zuurstofrijke uitlaatgassen uitstoten, waar CO en HC vrij 
gemakkelijk kunnen worden geoxideerd, terwijl NOX nauwelijks kan worden gereduceerd tot N2. De grote 
moeilijkheid bij het verwijderen van NOX in dieseluitlaatgassen is dat deze gassen, typisch met een 
concentratie van 0,01–0,1%, moeten worden gereduceerd tot N2 in een sterk oxiderende atmosfeer, met 
hoge O2-concentraties (typisch 5-20%). Bovendien is roet een vaste verontreinigende stof die een bepaalde 
verwijderingsstrategie vereist. 
 
De drie belangrijkste factoren die de hoeveelheid gevormde NOX beïnvloeden zijn temperatuur, tijd en 
zuurstofconcentratie: hoe groter de temperatuur, tijd en hoeveelheid zuurstof beschikbaar, hoe meer 
stikstofoxiden worden gevormd. Het beheersen van de uitstoot van stikstofoxiden (NOX) bij 
personenwagens is een van de grootste technische uitdagingen voor autofabrikanten. Ze maken gebruik 
van zowel motor interne aanpassingen als nabehandelingssystemen.  
 
De belangrijkste motor interne aanpassingen zijn (Posada et al., 2012): 
– Voor benzinevoertuigen: 

− Brandstofinjectie (verhouding lucht/brandstof management) 

− Motordesign 

− EGR 
– Voor dieselvoertuigen: 

− Brandstofinjectie 

− Luchtbehandeling 

− EGR 
 

Door de steeds strengere Euro normen werden motorinterne aanpassingen onvoldoende zodat de 
autofabrikanten ook verplicht werden bij de uitlaatgassen een chemische reductie in te voeren. Deze 
nabehandelingssystemen kunnen katalysatoren, adsorbers of filters zijn. Ze maken deel uit van de 
aandrijflijn. De brandstof, het brandstofsysteem, de motor, het verbrandingssysteem, de hybride 
elektromotor, sensoren samen met het ontwerp en de locatie van de katalysatoren en filter zorgen met het 
elektronische regelsysteem voor een maximale emissiereducties onder de meest reële rijomstandigheden. 

 
 
5 Stoichiometrische omstandigheden zijn die waarbij de verhouding tussen brandstof en lucht chemisch correct is voor een volledige verbranding. 
Onder “arme” omstandigheden is er een teveel aan zuurstof in de lucht/brandstofverhouding. Onder “rijke” omstandigheden is het 
tegenovergestelde waar en is er meer brandstof dan nodig zou zijn voor de chemisch correcte lucht/brandstofverhouding. 
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De belangrijkste nabehandelingssystemen en hun inzetbaarheid zijn weergegeven in de figuur 14. Deze 
figuur werd met toestemming van AECC van hun website ontleend. Voor de bedrijfsvoertuigen verwijzen 
we ook naar figuur 2. 
 

 
figuur 14: Overzicht beschikbare nabehandelingssystemen. (website AECC, 2021) 

 
De belangrijke beschikbare technologieën voor de bestrijding van NOX-emissies worden hieronder verder 
besproken: 
– Aanpassingen aan de interne motor gecombineerd met uitlaatgasrecirculatie (EGR) 
– Driewegkatalysator (TWC, Three-Way Catalyst) 
– Lean-burn NOX absorbers (ook Lean NOX Traps genoemd of LNT) 
– Selective Catalytic Reduction (SCR) 
– Lean De-NOX katalysator (of HC-SCR) 
 
De algemene beschrijvingen voor de nabehandelingssystemen zijn ontleend bij de website van AECC en 
aangevuld met onze literatuurstudie.   
 

2.1 Uitlaatgasrecirculatie (EGR) 
 
NO-emissies zijn beperkt tijdens een armmengselverbranding door de lage vlamtemperatuur (extreem arm 
mengsel), en tijdens een rijkmengselverbranding door een gebrek aan zuurstof O2. In het laatste geval 
zullen PM-emissies optreden. In feite worden roetdeeltjes gevormd in de plaatselijk rijke gebieden van de 
inhomogene verbranding. Aan de rand van de diffusievlammantel zijn er hoge temperaturen en dit 
bevordert het vervolgens opbranden van het roet.  Tenn nadele van de productie van NOX.  Vandaar dat het 
verlagen van de verbrandingstemperatuur (bijvoorbeeld door recirculatie van het uitlaatgas, EGR) 
resulteert in lagere NOX-emissies, maar ook in een toename van PM (Hussain et al.,2012).  Dit dilemma 
staat bekend als de NOX-PM trade-off of NOX-PM wisselwerking. 
Via een experimenteel onderzoek hebben Wagner et al. (2000) de trade-off van NOX-PM en NOX-HC in 
beeld gebracht (figuur 15).  Recentere studies tonen aan dat de EGR-werking tegenwoordig tussen 10% en 
30% ligt (Posada et al., 2012; Sorathia et al., 2012; Hannan et al., 2019).  
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figuur 15: NOX-PM en NOX-HC Trade off in functie van de EGR werking. (Wagner et al., 2000) 

Uitlaatgasrecirculatie (EGR) wordt gebruikt bij zowel benzine- als dieselmotoren. Een fractie van het 
uitlaatgassen wordt omgeleid naar de verbrandingskamer. Hier gaan de gerecirculeerde uitlaatgassen de 
binnenkomende lucht verdunnen. De zuurstof wordt vervangen door koolstofdioxide en waterdamp. 
Hoewel het principe in benzine- en dieselmotoren hetzelfde is, is de manier waarop EGR op die twee 
motoren werd toegepast, anders. Benzinemotoren werken met een stoichiometrisch lucht-
brandstofmengsel. Het koppel en het geleverde vermogen van de motor moeten constant blijven zowel 
met als zonder een EGR.  Daarom komt de EGR-massa extra naast de massa van het lucht-
brandstofmengsel. In het midden van de jaren zeventig werden bij benzinevoertuigen externe EGR-
systemen gebruikt. Het concept evolueerde naar een intern EGR dankzij variabele kleptiming. Door de 
inlaatkleppen aan het eind van de uitlaatslag even te openen, wordt een klein gedeelte van de 
uitlaatgassen aan de inlaatlucht toegevoegd. Een dieselmotor daarentegen gebruikt zoveel lucht als 
praktisch mogelijk is om een gegeven motorbedrijfsconditie vast te houden. Toepassing van de EGR bij 
dieselvoertuigen resulteert in een aanpassing aan de inlaatlucht door het toevoegen van een EGR-volume.  
Er zal dus minder lucht in de cilinder beschikbaar zijn voor verbranding. De hoeveelheid ingespoten 
brandstof voor een bepaald vermogen en koppel is constant, zodat bij EGR de motor zal werken met een 
lagere totale lucht-brandstofverhouding. Ladommatos et al. (2000) concludeerden in hun onderzoek dat 
het toevoegen van EGR aan het luchtdebiet van een dieselmotor (zoals bij benzinemotoren), in plaats van 
een deel van de inlaatlucht in te ruilen, een betere manier is om de uitstoot van fijnstof te verlagen. 
 
Het gebruik van een EGR-systeem vermindert dus de stikstofoxidenemissies in de verbrandingskamer, met 
een hogere productie van vaste deeltjes tot gevolg. Wanneer de motor stationair draait, is de EGR-klep 
gesloten, en is er geen EGR-stroom in het spruitstuk. De EGR-klep blijft gesloten totdat de motor warm is en 
onder belasting werkt. Naarmate de belasting toeneemt en de verbrandingstemperaturen beginnen te 
stijgen, opent de EGR-klep en komen de uitlaatgassen geleidelijk aan terug in de verbrandingscilinder. 
Uiteraard regelt de computer of en hoe ver de EGR-klep openstaat. Dit is afhankelijk van o.a. de belasting 
en het toerental van de motor. Zo vindt EGR in sommige gevallen niet plaats tijdens stationair draaien en 
vrijwel nooit bij vollast. 
 
Een EGR-klep in het inlaatspruitstuk is een efficiënte manier om in cilinder de NOX-emissies te verminderen.  
Bij de aangezogen lucht wordt een deel van de zuurstof vervangen door koolstofdioxide en waterdamp.  De 
reductie van NOX gaat echter ten koste van lagere thermische efficiëntie en hogere PM-emissies (als gevolg 
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van de NOX-PM trade-off). Het verbrandingsproces met een verdunde lading heeft door de EGR volgens 
Ladommatos et al. (2000) vijf effecten voor de NOX-productie in de cilinder. Hussain et al. (2012) klasseert 
deze vijf effecten in volgorde van invloed op NOX-emissies bij dieselvoertuigen: 
– Verdunning van de zuurstofconcentratie 
– Temperatuureffect door de inlaatlading 
– Vertraging van de ontsteking 
– Chemisch effect 
– Thermisch effect 
 
De vervanging van een luchtdeel in de cilinder door uitlaatgassen vermindert de beschikbaarheid van de 
zuurstofconcentratie tijdens de verbranding. Hierdoor wordt de temperatuur van het verbrandingsproces, 
zowel tijdens de “premixed combustion phase” als bij “de mixing controlled combustion phase” lager. Dit 
komt door dat de verbranding nog altidj ongeveer stoichiometrisch plaatsvindt, maar nu met uitlaatgas als 
verdunningsmiddel. De NOX-emissies zullen sterk verminderen door de verminderde beschikbare zuurstof 
en de daaruit voortvloeiende vermindering van de piekvlamtemperatuur. De laatste heeft eigenlijk de 
bovenhand op de NO-vorming door de uitgebreid Zeldovich-mechanisme (Hussain et al., 2012). Het 
verdunningseffect is het meest invloedrijke effect in de NOX-reductie door uitlaatgasrecirculatie.  
 
De recirculatie van uitlaatgassen, een mix van inlaatlucht en warme EGR, verhoogt de temperatuur van de 
inlaatlading en bijgevolg leidt tot een hogere vlamtemperatuur. Deze laatste resulterend op zijn beurt in 
hogere PM, vooral roet en NOX-emissies. Het temperatuureffect is minder significant dan het 
verdunningseffect voor de NOX-emissies. Om het temperatuureffect van de inlaatlading te minimaliseren 
kan het gerecyclede uitlaatgas gekoeld worden. 
 
Een verhoging van de temperatuur van de inlaatlading vraagt een korte ontstekingsvertraging. Maar de 
mindere beschikbare zuurstof vraagt daarentegen een latere ontsteking. Het netto-effect van EGR is een 
latere ontstekingsvertraging. Deze vertraging heeft invloed op de verbranding door het verhogen van de 
brandstoffractie die tijdens de “premixed combustion phase” wordt verbrand en door de zelfontbranding 
te verschuiven naar de verbrandingskamerwand. De lagere beschikbare zuurstof door het 
verdunningseffect vermindert de pieksnelheid van de “premixed combustion phase” verbranding. De 
verminderde verbrandingssnelheid en de vertraging van de ontsteking verlaagt de piektemperaturen en 
drukken en de tijd die de verbrandingsgassen in de “premixed combustion phase” bevinden. Hierbij worden 
de NOX-emissies verminderd (hoewel een stuk minder dan het verdunningseffect) ten koste van PM 
emissies en thermische efficiëntie. Het effect van de ontstekingsvertraging kan worden gecompenseerd 
door aanpassing van de injectietiming.  
 
Het chemisch effect beschrijft het fenomeen van de dissociatie van koolstofdioxide CO2 en waterdamp H2O 
(beide afkomstig van de EGR-gassen) bij hoge temperaturen tot chemische radicalen die kunnen 
deelnemen aan het Zeldovich mechanisme.  De NO kan reageren met het CO2 radicaal. Ongeveer 10% van 
de totale NOX-reductie kan worden toegeschreven aan het chemische effect van koolstofdioxide, het 
chemische effect van waterdamp is verwaarloosbaar (de dissociatie van water is zeer endotherm, zodat het 
optreedt bij hogere temperaturen dan deze van koolstofdioxide). 
 
De gemiddelde specifieke warmtecapaciteit van CO2 en H2O is ongeveer 1% hoger dan deze van stikstof en 
zuurstof.  De gerecirculeerde gassen nemen geen deel aan de verbranding, maar vervullen de rol van 
warmteopnemend medium: de specifieke warmtecapaciteit ligt hoger dan deze van lucht. Doordat deze 
gassen een deel van de verbrandingswarmte opnemen daalt de temperatuur. Traditioneel werd gedacht 
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dat dit thermisch effect de reden was voor het NOX-verlagende effect van de EGR. Dit effect is onbeduidend 
bij dieselmotoren waar de uitlaatgassen de atmosferisch lucht vervangen. De verandering in de 
warmtecapaciteit van de lading is hier miniem. Bij een conventionele vonkontstekingsmotoren is dit effect 
meer uitgesproken. De gerecycleerde uitlaatgassen worden toegevoegd aan een vrijwel onveranderde 
brandstof/lucht massa. Vandaar dat de thermische capaciteit van de cilinderlading hoger is als gevolg van 
de toename in zowel massa als specifieke warmtecapaciteit. 
 
Bij hoge motorbelasting kan de NOx-uitstoot met ongeveer 80% verminderd worden (Posada et al., 2012; 
Sorathia et al., 2012). Toch is de EGR op zich niet efficiënt genoeg om de gevraagde NOX omzetten volgens 
de euro normen te behalen, vooral bij zware motorbelastingen (Sorathia et al., 2012; Reşitoğlu et al., 2015).  
De maximaal in te zetten uitlaatgassen verminderen bij toenemende motorbelasting. De EGR is het meest 
effectief bij lage motorbelasting. (Yang et al., 2015). 
 
 

  

 

figuur 16: NOX in functie van de motorbelasting en EGR werking. (Sorathia et al., 2012) 

 
Bij dieselmotoren is er eenhogedruk en lagedruk EGR-toepassing. Bij hogedruk EGR wordt het uitlaatgas al 
vóór het bereiken van de turbo terug in de verbrandingskamer geleid. Er zijn hierdoor minder uitlaatgassen 
beschikbaar om de turbo op gang te brengen. Bovendien heeft het uitlaatgas een minder lange weg 
afgelegd en zal het dus verder moeten worden afgekoeld, voordat het in de verbrandingskamer kan 
worden geleid. Bij deze toepassing treedt door roetophoping meer vervuiling op in het inlaattraject.  Bij 
lagedruk EGR worden alle uitlaatgassen gebruikt voor het aandrijven van de turbocompressor. Pas daarna, 
en na het passeren van het roetfilter, wordt een deel van het uitlaatgas terug in de verbrandingskamer 
geleid. Bij deze langere route verliest het uitlaatgas meer druk.  
 
tabel 7: Effect van EGR graad en warme of gekoelde uitlaatgassen  (samengesteld uit Hannan et al., 2019) 

Code NOX-reductie bij 
Warme EGR 

NOX-reductie 
bij gekoelde 
EGR 

CO toename 

10% EGR -22% -39% +16% 

15% EGR -30% -46% +34% 

20% EGR -43%   
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figuur 17: NOX in functie van de motorbelasting en 20% gekoelde en warme EGR werking. (Hannan et al., 2019) 

EGR-werking kan natuurlijk niet ongelimiteerd worden toegepast. De motor moet blijven draaien. Langs de 
andere kant is de EGR-werking ook nadelig voor andere emissies zoals HC, CO en PM. Vermindering van de 
massa van de inlaatlading waarbij het massadebiet wordt verlaagd van 49 g/s naar 42 g/s na toepassing van 
de hogedruk EGR. De vervanging van relatief dichte koele lucht door een minder dichte hete EGR leidt tot 
een stijging van de inlaattemperatuur van de lading. Dat leidt tot een daling van het volumetrische 
rendement van de motor en dus een vermindering van de massasnelheid van de lading. De vermindering 
van de massa van de inlaatlading staat ook bekend als het thermische smooreffect van EGR en verhoogt de 
PM-emissies. EGR-koeling zou de volumetrische efficiëntie van de motor verbeteren en zo de 
massasnelheid van de inlaatlading verminderen (Ladommatos et al., 2000). De fabrikant moet een 
compromis zoeken tussen de vermindering van de NOX en de toename van de hoeveelheden roet, 
koolmonoxide en onverbrande brandstoffen die ook schadelijk zijn.  
 

2.2 Driewegkatalysator (TWC) 
 
De driewegkatalysator (TWC) is de belangrijkste technologie die wordt gebruikt om de emissies van 
benzinemotoren, maar van motoren met elektrische ontsteking in het algemeen, onder controle te 
houden. 
De katalysator maakt gebruik van een keramisch of metalen substraat met een actieve coating waarin 
aluminiumoxide, ceriumoxide en andere oxiden en een combinatie van de edelmetalen zoals platina (Pt), 
palladium (Pd) en rhodium (Rh) zijn verwerkt.  
De uitlaatgassen worden over de katalysator geleid en er vinden de volgende drie hoofdreacties plaats: 
 
4 CxHy + (4x +y) O2  → 2y H20 + 4x CO2   
2 CO + O2  → 2 CO2   
2 CO + 2 NO  → N2 + 2 CO2   

vergelijking 8: De drie hoofdreacties in de driewegkatalysator 

De katalysator oxideert HC en CO tot water en CO2 in de aanwezigheid van vrije zuurstof in het uitlaatgas. 
NOX wordt verminderd door het te splitsen in stikstof en zuurstof. Dit laatste proces zal niet doorgaan als er 
al een te veel zuurstof aanwezig is. Zo kan de katalysator alleen de drie verontreinigende stoffen 
tegelijkertijd verwerken onder stoichiometrische omstandigheden. Daarom werken driewegkatalysatoren 
in een gesloten systeem, voorzien van een lambdasensor om de lucht-brandstofverhouding van 
benzinemotoren te regelen.  
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De conversie-efficiëntie van de driewegkatalysator is sterk afhankelijk van de temperatuur, zoals 
weergegeven in figuur 18. De ‘light-off temperatuur ”wordt gedefinieerd als de temperatuur waarbij de 
reductie-efficiëntie 50% bereikt. Katalysatoren hebben over het algemeen de temperatuur van de 
uitlaatgassen nodig om op te warmen tot de geschikte bedrijfstemperatuur. Met moderne systemen, een 
geschikte systeemlay-out en thermisch beheer (bijv. via late post-injectie, variabele klepaansturing of 
elektrisch verwarmde katalysatoren) wordt dit bereikt binnen enkele seconden na het starten van het 
voertuig. 
 

 
figuur 18: Invloed van de temperatuur op de katalysator conversie efficiëntie voor de drie componenten HC, CO en NOX . (Sabatini 
et al., 2015) 

De conventionele driewegkatalysatortechnologie die op benzinemotoren wordt gebruikt, heeft een ‘rijkere’ 
omgeving nodig dan dieselmotoren en arme benzinemotoren met directe injectie. Deze motoren hebben te 
veel zuurstof in de uitlaat om NOX via de katalysatortechnologie te kunnen verminderen.  
 

2.3 Lean-burn NOX absorbers (LNT, lean NOX traps) 
 
Adsorbers verzamelen de verontreinigende stoffen, zoals NOX of HC, en slaan ze tijdelijk op om ze 
vervolgens te behandelen wanneer de omstandigheden geschikter zijn. De twee belangrijkste toepassingen 
zijn NOX-adsorbers, die kunnen worden gebruikt om NOX-emissies van arme benzinemotoren of 
dieselmotoren te behandelen, en koolwaterstofadsorbers die kunnen worden gebruikt met conventionele 
driewegkatalysatoren om de HC-emissies van een verrijkte brandstof bij koude start te behandelen. 
 
NOX-adsorbers, ook bekend als Lean NOx Traps (LNT) of NOX-opslagkatalysatoren (NSC), adsorberen en 
slaan NOX op bij lage temperatuur of onder arme (rijk aan zuurstof) omstandigheden. Het mechanisme is 
zowel uitgelegd op de website van AECC als beschreven in de white paper van MECA [Manufacturers of 
Emission Controls Association] (MECA, 2007) en gaat als volgt, zie ook figuur 19: 
1 De omzetting van stikstofoxide (NO) in stikstofdioxide (NO2) met behulp van een oxidatiekatalysator.  
2 NO2 opslaan als nitraat op aardalkalimetaaloxiden. Beide oxidatiestappen (1 & 2) gebeuren in éénzelfde 

behuizing en werken in een temperatuur window van 250°C à 500°C. 
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3 Regeneratie gebeurt in twee stappen: 
a Een korte terugkeer naar een stoichiometrische of rijke werking van ongeveer 100s is genoeg om 

hierna gedurende één of twee seconden de opgeslagen NOX te verwijderen. 
b De voorwaarden creëren voor een conventionele driewegkatalysator die stroomafwaarts is 

gemonteerd om de NOX te verminderen tot stikstof. 
 
Hieruit volgt dat de LNT-katalysator uit drie belangrijke onderdelen bestaat. Deze componenten zijn een 
oxidatiekatalysator (Pt), een NOX-opslagomgeving (barium (Ba) en/of andere oxiden) en een 
reductiekatalysator (Rh). De op platina gebaseerde LNT-technologie is de meest gebruikte door hun 
capaciteit om NOX bij lage temperatuur te reduceren en hun stabiel gedrag tegenover water en zwavel. Net 
als de EGR-technologie is de LNT-technologie onvoldoende om als enige aangewende technologie aan de 
gewenste NOX-emissiereductie volgens de recentste emissienormen te voldoen (Reşitoğlu et al., 2015). 
De LNT heeft een efficiëntie van 70% - 90% bij lage motorbelasting (Yang et al., 2015). 
 
Het schakelen tussen de arme en stoichiometrische of rijke omstandigheden bij actieve NOX-adsorber 
gebeurt via de ECU-instellingen. Bij een passieve NOX-adsorber is er alleen de adsorptie, dus geen 
conversie. De desorptie waardoor de geadsorbeerde stikstofoxiden weer vrijkomen, wordt veroorzaakt 
door de uitlaatgastemperaturen. De toepassingsstrategie is dan ook anders dan bij de actieve LNT. De 
passieve NOX-adsorber absorbeert de stikstofoxiden in omstandigheden waar geen denitrificatie kan 
plaatsvinden. Hij geeft de NOX vrij zonder over te schakelen naar een rijke modus zodra de 
stroomafwaartse De-NOX-katalysator zijn light-off temperatuur heeft bereikt (Maizak et al., 2020). 
 
Helaas adsorberen NOx-adsorbers ook zwaveloxiden die het gevolg zijn van het zwavelgehalte van de 
brandstof. Daarom zijn brandstoffen met een zeer laag zwavelgehalte (Europese zwavelvrije brandstof 
bevat minder dan 10 ppm zwavel) nodig. De zwavelverbindingen zijn moeilijker te verwijderen, dus moet 
het systeem periodiek automatisch een korte “desulfatie” cyclus uitvoeren om ze te verwijderen. Dit 
gebeurt in een rijke omgeving en bij hogere temperaturen (minstens 650°C, volgens Schnitzler, 2007). 
 

 
figuur 19: werking LNT. (website AECC, 2021) 
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2.4 Selective Catalytic Reduction (SCR) 
 
Het gebruik van SCR-technologie bij dieselvoertuigen laat toe gelijktijdig NOX (tot 95% à 99%), PM (tot 20% 
à 30%) en HC (tot 80%) te reduceren (MECA, 2007). De hoge efficiëntie van SCR voor NOX-reductie stelt de 
ontwikkelaars van dieselmotoren in staat te profiteren van de afweging tussen NOX, PM en 
brandstofverbruik. De motor kan gekalibreerd worden op een hogere NOX uitstoot, maar met een lager 
brandstofverbruik en lagere fijnstofuitstoot dan wanneer ze NOX zouden moeten verminderen door alleen 
gebruikt te maken van motorinterne maatregelen. 
In het SCR-systeem wordt ammoniak gebruikt als selectief reductiemiddel, in aanwezigheid van overtollige 
zuurstof, om tot 99% NO en NO2 om te zetten in stikstof en water via een speciaal katalysatorsysteem. De 
ammoniak nodig voor de selectieve katalytische reductie wordt doorgaans verkregen uit ureum dat in het 
voertuig opgeslagen wordt. De meest gebruikelijke optie is een oplossing van 32,5% ureum in water (bv. 
AdBlue) die zorgvuldig wordt gedoseerd uit een aparte tank en in het uitlaatsysteem wordt gesproeid, waar 
het vóór de SCR-katalysator wordt gehydrolyseerd tot ammoniak. Een nadeel van AdBlue is dat hij kan 
bevriezen bij koud weer en dan het verwarmen van de AdBlue tank noodzakelijk is (Posada et al., 2012). 
 
Een SCR-systeem bestaat uit 3 katalysatoren in serie (Hussain et al., 2012): 
1 Hydrolyse katalysator die de urea naar ammoniak (NH3) en CO2 omzet 
2 SCR-katalysator waar de ammoniak reageert met NOX om N2 en water te vormen. 

De efficiëntie van de omzetting is afhankelijk van de uitlaatgassamenstelling (NO2/NO ratio 1/1). De drie 
reductie reacties zijn (Reşitoğlu et al., 2015): 
4NH3 + 4NO + O2  → 4N2 + 6H2O  
4NH3 + 2NO + 2NO2  → 4N2 + 6H2O 
8NH3 + 6NO2  → 7N2 + 12H2O  
vergelijking 9: SCR NOX-reductiereacties 

3 Oxidatie katalysator om een ammoniak slip bij transiënte werking te verhinderen 
 

Met de introductie van de Real-Driving Emissions (RDE)-wetgeving wordt SCR-technologie gebruikt om de 
NOX-uitstoot voor diesel personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen te beheersen.  
 

 
figuur 20: werking SCR (website AECC, 2021) 
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De hoeveelheid geïnjecteerd ureum moet zorgvuldig worden beheerst: 
– Te weinig kan ertoe leiden dat wat NOX onveranderd door het nabehandelingssysteem gaat 
– Te veel zorgt ervoor dat ammoniak uit de uitlaat komt 
 
Hiervoor is het noodzakelijk om de door de motor uitgevoerde NOX nauwkeurig genoeg te kennen. 
In een open-loop-systeem wordt ureum toegevoegd in een verhouding die wordt berekend door de 
hoeveelheid NOX in de uitlaatstroom te schatten op basis van parameters als toerental, 
uitlaatgastemperatuur, tegendruk en belasting. Het close-loop-systeem maakt gebruik van NOX-sensoren 
die direct de NOX-concentraties in de uitlaat meten. 
 
Matzer et al. (2019) becijferde het aantal SCR-katalysatoren in de recente Euro 6 voertuigen: 
 
tabel 8: Aandeel SCR-technologie in voertuigen  (Matzer et al., 2019) 

Emissie standaard Aandeel SCR bij de voertuigen Close-loop-systeem 

Euro 6a,6b 40% Nee 

Euro 6c 80% Nee 

Euro 6d Temp 100% Ja 

Euro 6d 100% Ja 

Euro 7 100% Ja 

 
De SCR werkt in een temperatuur bereik van 200°C tot 600°C. De maximale conversie efficiëntie is bereikt 
bij 350°C. Hussain et al. (2012) merkt op dat beneden de 25% belasting er geen AdBlue-injectie is doorde 
lage temperatuur van de oxidatiekatalysator (ongeveer 300°C) en er dus een ammoniakslip zou kunnen 
ontstaan. Door deze ammoniakslip onder 200°C start het inspuiten van de AdBlue bij 200°C. De efficiëntie 
van de omzetting hangt ook af van de NO2/NO ratio. Bij gelijke NO2/NO delen geeft de SCR de maximale 
efficiëntie (Reşitoğlu et al., 2015). Diesel Oxidatie Katalysatoren (DOC) worden niet alleen gebruikt om HC 
en CO te reduceren, maar ook om de prestaties van de downstream DPF en SCR te verbeteren. DOC’s zullen 
de uitlaattemperatuur verhogen voor de DPF-regeneratie en NO omzetten naar NO2 om de conversie-
efficiëntie van de SCR te verbeteren.  
De NO en NO2 fracties hangen enorm sterk af van de nabehandelingstechnologie en de bedrijfscondities op 
het moment van meten. (Carslaw et al., 2016).  Matzer et al. (2019) stellen ook dat de NO2/NOX ratio bij 
diesel personenvoertuigen stijgt met de euro norm. Een groter NO2 aandeel werd vastgesteld met de 
invoering van de DOC, die de NO oxideert in NO2 in het nabehandelingssysteem van Euro 3 voertuigen. Ook 
met de invoering van de roetfilters (DPF) wordt de NO2/NOX ratio verhoogd. De passieve regeneratie wordt 
verbeterd met NO2. De ratio voor benzine personenwagens blijft constant. De NO2/NOX ratio in functie van 
brandstof en Euronorm zijn samengevat in tabel 9. 
 
Tenslotte in de zwavelinhoud bij diesels ook een issue voor de SCR. De zwavel begint zich in de SCR op te 
slaan en verlaagt de capaciteit ervan. Deze kunnen in een rijke omgeving boven de 600°C thermisch 
ontbonden worden (Reşitoğlu et al., 2015).  
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tabel 9: NO2/NOX ratio  (aangepast uit Matzer et al., 2019) 

Emissie standaard NO2/NOX voor diesel 
personenvoertuigen 

NO2/NOX voor benzine 
personenvoertuigen 

Euro 0 8% 5% 

Euro 1 8% 5% 

Euro 2 11% 5% 

Euro 3 35% 5% 

Euro 4 zonder roetfilter 40% 5% 

Euro 4 met roetfilter 46% 5% 

Euro 5 34% 5% 

Euro 6a,6b 35% 5% 

Euro 6c 35% 5% 

Euro 6d Temp 35% 5% 

Euro 6d 35% 5% 

Euro 7 35% 5% 

 

2.5 Lean De-NOX katalysator (of HC-SCR) 
 
In SCR-toepassingen kunnen koolwaterstoffen (HC) worden gebruikt als het reductiemiddel in plaats van 
ammoniak of ureum. Lean De-NOx-katalysatoren gebruiken eigenschappen in de katalytische coating om 
een rijk 'microklimaat' te creëren waar koolwaterstoffen uit de uitlaat de stikstofoxiden kunnen reduceren 
tot stikstof, terwijl de hele uitlaat arm blijft. Deze methode is ook bekend als als koolwaterstof-SCR-systeem 
of HC-SCR. 
 
HC bevindt zich al in het uitlaatgas (passieve modus) of bevindt zich in de geïnjecteerde brandstof zelf 
(actieve modus). Het is daarom een relatief eenvoudige toepassing voor personenauto's. Naast 
dieselbrandstof kunnen, vooral van toepassing bij bedrijfsvoertuigen andere HC’s zoals deze afkomstig van 
ethanol, aceton en propanol worden geïnjecteerd in de uitlaatstroom om de reductie van NOX te realiseren 
(Reşitoğlu et al., 2015). Dieselbrandstof als reductiemiddel zorgt voor een deactivatie van de katalysator 
(Cheng & Mulawa, 2009). Hoewel dit soort deactivering omkeerbaar is bij voldoende hoge temperaturen, is 
het een tekortkoming die moet worden verholpen voor de succesvolle implementatie van de technologie. 
 

2.6 Combinatie LNT-SCR 
 
Bij aanvang van de Euro 6 norm zien we verschillende strategieën om de norm te behalen. Citroën, Peugeot 
en Porsche kozen voor 100% SCR, terwijl Mini en Volvo voor LNT kozen. Andere merken hebben een min of 
meer gebalanceerde mix, maar met meestal toch een LNT-overwicht. Alleen Mazda behaalde de Euro 6 
norm met een geoptimaliseerde motor interne oplossing gekoppeld aan een EGR (Yang et al., 2015). Vanaf 
euro 6c lijkt het overwicht te kantelen naar SCR (Matzer et al., 2019). 
BMW begon met een gecombineerd systeem LNT-SCR op de Amerikaanse markt.  
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figuur 21: Algemene vergelijking tussen SCR en LNT. [LT low temperatuur- en HT high temperatuur georiënteerde coating] (naar 
voorbeeld van Schnitzler, 2007) 

 
figuur 21 toont een typische conversie efficiëntie voor de SCR en LNT. Voor beide technologieën werden 
zowel de efficiëntie weergegeven voor een lage temperatuur georiënteerde coating als een hoge 
temperatuur georiënteerde. SCR heeft een licht voordeel daar ze zowel bij lage als hogere temperatuur een 
hogere efficiëntie halen. Bij lage temperatuur moet de volgende opmerking voor SCR wel gemaakt worden. 
Onder200°C wordt de urea injectie meestal niet uitgevoerd en hierna worden deze efficiëntie alleen maar 
bereikt met NO2/NO ratio van 1:1 en met genoeg urea in de SCR. Wat een zeer gesofistikeerde strategie 
vraagt om ammoniak slip te vermijden. De LNT is in staat om bij lage temperaturen de NOX te stockeren, 
maar hier is de regeneratie een probleem. 
 
Door de AdBlue-omzetting kan de SCR niet zo dicht bij de turbo geplaatst worden. Er is een zekere lengte in 
de uitlaat nodig om de Adblue te kunnen omzetten naar de ammoniak voordat deze de SCR bereikt. De LNT 
kan wel kort aangesloten worden. Hierdoor is de temperatuur van de uitlaatgassen een 60°C hoger dan 
wanneer ze iets later de SCR zou binnen gaan (Schnitzler, 2007). Hierdoor heeft de LNT dezelfde lage 
temperatuur efficiëntie als de SCR, zonder de nadelen. De LNT kan ook gesplitst worden, een kort bij de 
turbo en een tweede verder stroomafwaarts, elk met zijn eigen specifieke coating, zodat hij zowel bij lage 
als hogere temperatuur een voldoende efficiëntie haalt. De SCR kan niet gesplitst worden.    
 
Om efficiëntie te winnen en de specifieke uitdagingen van de LNT of SCR te overwinnen zijn verschillende 
combinaties tussen beide mogelijk. Zie figuur 22. Een LNT voor de SCR geplaatst geeft hogere NOX-
conversie efficiëntie. Ammoniak kan bv. worden gesynthetiseerd in de LNT, waarna de Ammoniak met NOX 
reageert in de SCR (Yang et al., 2015). 
 
 



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
  
Ontwikkeling van een NOX-emissietest voor gebruik tijdens de technische voertuigkeuring  53 

 
figuur 22: Schema van mogelijke lay-out concepten van LNT (NSC of PNA), SCR en combinaties. (Maizak et al., 2020) 
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2.7 Samenvatting 

tabel 10: Samenvattende tabel NOX nabehandelingssystemen ( , ) 

 EGR  TWC LNT SCR Hydrocarbon-SCR LNT+SCR 

 
Principe 

 
Een deel van de 
uitlaatgassen worden 
teruggevoerd naar de 
verbrandingskamer en 
vermengd met frisse 
lucht. De efficiëntie van 
de verbranding wordt 
verminderd zodat de 
verbrandingstemperatuur 
verlaagt en dus minder 
NOX uitstoten wordt.  

 
Driewegkatalysatoren 
werken in een gesloten 
systeem, voorzien van 
een lambdasensor om de 
lucht-
brandstofverhouding van 
benzinemotoren te 
regelen. De katalysator 
kan dan tegelijkertijd 
koolmonoxide en 
koolwaterstoffen 
oxideren, terwijl NOX 
wordt gereduceerd. 
 

 
Tijdens arme 
motoromstandigheden 
slaat de LNT de NOX op de 
katalysator washcoat. 
Daarna, bij saturatie, zal 
de LNT onder rijke 
omstandigheden de NOX 
vrijgeven en katalytisch 
reduceren. 

 
In aanwezigheid van 
overtollige zuurstof en 
ammoniak wordt de NOX 

omgezet in stikstof en 
water. Een oplossing van 
32,5% ureum in water 
(bijv. AdBlue) wordt in 
het uitlaatsysteem 
gesproeid, waar het vóór 
de SCR-katalysator wordt 
gehydrolyseerd tot 
ammoniak. 

 
Een SCR-toepassing waar 
in plaats van ammoniak 
of ureum, HC wordt 
gebruikt als het 
reductiemiddel. In een 
rijk 'microklimaat' van de 
katalytische coating 
kunnen via de 
koolwaterstoffen de 
stikstofoxiden worden 
gereduceerd tot stikstof, 
terwijl de algehele uitlaat 
arm blijft.  

 
Een LNT voor de SCR 
geplaatst geeft hogere 
NOX-conversie efficiëntie. 
Ammoniak wordt 
gesynthetiseerd in de 
LNT, die met NOX 
reageert in de SCR. 

 
Toepassing 

 
Benzine & diesel 
 
In combinatie met andere 
nabehandelingssystemen 
zoals SCR 
 

 
Benzine 

 
Benzine & diesel 

 
Diesel 

 
Diesel 

 
Diesel 

 
Voordeel 

 
Geen bijkomende 
onboard hardware nodig. 
 
Geen extra vloeibare 
additieven en 
voorraadtank nodig 
 
(Meest efficiënt bij lage 
motorbelastingen) 

 
Geen extra vloeibare 
additieven en 
voorraadtank nodig 
 

 
70% - 90% conversie 
efficiëntie bij lage 
motorbelasting 
 
Geen extra vloeibare 
additieven en 
voorraadtank nodig 
 

 
Conversie efficiëntie van 
meer dan 95% 

 
Geen extra vloeibare 
additieven en 
voorraadtank nodig 
 

 
Goede efficiëntie, ook bij 
lage temperatuur 
 
In sommige configuraties 
geen extra vloeibare 
additieven en 
voorraadtank nodig. 
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 EGR  TWC LNT SCR Hydrocarbon-SCR LNT+SCR 

 
 

 
Beperkingen 

 
EGR op zich zal niet  
efficiënt genoeg NOX 
omzetten om de euro 
normen te behalen, 
vooral bij zware 
motorbelastingen.   
 
Door de verlaging van de 
temperatuur in de 
cilinder genereert de 
EGR-werking een 
toename van PM, HC en 
CO-uitstoot. 
 
NOX-PM trade-off 
 

 
De nuttige werking van 
de katalysator begint 
vanaf een temperatuur 
van 250 graden en is 
maximaal bij een 
temperatuur van 450 
graden. Na het starten 
van de motor duurt het 
nog even voordat de 
zuiverende werking 
begint. 

 
De opslagcapaciteit is 
beperkt. 
 
LNT adsorberen ook 
zwaveloxiden. De 
zwavelverbindingen zijn 
te verwijderen met een 
periodieke automatische 
“desulfatie” cyclus. 
 

 
Vaporisatie temperatuur 
voor de omzetting van 
urea naar ammoniak 
bedraagt minstens 180°C. 
Deze 
uitlaatgastemperatuur 
wordt in stedelijk verkeer 
niet altijd bereikt. 
 
Vloeibaar additief AdBlue 
vraagt distributie en 
opslagmogelijkheden.  
 
Risico op ammoniak slip 

 
Wanneer dieselbrandstof 
als reductiemiddel wordt 
gebruikt wordt de 
katalysator gedeactiveerd 
als er geen zeer hoge 
temperaturen aanwezig 
zijn. Staat technologisch 
nog niet op punt. 

 
Kostprijs 
 
Veel ruimte nodig om 
installatie te plaatsen. 
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3 TOESTELLEN OM NOX TE METEN TIJDENS DE TECHNISCHE 
KEURING 

 
 

3.1 Chemiluminescentie detector CLD 
 
Chemiluminescentie is het verschijnsel dat bij een chemische reactie energie vrijkomt in de vorm van licht 
(luminescentie). Stoffen gaan in aangeslagen toestand licht uitzenden. Er is energie nodig om een atoom in 
aangeslagen toestand te brengen. Deze worden door veel energie bevattende chemicaliën gerealiseerd. De 
aangeslagen stof wordt aangeduid met een (*). 
 
De chemiluminescentie-detector, CLD, is het standaardinstrument voor het meten van NO en NO2 in de 
typegoedkeuringstests (en ook voor metingen van de omgevingsluchtkwaliteit). Het wordt ook veel 
gebruikt als referentiemethode. Het instrument detecteert het licht dat wordt uitgezonden door 
aangeslagen NO2*-moleculen door de reactie (vergelijking 10) tussen NO in het uitlaatgas en ozon (O3) dat 
wordt toegevoegd in een reactiekamer. De aangeslagen NO2* is in een onstabiele energiestatus en valt snel 
naar de stabiele NO2 waarbij het een chemiluminescent licht uitzendt.  
 
NO + O3 → NO2* + O2  NO2*→ NO2 + licht  

vergelijking 10: chemiluminiscentiereacties tussen NO in het uitlaatgas en ozon 

De uitgezonden intensiteit van het licht heeft een golflengte van 600-3000 nm, met een piek rond de 
1200nm (Alam et al., 2020). Een thermisch gestabiliseerde fotodiode meet de intensiteit van het 
geproduceerde licht.  De intensiteit van het chemiluminescente licht is rechtevenredig met de concentratie 
van de NO-moleculen in de gasstroom die met een conversiegraad van 100% door de reactie werden 
omgezet in NO2. De detector kan zoals in de hierboven beschreven NO-modus draaien, maar ook in de NOX-
modus. 
Wanneer de detector in de NOX-modus draait, zet deze eerst de NO2 in de gasstroom om in NO, en 
vervolgens wordt het gas naar de O3-reactiekamer geleid, wat resulteert in een totale NOX-waarde voor het 
monstergas. NO2 wordt dan berekend als verschil tussen NOX en NO. De CLD kan de concentraties van NO, 
NO2 en totaal NOX weergeven. 
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figuur 23: Stroomschema van een Chemiluminescent NO monitor (uit Alam et al.,2020) 

 

3.2 Infrarood spectroscoop  
 

3.2.1 Technologie van NDIR niet-dispersieve infrarood spectroscoop  
 
Niet-dispersieve infrarood absorptiespectroscopie (NDIR) is gebaseerd op het principe dat wanneer 
infrarood licht van een breedbandbron door een meetkamer wordt geleid, het aanwezig gas dit licht 
absorbeert in verhouding tot zijn concentratie bij een bepaalde golflengte. 
Een bundel 'wit' infraroodlicht, dat bestaat uit een mengsel van allerlei golflengten wordt door een 
monochromator gestuurd. Hierdoor blijft er maar één golflengte over of toch een heel nauw 
golflengtegebied. Dit maakt het mogelijk om een spectrum op te nemen door de absorptie van een stof als 
functie van de golflengte te meten. Deze methode heeft een groot nadeel. Bij de selectie van die ene 
golflengte wordt 99,9% van alle straling weggegooid en het resulterend signaal is daarom vaak erg zwak. 
Dit maakt de meting traag en de signaal-ruisverhouding ongunstig. 
NDIR wordt vaak gebruikt om CO, CO2 en HC (meestal gekalibreerd als propaanequivalenten) en NO te 
meten. De meting van NO2 is echter niet mogelijk omdat waterdamp (van brandstofverbranding) 
absorbeert bij dezelfde golflengten en dus interferentie veroorzaakt. Het 4-gasanalysetoestel 
overeenkomstig Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
meetinstrumenten6 dat de Europese Commissie vooropstelt voor de emissiemeting van benzinevoertuigen, 
is voor de CO, CO2 en HC op deze technologie gebaseerd. 
  

6 Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende meetinstrumenten (PB L 135 van 
30.4.2004, blz. 1). 
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3.2.2 Technologie van FTIR Fourier Transformatie infrarood spectroscoop 
 
FTIR-spectroscopie (Fourier-Transform-InfraRed) is een alternatieve manier om infraroodspectra op te 
nemen. In plaats van het meten van de absorptie als functie van de frequentie met behulp van een 
monochromator (NDIR) wordt het infraroodlicht door een interferometer geleid.  
Afhankelijk van het lengteverschil tussen de twee paden van een interferometer worden van het 'witte' 
licht sommige golflengten doorgelaten andere weer niet, omdat zij door interferentie gedoofd worden. De 
ontstane bundel is daarom nog steeds een mengsel van golflengten. Het infraroodlicht absorbeert over een 
breed golflengtebereik, 5 tot 25 micrometer. Deze gegevens zijn via FFT-algoritme (de Fast Fourier 
Transformatie) omgezet naar concentraties. FTIR is hiermee een veel snellere en preciezere methode dan 
de oude dispersieve Infraroodspectroscopie. 
Omdat een interferometer tegenwoordig goedkoper is dan een monochromator, is een FTIR-instrument 
niet alleen sneller, maar ook goedkoper dan een traditioneel apparaat, ook al zijn ze aanzienlijk complexer. 
Daarom zijn vrijwel alle moderne infraroodspectrometers van het FTIR-type. De storing op de NO2-meting 
door waterdamp blijft bestaan.  
 

3.3 NDUV niet-dispersieve ultraviolet spectroscoop 
 
De technologie is gelijkaardig aan de NDIR. Het ultravioletlicht heeft een kortere golflengte maar een 
hogere energie dan het infrarood licht. Het voordeel van het meten van NO en NO2 in het ultraviolette 
gebied van het spectrum in plaats van in het infrarode gebied is dat er geen kruisgevoeligheid is met water 
en CO2. 
Deze technologie wordt gebruikt in draagbare emissiemeetsystemen (PEMS) om de emissies van 
voertuigen op de weg te meten. Ze vertonen een goede correlatie met de meettoestellen die bij de 
typegoedkeuring gebruikt worden. (Weiss et al., 2011). 
 

3.4 Elektrochemische cel 
 
Elektrochemische cellen zijn relatief eenvoudig en goedkoop om concentraties van emissiegassen te meten, 
waaronder NO, NO2, NOX, SO2, CO, O2 en CO2. Een elektrochemische cel bestaat uit twee of meer 
elektroden gescheiden door een elektrolyt. Voor een cel met twee elektroden moet één elektrode poreus 
zijn zodat het gas er doorheen kan gaan na diffusie door een membraan. Tussen de twee elektroden is een 
weerstand aangesloten. Een spanningsval over de weerstand wordt omgezet in gasconcentratie.  
Deze sensoren zijn in het algemeen gebruikt om zuurstofconcentratie te detecteren.  
Een NO elektrochemische cel genereert door de oxidatie van NO een kleine elektrische stroom, evenredig 
met de hoeveelheid NO aanwezig in de cel. De technologie werd ook in de jaren 90 gebruikt om slimme 
NOX-sensoren te ontwikkelen. De in die tijd ontwikkelde sensoren door NGK/VDO is nu op grote schaal 
beschikbaar.  Deze NOX-sensoren zijn vandaag terug te vinden in alle Euro VI bedrijfsvoertuigen voor on-
board diagnostische functies (OBD) (Possada et al.,2015). 
 
Elektrochemische cellen zijn relatief goedkoop, eenvoudig en robuust, en kunnen een hoge selectiviteit 
hebben, hoewel er kruisgevoeligheid met CO werd gerapporteerd (Szabo & Dutta, 2003). Elektrochemische 
sensoren worden meestal geclassificeerd als potentiometrisch (waarbij de uitvoer een spanning is) of als 
amperometrisch (waarbij de uitvoer een stroom is).  
Elektrochemische cellen hebben doorgaans een tragere T90-responstijd.  
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3.5 Elektro-katalytische analyzers 
 
Elektro-katalytische analyzers meten zuurstofconcentraties op basis van een stroom van elektronen over 
een vaste katalytische elektrolyt van zirkoniumoxide (ZrO2). Een belangrijke eigenschap van dit keramiek is 
dat het zuurstofionen geleidt als er spanning op staat bij hoge temperaturen. ZrO2 laat de overdracht van 
O2- ionen toe bij temperaturen tot ongeveer 700°C. Als de elektrolyt wordt geplaatst tussen gassen met 
twee verschillende concentraties ontstaat er een stroom. Dit type van O2-sensoren wordt gebruikt bij de 
terugkoppeling van de lucht-brandstofverhouding na katalysator bij een benzinemotor. 
Het principe kan ook worden gebruikt om concentraties van NO, CO en HC te meten. NO wordt gemeten 
door eerst de O2 uit het monster te verwijderen. O2 wordt uit het monster verwijderd door een ZrO2-
elektrolyt bedekt met platina om het overdrachtsproces te katalyseren. Vervolgens wordt de NO 
gedissocieerd in N2 en O2. Dus door ZrO2 in een gepatenteerde tweekamervorm te vormen en een meer 
lagen elementen te gebruiken, is het mogelijk om met hoge precisie alleen die zuurstofionen te detecteren 
die afkomstig zijn van stikstofmonoxide (NO) uit de zuurstofionen die in het uitlaatgas aanwezig zijn. 
 

3.6 Turnable Diode Laser (TDL) 
 
Tunable Diode laser (of TDL) zijn gasanalysatoren ontworpen voor het meten van de concentratie van 
specifieke stoffen in een gasmengsel met behulp van laserabsorptiespectroscopie. Dergelijk TDL-systeem 
werkt door het meten van de hoeveelheid laserlicht die wordt geabsorbeerd (verloren gaat) terwijl het 
door het te meten gas gaat.  
In zijn eenvoudigste vorm bestaat een TDL-analysator uit een laser die infrarood licht produceert, optische 
lenzen om het laserlicht door het te meten gas te leiden en dan op een detector te richten, de detector, en 
elektronica die de laser aanstuurt en het signaal van de detector vertaalt in een signaal dat de 
gasconcentratie weergeeft. 
Gasmoleculen absorberen licht bij specifieke kleuren, absorptielijnen genoemd. Deze absorptie volgt de 
wet van Beerlambert. 
Tunable Diode Laser Analyzers worden meestal gebruikt voor zuurstofmetingen. We kunnen ook andere 
gassen meten, het principe is hetzelfde, maar het ontwerp of de componenten van de analyzer kunnen 
verschillen. 
 

 
figuur 24: Werkingsprincipe TDL (uit https://instrumentationtools.com/tunable-diode-laser-analyzer-working-principle/) 

 
 
 

  

https://instrumentationtools.com/tunable-diode-laser-analyzer-working-principle/
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3.7 Overzicht leveranciers 
 

Volgende leveranciers werden gecontacteerd, hierbij een overzicht van de technologieën die ze ter 

beschikking hebben. 

tabel 11: Overzicht gecontacteerde leveranciers 

Leverancier Technologie Opmerkingen 

C
LD

 

N
D

U
V

 

El
ek

tr
o

-
ch

em
is

ch
e 

ce
l 

Zi
rk

o
n

iu
m

 

ke
ra

m
ie

k 

FT
IR

 

Tu
n

ab
le

 L
as

er
 

D
io

d
e 

3DATX (USA)     X       Sems 

AVL DiTest (Oostenrijk)     X        

Bosch - Spheretech     X       
Toestel voor het Spheretech 

concept 

Capelec (Frankrijk)   X   X       

Centralauto     X       
Toestel van studie Fernández 

Cáceres et al. (2021) 

ECM/EXISAB (Zweden)             Sems, technologie onbekend 

ETS (Verdeler-België) X X X     X   

Horiba (Japan/Duitsland)             
PEMS en SEMS, technologie 

onbekend 

MAHA (Duitsland)     X       

Studies vooral op 

vermogenbanken;-. Alternatief 

concept. Toestel met NO en NO2 

beschikbaar; 

= 

Mahle (Italië)     X        

Sensors (USA/Duitsland)   X X         

TEN (Nederland)   (X) X       NDUV in ontwikkeling 
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4 AANSLUITENDE STUDIE MET REMOTE SENSING EN SNIFFER 
CAR 

 
 
Omdat deze studie eventueel  andere Vlaamse projecten rond emissiemetingen kan gebruiken, namelijk 
een Remote Sensing- en Sniffer Car-campagne, geven we hier een kort overzicht van beide technologieën.  
 

4.1 Remote Sensing 
 
Remote Sensing of RS is een methode, die al meer dan 25 jaar wordt gebruikt om de uitlaatemissies van 
rijdende voertuigen in het verkeer te meten (Borken-Kleefeld & Dallmann, 2018).   
Initieel werd Remote Sensing gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, meer recent wordt het in Europese 
wetgeving aanbevolen voor de organisatie van risico gebaseerd markttoezicht. Sommige landen zetten het 
dan ook al in voor die toepassing en gebruiken het om voertuiggroepen met een hoge emissie en 
individuele hoge emitters te detecteren. De Verenigde Staten en China zijn leiders op het gebied van 
Remote Sensing met hun in-use-compliance programma’s.  Het Chinese Ministerie van Ecologie en Milieu 
heeft in 2017 een nationale wetgeving uitgebracht voor het meten van verontreinigende stoffen van 
dieselvoertuigen met Remote Sensing. Volgens de auteurs is dit de eerste Remote Sensing wetgeving. 
Limietwaarden voor opaciteit, Ringelmann-zwartheid en stikstofmonoxide (NO) zijn hierin vastgelegd met 
de bedoeling te controleren of voertuigen voldoen aan de standaard. De NO-concentratiegrens wordt 
gebruikt voor het screenen van voertuigen met een hoge emissie (Yang et al., 2019). In de VS lopen 
ondertussen ook initiatieven waarbij wegkantmetingen via remote sensing worden gekoppeld aan de 
voertuigkeuring7. 
 
Borken-Kleefeld & Dallmann (2018) beschrijven de huidige stand van zaken rond Remote Sensing.  
De meetopstelling van Remote Sensing verschilt van alle andere emissiemetingen. Bij deze test is er geen 
fysieke interactie met de testvoertuigen. De meetopstelling wordt aan de zijkant of boven een rijweg 
geplaatst om via spectroscopie (lichtabsorptie) de uitlaatemissies op afstand van de passerende voertuigen 
te meten. Zo krijg je relatief snel momentopnames van de uitstootemissies van duizenden individuele 
voertuigen tijdens het verkeer. 
Remote Sensing is ontstaan in de Verenigde Staten. Om tijd en geld te besparen, introduceerde het United 
States Environmental Protection Agency of EPA (United States Environmental Protection Agency, 1998) 
Remote Sensing als onderdeel van het concept “clean screening”, op zijn beurt een onderdeel van hun 
“inspection and maintenance” I/M programma. Een voertuig kan bijvoorbeeld vrijgesteld worden voor een 
volgende periodieke keuring als het geïdentificeerd werd als één dat lage emissies uitstoot tijdens de 
Remote Sensing screening. In de VS is een periodieke keuring meestal beperkt tot een emissietest. 
Zo’n EPA clean screening kan het volgende inhouden: 
– Screening via een conventioneel Remote Sensing toestel (RSD) 
– Opstellen van voertuigprofielen die lage emissies uitstoten (gebaseerd op de statistieken van historische 

afkeuringen) en/of 
– Implementeren van uitzonderingen op basis van de ouderdom van bepaalde voertuigen. 

 
 
7 Bijvoorbeeld “Clean Screen Program” ingevoerd door Department of Public Health and Environment in de staat Colorado  
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Het eerste Remote Sensing toestel of RSD (Remote Sensing Device) was het FEAT-toestel, (Fuel Efficiency 
Automobile Test) ontwikkeld door de Universiteit van Denver (Bishop et al., 2012). Envirotest/Opus 
Inspection introduceerde hun RS-meetopstelling gebaseerd op de FEAT-technologie. Hun huidige generatie 
is de RSD 5000. De meetopstelling van deze beide toestellen is zoals weergegeven in figuur 25. We 
onderscheiden volgende modules in de opstelling: 
– Lichtbron (IR/UV) en detectie module 
– Laterale transfer spiegel 
– Snelheid en versnelling detectie 
– NPR Camera (nummerplaat herkenning) 
– Dataopslag 
– Data behandeling & Video Display 
Andere RSD-toestellen werden geïntroduceerd. Sommige hadden andere spectrometrische benaderingen, 
zie b.v. LIDAR (Moosmüller et al., 2003), TILDAS (Jiménez, 1999), en andere maakten gebruik van 
alternatieve lichtbronnen en/of detectorsystemen (Sira Ltd et al., 2003, 2004). Geen van deze initiatieven 
heeft zijn plaats op de RSD-markt kunnen opeisen (Ropkins et al.,2017). De meeste studies met Remote 
Sensing zijn gebaseerd op metingen met het FEAT of OPUS RSD toestel. Zo ook de studies vermeld in de SET 
II studie (Buekenhoudt et al., 2019a). De tweede Remote Sensing campagne van Vlaanderen liep in 2021 
met een OPUS RSD toestel. Ook de campagne in het kader van het TRUE project in Brussel in 2020 maakte 
gebruik van het OPUS systeem. (Bernard et al., 2021). 
 
 
 

figuur 25: Meetopstelling van FEAT of Envirotest/OPUS Remote Sensing (overgenomen uit B
 

orken-Kleefeld & Dallmann, 2018) 
 

Sinds 2009 werd door HEAT LLC het EDAR-toestel (Emission Detection and Reporting) ontwikkeld en 
gecommercialiseerd. Dit toestel maakt gebruik van een laser als lichtbron.  Hierdoor is het mogelijk om 
emissies van de rookpluim selectiever en nauwkeuriger te meten. Het toestel wordt gemonteerd op een 
brug of paal, zodat de laserstraal naar beneden kijkt. Het laserlicht wordt teruggekaatst via een 
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reflecterende strook die op het wegdek geïnstalleerd is. Zie figuur 26. Pilootprojecten in de Verenigde 
Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben aangetoond dat dit toestel geschikt is voor emissiemetingen 
langs de weg op Remote Sensing basis (Ropkins et al., 2017). Vlaanderen heeft in juni 2019 een eerste 
Remote Sensing piloot-campagne met dit toestel opgezet (Hooftman, Ligterink & Bhoraskar, 2020). 
 
De huidige OPUS RSD toestellen kunnen concentratie van koolstofmonoxide (CO), koolstofdioxide (CO2), 
propaan via het infrarood spectra en stikstofoxiden (NO, NO2) en opaciteit via het ultraviolette spectra 
bepalen. Het FEAT-toestel, dat ontworpen is voor specifiek onderzoek, kan hiernaast ook de emissie van 
ammoniak (NH3) en zwaveldioxide (SO2) bepalen (Bishop et al., 2012). Het nieuwe EDAR-instrument maakt 
gebruik van laserlicht. Dit maakt het mogelijk om ook de bovenvermelde verontreinigende stoffen te 
bepalen. Bovendien kan dit instrument ingesteld worden om specifieke koolwaterstoffen te meten zoals 
methaan (CH4) en ethyleen (C2H4) (Ropkins et al., 2017).  
 

 
figuur 26: Meetopstelling van een EDAR Remote Sensing (overgenomen uit Borken-Kleefeld & Dallmann, 2018) 

 
Door een Remote Sensing toestel van een ANPR-camera te voorzien, die de kentekenplaat leest, kunnen de 
meetwaarden aan het overeenstemmend voertuig worden verbonden. Deze meetapparatuur kan op één 
dag duizenden metingen uitvoeren. Door alle verzamelde emissie-data te linken aan voertuigmerken en 
modellen is het mogelijk om te evalueren hoe verschillende modellen, voertuigklassen of 
emissienabehandelingssystemen in reële rijomstandigheden presteren.   
 
Er zijn in Europa, vooral in Oostenrijk, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en Spanje heel wat studies 
met Remote Sensing uitgevoerd (Borken-Kleefeld & Dallmann, 2018; Buekenhoudt et al. 2019a). Recent 
heeft ook België haar steentje bijgedragen met één studie in Vlaanderen en één in het Brussel 
hoofdstedelijk gewest.  Borken-Kleefeld & Dallmann (2018) zien potentieel voor Remote Sensing in Europa. 
Geïnspireerd op de EPA clean screening kunnen grove en fijne analyses uitgevoerd worden door gebruik te 
maken van Remote Sensing: 
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1 Luchtkwaliteitsmonitoring, planning, beleidsevaluatie en voertuigemissiemodellen. Remote Sensing kan 
vragen beantwoorden zoals: wat is het gemiddelde uitstoot onder reële rijomstandigheden van het 
wagenpark, of van verschillende voertuigtypes, volgens euro emissienorm. Bij repetitieve metingen over 
en bepaalde tijd verspreid kunnen de ontwikkeling in de tijd van deze gemiddelde uitstoten opgevolgd 
worden. 

2 “In-use conformity” testen: wat is de gemiddelde uitstoot per fabrikant en per model onder reële 
rijomstandigheden voor statistisch representatieve monsters? Wat is de duurzaamheid van 
uitlaatgasnabehandelingssystemen op lange termijn? 

3 Autokeuring: Zoals in bepaalde staten van de verenigde staten bestaat de mogelijkheid om een 
individueel voertuig vrij te stellen van een emissietest als hij meerdere keren een positief resultaat bij 
een Remote Sensing meting gekregen heeft. Langs de andere kant kan een voertuig in het verkeer een 
verdacht hoge uitstoot van schadelijke emissies hebben en vroeger uitgenodigd worden voor een 
autokeuringsinspectie. Naast enkele programma’s in Amerika is dit ook het geval in Hongkong met hun 
high-emitters screeningprogram (Yang Z., 2017). Volgens Borken-Kleefelds & Dallmanns (2018) 
persoonlijke communicatie met YS Yam van Hong Kong Environmental Protection Department werd 
tijdens de meetcampagnes tussen 2014 en 2016 ongeveer 2% van de gescreende voertuigen 
gedetecteerd als grote vervuilers. 

4 Remote Sensing werd zowel in Vlaanderen als in Denemarken succesvol toegepast om de effectiviteit 
van technische wegkantcontroles drastisch te verhogen. Concreet kan het bijvoorbeeld worden ingezet 
om vrachtwagens met verhoogde NOX-emissies te detecteren en te selecteren voor een 
wegkantcontrole. Met deze aanpak kan fraude met gemanipuleerde SCR-katalysatoren efficiënt 
aangepakt worden. 

 

4.2 Sniffer Car 
 
Janssen & Hagberg (2020a) evalueerde de “plume chasing”-methode voor het detecteren van hoge NOX-
emitters bij bedrijfsvoertuigen. Ze concludeerden dat plume chasing een veelbelovende methode is voor 
het detecteren van rijdende voertuigen die een hoge NOX-uitstoot hebben. Deze methode geeft een eerste 
indicatie van de voertuigemissies en kan naast andere ingezet worden voor het detecteren van 
gemanipuleerde of defecte SCR-systemen tijdens inspecties op de weg. 
 
Het toestel van Airyx GmbH leek het best ontwikkelde en op de markt beschikbare op het moment van 
testen. De correlatie met een PEMS-meting is voldoende voor het beoogde gebruik. Bovendien past het 
instrument door zijn geringe afmetingen, gewicht en stroomverbruik eenvoudig in een standaardvoertuig. 
Eenmaal een pluim gedetecteerd wordt, is de meettijd ongeveer 20 seconden, in tegenstelling tot de 2 
minuten die de fabrikant opgeeft. De tijd die nodig is om de pluim te vinden, is meestal tijdrovend. Het 
detecteren van een verdacht voertuig en het positioneren op de geschikte afstand kan meer tijd kosten dan 
het meten van de pluim voor het doelvoertuig. Enkele algemene vaststellingen:  
– Het toestel is gemakkelijk te installeren en te bedienen. 
– De meetmethode kan tot een bepaald niveau rekening houden met rijverschillen zoals 

snelheidsvariaties, wegkromming en verschillen in afstand tot het achtervolgde voertuig. 
– De metingen zijn in bepaalde mate niet gevoelig voor weersomstandigheden zoals regen, matige wind of 

mist. 

– De methode kan een niet functionerend SCR-systeem detecteren zonder een hoog risico op fout-positieve 

detectie. Tenslotte zijn volgende verbetervoorstellen voor het toestel van Airyx GmbH meegegeven: 
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– De software kan verder ontwikkeld worden om beter om beter te voldoen aan de behoeften en 
mogelijkheden voor het beoogde doel. Zo is een duidelijke “pass/fail”-aanduiding eenvoudiger voor de 
gebruiker. 

– De bemonsteringssonde (rechts of links), die handmatig gekozen wordt door een klep te bedienen, zou 
automatisch kunnen. 

– Automatische detectie van achtergrond-NOX- en CO2-niveaus 
– Het implementeren van een gemiddelden over een bepaalde periode zou een hogere 

meetnauwkeurigheid garanderen en het risico op fout/positief verder minimaliseren 
 

Airyx GmbH heeft ondertussen het toestel op enkele van bovenstaande verbetervoorstellen aangepast.  

 

Andere studies bevestigen deze resultaten (Lau et al., 2015; Pöhler et al. (2017a); Pöhler et al. (2017b); 
Pöhler & Engels. (2019); Pöhler et al. (2019)). In de presentatie van Pöhler et al., zonder datum, maar 
vermoedelijk 2020 “RDE (Real Driving Emissions) of NOX with ICAD - Plume Chasing” wordt er dieper op het 
technisch aspect van plume chasing ingegaan.  Het meetprincipe is geïllustreerd voor NOX in  
figuur 27. In een achtervolgende auto worden de onderzochte verontreinigende stof, bv. NOX samen met 
CO2 gemeten. Na correctie van de achtergrondconcentratie maakt de verhouding tussen de gemeten NOX 
en CO2 het mogelijk om de NOX-emissie aan de uitlaat van het target-voertuig te berekenen op basis van de 
gekende CO2-emissie. 
 
 

 

figuur 27: Meetprincipe Plume Chasing (overgenomen uit Pöhler et al., 2019)  
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5 MOGELIJKE TESTPROCEDURES OM NOX TE METEN TIJDENS DE 
TECHNISCHE KEURING 

 
 

5.1 Focus van dit onderzoek – Snelle toepassing in huidig Vlaams 
autokeuringssysteem 

 
Het Bestek nr. OMG_EKG_2020_02 waarvan deze studie het onderwerp vormt, vraagt mogelijke projecten 
voor implementatie tijdens de technische voertuigcontrole in Vlaanderen te selecteren, uitvoerig te testen 
om eventueel hierna voor de meest beloftevolle concrete implementatievoorstellen te uiten. Hierbij moet 
er o.a. minstens rekening gehouden worden met de technische, praktische en financiële aspecten eigen 
aan het Vlaams keuringssysteem, maar ook aan de mogelijkheden binnen dit bestek.  
 
Recente studies in verband met NOX-meting tijdens de autokeuring (UTAC OTC, 2018; Buekenhoudt et al., 
2019a; Schneider et al.,2020) komen tot de conclusies dat NOX onder belasting moet gemeten worden.  De 
onderzochte stationaire testen zoals deze gekend onder “Spheretech”, “FOG”, “Capelec”, “AVL” voldeden 
niet.  De Acceleration Simulation Mode uitgevoerd op een vermogenbank ASM2050, ASM5015, ASM2525, 
en een test op de weg zijn veelbelovend.  
De CITA SET II-studie (Buekenhoudt et al., 2019a) had volgende conclusies: 
– Om effectief het NOX-gedrag van het nabehandelingssystemen bij dieselmotoren te kunnen evalueren, 

is er behoefte aan specifieke technische informatie van het te testen voertuig: 

− Welke nabehandelingssysteem(en) is (zijn) geïnstalleerd? 

− Welke softwarestrategie wordt gehanteerd? 

− Toegang tot sensorinformatie op een gestandaardiseerde manier van o.a. zoals SCR-temperatuur, 
ureuminjectiesnelheid, EGR-klepstand of NOX-waarden 

– Conditionering van het voertuig is cruciaal voor een geldig testresultaat 
– Belaste tests op een chassis dynamometer zijn zinvoller dan onbelaste tests 
– Een gecombineerde informatie van een uitgebreide OBD-ondervraging en een emissietests is nodig voor 

een goede evaluatie. 
De UTAC-studie (UTAC OTC, 2018) kent een vervolg specifiek toegespitst op de vermogen banken. Het 
rapport hiervan is nog niet beschikbaar, maar is te verwachten (misschien zelfs voor het beëindigen van 
deze studie.  
De “Fortentwicklung der Abgasuntersuchung” (Schneider et al.,2020) hebben eigenlijk verder gebouwd op 
de CITA SET II studie. Hun conclusies en voorstel voor aanpassing van de Europese Richtlijn zijn duidelijk:  
– Methode 

− Bei Fahrzeugen ab Euro 6d-TEMP Messung der NOx Konzentration unter Last mit einer Kraft von 
mind. 500 N und einer Geschwindigkeit von 20 km/h. 

− Alternativ kann auch eine Kurzfahrt mit Beschleunigung auf 20 km/h und anschließendem 
abbremsen auf 0 km/h (1. Gang) ausgeführt werden. 

► 1. Vorkonditionierung des Fahrzeugs: 
˃ Der Motor hat die volle Betriebstemperatur von mind. 80 °C erreicht. Der SCR-Kat hat die 

Betriebstemperatur nach Herstellervorgaben erreicht. NOx Prüfbereitschaft gegeben (EOBD 
Mode 1 - Readinesscode). Messung ist unmittelbar und unvermittelt auszuführen (Abkühlung 
vermeiden) 
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► 2. Prüfverfahren: 
˃ Messung der NOx Konzentration über ein geeignetes Messgerät unter Last mit einer Kraft von 

mind. 500 N und 20 km/h (0-20 km/h in 15 s, 25 s konstant, 20 km/h auf 0 in 15 s) 
˃ oder alternativ, Kurzfahrt mit Beschleunigung von 0 auf 20 km/h (ca. 3 s konstant 20 km/h) und 

abbremsen auf 0 km/h (entspricht einer Messstrecke von ca. 40m) 

− Die Prüfung ist nur dann als nicht bestanden zu werten, wenn das arithmetische Mittel von 
mindestens drei Messzyklen den Grenzwert überschreitet. Bei der Berechnung dieses Wertes werden 
Messungen, die erheblich (> 30 %) vom gemittelten Messwert abweichen, oder das Ergebnis anderer 
statistischer Berechnungen, die die Streuung der Messungen berücksichtigen, außer Acht gelassen. 

− Die Mitgliedstaaten können die Zahl der durchzuführenden Prüfzyklen begrenzen. 

− Damit keine unnötigen Prüfungen durchgeführt werden, können die Mitgliedstaaten die Prüfung 
eines Fahrzeugs als bestanden werten, dessen Messwerte nach weniger als drei Messzyklen deutlich 
unter dem Grenzwert liegen (< 30 %). 

– Grund der Mängel  

− NOx Konzentration übersteigt den vom Hersteller angegebenen Wert. 

− Falls dieser Wert nicht anwendbar/verfügbar ist: NOx Konzentration übersteigt den Wert von (40) 
ppm 

 
Ook een Zweedse studie verwijst naar een wegtest voor de NOX-meting tijdens de autokeuring. Aan het 
Swedish In-Service Testing Programme (2015-2017) (Köhler et al., 2019) werd een additioneel werk, een 
concept studie gekoppeld rond Simplified PEMS – MiniPEMS (Köhler & Eriksson, 2019). Köhler & Eriksson 
concluderen dat het mogelijk is om NOX-controles in te voeren in een periodieke technische keuring. Ze 
stellen dat in de meeste gevallen een testafstand van ongeveer 2,5 km voldoende om te bepalen of de auto 
een werkend NOX-uitlaatgasnabehandelingssysteem heeft of niet. Bij enkele gevallen, minder dan 10%, is 
een extra rit van 2,5 km nodig. De methode en testapparatuur zijn zeer effectief bij het opsporen van zowel 
voertuigen met problemen (hoge emitters) als gemanipuleerde. Bedrog met ureum wordt bijvoorbeeld 
heel gemakkelijk opgespoord. 
 
Bovenvermelde studies hadden een focus op een afkeuring gebaseerd op een limietwaarde en deze 
verhoogt bij hogere belasting van een voertuig. Bij de Vlaams autokeuring ligt een vermogen bank (kostprijs 
en testtijd) en een wegtest (tijd, plaats, verzekeringstechnisch) niet voor de hand. Bovendien is een 
vermogenbank plaatsen in de scope van dit bestek niet realistisch. 
 
Deze studie legt in eerste instantie een focus op een in een korte termijn implementatie van een 
autokeuringstest waarbij de focus ligt om grote vervuilers en fraudeurs op te kunnen sporen. Het gebruik 
van een vermogen bank kan eventueel een oplossing bieden op langere termijn en daarvoor is de UTAC-
evaluatie belangrijk.   
 

5.2 Mogelijke testprocedures 
 

5.2.1 Norris (2005) Low Emission Diesel Research (focus op werking EGR-klep) 
 
Norris beschreef in de studie "Low Emission Diesel Research" (2005) een testprocedure om de werking van 
de EGR-eenheid te controleren met behulp van een 4-gasanalyse toestel. De studie toon aan dat tijdens 
een zachte versnellingen van stationair (gesloten EGR) naar een geschikte bovengrens (3.500 tpm) (open 
EGR) het EGR-systeem overschakelt. Het voertuig niet werd belast (neutrale versnelling). De werking van de 



 
 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
 

68 Ontwikkeling van een NOX-emissietest voor gebruik tijdens de technische voertuigkeuring
  

EGR werd bepaald aan de hand van concentraties van CO2 en O2. Een vastzittende EGR-klep kan worden 
gedetecteerd aan de hand van tabel 12. 
 
tabel 12: EGR functie bij laag toerental (Samengevat van Norris, 2005) 

EGR werking CO2 concentratie O2 concentratie 

Open, EGR werking 3% - 5% 14% - 16,7% 

Gesloten, geen EGR werking 1,8% - 2,5% 17,2% - 18,5% 

 
Volgens Norris is de meetnauwkeurigheid relatief hoog doorn: 
– Het gebruik van 2 onafhankelijke sensoren: CO2 en O2 
– Consistentie tussen de 2 sensoren kan worden gecontroleerd omdat deze gasconcentraties gerelateerd 

zijn: 1,5 CO2 + O2 = 21 tot 21,5. 
– Andere meetcontroles kunnen worden uitgevoerd, zoals het gebruik van kalibratiegassen. 
– CO2 en O2 zijn primaire producten van de verbranding.  Bijgevolg zijn ze een fundamenteel gevolg van de 

draaiende motor, en zijn ze niet onderhevig aan verstoringen zoals de katalysatortemperatuur 
 

5.2.2 Janssen & Hagberg (2020) Stationary NOX measurements, a way to detect high NOX 
emitting vehicles 

 
Alhoewel de focus van de studie van Janssen & Hagberg (2020) lag bij het zoeken naar een methode om 
tijdens de keuring langs de weg de hoge NOX-emitters te detecteren bij N3 voertuigen, beweren ze dat hun 
resultaat ook een toepassing bij de autokeuring heeft.  Toch vraagt de procedure een warme motor en dito 
nabehandelingssysteem.  
 
De methode berust op een stationaire NOX-meting na een warme motor die enige tijd gereden heeft.  
Hiervoor hebben ze het rij- en emissiegedrag van 49 N3 voertuigen met behulp van PEMS-metingen 
geanalyseerd. Uit deze database bleek dat het motorgedrag tijdens stationair draaien verschilt van voertuig 
tot voertuig. Volgens de auteurs is dit het gevolg van verschillende emissiebestrijdingsstrategieën tussen 
verschillende fabrikanten en voertuigen. 
Volgende algemene patronen werden genoteerd: 
– NOX-Emissies blijven tijdens stilstand doorgaans minimaal 5 minuten op een constant niveau en nemen 

in die periode niet significant toe. 
– Maar 12 tests toonden een geleidelijke toename van de emissies tijdens de geanalyseerde periode. De 

emissies bereikten niet het In-Service Compliance niveau. 
– Bij 6 tests begonnen de NOX binnen 5 minuten te stijgen. De concentratie bleef wel lager dan 45 ppm 

NOX. 
– Bij gemanipuleerde voertuigen worden tot minstens 4 keer hogere waarden genoteerd, rond 190 ppm 

NOX. 
Op basis van deze vaststellingen stellen de onderzoekers een stationaire NOX-meting onder gedefinieerde 
omstandigheden voor. Alvorens de ongebruikelijk hoge emissies via een stationair meting op te sporen 
moet de motor en het nabehandelingssysteem warm genoegzijn. Daarom bevelen ze een meetplaats aan 
waar met zekerheid het testvoertuig gedurende minstens 15 minuten voor het meetpunt gereden heeft. 
Een alternatief om zeker te zijn van een warme motor en nabehandelingssysteem is een OBD-uitlezing van 
motorgegevens zoals koelvloeistoftemperatuur. Een motorkoelvloeistoftemperatuur van meer dan 70 ° C 
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wordt als opgewarmd beschouwd. Boven deze temperatuur kunnen dus de motor en het 
nabehandelingssysteem worden beschouwd als in werkende staat tijdens een normale rijsituaties. 
Als eindconclusie stellen de onderzoekers dat voertuigen als verdacht kunnen worden beschouwd met een 
mogelijk defect of gefraudeerd nabehandelingssysteem en moeten aan verder onderzoek worden 
onderworpen bij: 
– Koelvloeistoftemperaturen boven 70 °C 
– Uitlaatgastemperatuur boven 180 °C  
– Hoge NOX (+ 190 ppm) 
 
Op zoek naar fraude moet er ook rekening gehouden worden dat sommige types AdBlue-emulatoren 
tijdelijk uitgeschakeld kunnen worden, automatisch (geactiveerd door het voertuig- of motortoerental) of 
door de gebruiker.  
 
Tenslotte werden volgende aanbevelingen meegegeven: 
– Bij stationaire metingen mag de focus niet alleen liggen op één enkele emissiewaarde. In plaats daarvan 

moeten het gedrag en de trend van de NOX-emissies gedurende een bepaalde periode worden 
geanalyseerd. 

– Het NOX-meettoestel moet in een standby-toestand staan voordat een voertuig wordt gestopt. 
– De methode is beperkt bruikbaar als hulpmiddel voor spontane metingen langs de weg.  

• De beperkingen en grenzen die zijn opgesteld door de onderzochte nabehandelingssystemen van 
vrachtwagens en motormanagementstrategieën. 

• Een relatief lange meettijd is nodig. 
 

5.2.3 Beschrijving voorstel van de firma Knestel (KickDown NOX, 2021). 
 
Het Duitse bedrijf Knestel contacteerde in maart 2021 CITA in verband met hun voorstel “KickDown NOx”.  
Ze beweren dat hun procedure kan toegepast worden voor detectie van SCR-defecten en SCR-manipulaties 
(bijv. door AdBlue-emulatoren) bij zowel personenvoertuigen als bedrijfsvoertuigen. 
 
De technische kant: 
– Het toestel is gebaseerd op de CLD-techniek. 
– Het betreft een nieuwe ontwikkeling, speciaal ontworpen voor deze procedure. 
– Ultrasnelle gegevensverwerking en gasuitwisseling staan centraal. 
– De ultrasnelle meting maakt het mogelijk om de echte maximale piekwaarde te krijgen zonder enige 

middeling. 
 

De “KickDown NOx” procedure (figuur 28): 
– 3 x volledig gas geven (stationair tot toerentalbegrenzer) 
– Motorbelasting is zijn eigen massatraagheid voor een zeer korte tijd. 
– Wacht ongeveer 10 seconden tussen de kickdowns. 
– Een “Fast pass” is mogelijk na de eerste kickdown 
– De motor en het nabehandelingssysteem dient warm te zijn 
– Gashendel volledig naar beneden trappen opent ook de EGR-klep 
– Piekwaarden van deze 3 kick-downs worden gemiddeld 

 



 
 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
 

70 Ontwikkeling van een NOX-emissietest voor gebruik tijdens de technische voertuigkeuring
  

figuur 29 toont het gemiddelde van 3 kick-downs van verschillende EURO 6 Diesel-voertuigen. De 
verschillen tussen "normaal werken" en "storing" zijn aanzienlijk. Deze afbeelding is van een interne 
Knestel studie rond het detecteren van AdBlue-emulatoren bij bedrijfsvoertuigen. De resultaten voor 
personenwagens zijn, volgens Knestel vergelijkbaar of zelfs significanter. 

 

 

 

figuur 28: Meting volgens de “KickDown NOX” van euro 6 dieselvoertuig met goed werkende SCR, max peak van 6 ppm NOX. 
(grafiek firma Knestel) 

 
 

figuur 29: Gemiddelde van 3 kick-downs van verschillende EURO 6 Diesel-voertuigen. De verschillen tussen "normaal werken" en 

"storing" zijn aanzienlijk. (grafiek firma Knestel) 

 
Alhoewel dit concept van toepassing kan zijn op meerdere voertuigen (ouder, nieuwer, personenauto's, 
lichte, zware, 4x4), zijn er toch een paar nadelen: 
– Er is een relatief “snel” NOX-meetsysteem nodig, met een hoge registratiefrequentie (>= 5 Hz), zoals een 

CLD. 
– Veel dieselvoertuigen zijn beperkt in hun vrije acceleratie. 
– Een vrije acceleratie, zoals nu uitgevoerd bij de opaciteitstest kan schade aan het voertuig berokkenen. 
– Een vrije acceleratie is net waar de klant en de autokeuringscentra van af willen stappen. Dit zal voor de 

euro 5 en hogere norm voertuigen gerealiseerd worden door de invoering van de PN-meting. Weer een 
vrije acceleratie invoeren voor een NOX-meting zal moeilijk publiek aanvaard worden.   
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5.2.4 Lipp & Blassnegger (2021) New procedure of NOX emission test (AU) in a future Periodic 
Technical Inspection (PTI) 

 
Lipp & Blassnegger (2021) beschrijven een mogelijke toekomstige procedure waar gegevens in het voertuig 
opgeslagen worden en bij overschrijding van een limiet de MIL lamp laat branden. De correcte werking van 
dit systeem kan tijdens de autokeuring geverifieerd worden. 
 
Een QNOX-factor wordt gedefinieerd door de auteurs als de massaverhoudingen van CO2/NOX. Deze waarden 
kunnen door een voertuig verzameld worden. Moderne voertuigen hebbenr sensoren om de NOX-
uitlaatemissies op te meten.  De CO2-uitstoot kan uit het brandstofverbruik worden berekend. Bij een 
inefficiënt NOX-nabehandelingssysteem zullen de NOX-waarden stijgen en de QNOX dalen.  
 

𝑄𝑁𝑂𝑋
=

𝐶𝑂2 (g) 

NO𝑋 (g)
 

 
vergelijking 11:QNOX factor volgens Lipp & Blassnegger. (2021) 

Het voorstel van de auteurs is dat de verhouding QNOX in het voertuig tijdens het normale gebruik wordt 
gemeten en opgeslagen.  Bij het overschrijden van een QNOx-limiet, wordt het voertuig verplicht deze 
overschrijding in haar foutgeheugen vast te leggen en het storingsindicatielampje (MIL) te activeren. 
Uit data-analyse van Euro 4 & 5 enerzijds en Euro 6d temp en euro 6d werden de QNOX-factor geanalyseerd. 
De auteurs nemen aan dat een niet werkend nabehandelingssysteem van EURO 6d Temp & 6d voertuigen 
leidt tot een vergelijkbaar emissiegedrag als voertuigen met een EURO 4 of EURO 5-norm. De QNOX ligt voor 
de Euro 6 voertuigen hoger dan voor de Euro 4 & 5. Daar voor benzinevoertuigen het onderscheid tussen 
de beide groepen voor deze factor niet mogelijk was, werd alleen een limietwaarde voor de 
dieselvoertuigen vastgelegd: 1100 g CO2/NOX. 
 
Bij chassis dynamometer testen (WLTP en ERMES) en RDE-metingen werd gemeten met zowel goed 
werkende als defecte nabehandelingssystemen (EGR- en/of SCR-defect) om na te kijken of er tussen beide 
een significant verschil is om zodoende het voorstel te valideren. De gemeten WLTC met een niet werkend 
emissiecontrolesysteem (AdBlue-dosering en EGR uit) lieten, zoals verwacht, de hoogste NOX-emissies zien. 
Bij de gemanipuleerde nabehandelingssystemen was de QNOX-waarde onder de voorgestelde limietwaarde. 
Een niet goed werkend nabehandelingssysteem geeft hoge gemeten NOX-emissies zonder 
noemenswaardige toename van de CO2-uitstoot. Zo neemt de verhouding tussen g CO2 en g NOX af. De 
testen tonen ook aan dat preconditionering een grote impact heeft op de gemeten emissies. 
 
De auteurs besluiten dat OBM en OBD nuttige instrumenten zijn om de naleving van uitlaatemissies en hun 
voorstel te controleren gedurende de levensduur van een voertuig. Ze kunnen worden gebruikt tijdens de 
autokeuring. Het voorstel borgt op een betrouwbare werking van de sensoren en software die het 
boorddiagnosesysteen uitmaken, en dit kan worden gecontroleerd tijdens de periodieke keuring.  Bij een 
dergelijke controle moet de interne NOX-sensor van het voertuig uitgelezen via OBD/OBM dezelfde waarde 
geven als de NOX-emissie, gemeten met een extern toestel bij stationair toerental. 
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5.2.5 Fernández, E., Valero, A., Alba, J. & Ortego, A. (2021). A New Approach for Static NOX 
Measurement in PTI (NOx meting extrapoleren naar maximum motorbelasting) 

 
Fernández Cáceres et al. (2018) stelt in “Development of a reliable and fast method to measure NOX 
emissions in vehicles” een nieuwe methode voor om NOX-emissies tijdens de technische keuring te 
beoordelen.  De methode is volgens de auteurs een eenvoudige, snelle, goedkope, representatieve en 
nauwkeurige manier om NOX-emissies te meten. De test gebeurt stationair, dus zonder vermogenbank. 
Bovendien werd er een goede representativiteit en herhaalbaarheid aangetoond zodat, volgens de auteurs, 
deze met succes in de autokeuringscentra kan worden toegepast voor het detecteren van voertuigen met 
een hoge NOX-uitstoot. 
Via e-mail kregen we verdere informatie (Fernández Cáceres, 2019a, 2019b, 2020), zijnde pdf PowerPoint-
presentaties. Tenslotte kwam er een eindpublicatie tegen het eind van onze studie (Fernández et al., 2021). 
 
Het percentage motorbelasting (% engine load) houdt rechtstreeks verband met de NOX-uitstoot en is een 
motorparameter die rechtstreeks kan worden uitgelezen via de On-Board Diagnostics-poort (OBD) van het 
voertuig. Dit percentage wordt berekend door de ECU van het voertuig volgens SAE J1979/ISO 15031-5, 
door de verhouding van de huidige luchtinlaat (current air flow) naar de motor en de maximale luchtinlaat 
(peak air flow). Deze berekende waarde geeft het percentage van het beschikbare maximumkoppel aan: 
het percentage van het motorvermogen dat wordt gebruikt, als functie van het toerental (ISO, 2006). Deze 
waarde kan worden uitgelezen op PID $04 van het OBD-communicatiesysteem en isalgemeen beschikbaar 
bij zowel diesel- als benzinevoertuigen. 
 
De voorgestelde testprocedure is gebaseerd op metingen bij verschillende motorbelastingen. De 
motorbelastingen worden bij een stationair draaiend voertuig verhoogd door nevenverbruikers in te 
schakelen zoals de airconditioning, het verlichtings- en signaleringssysteem en het 
achterruitverwarmingssysteem. De NOX-waarden worden gemeten en gelijktijdig wordt de motorbelasting 
via OBD geregistreerd.  
Bij stationair draaiende motor wordt een deel van het beschikbare koppel verbruikt door de nodige 
accessoires van de motor (waterpomp, dynamo ...). Dit verbruik vertaalt zich direct in een percentage van 
de motorbelasting. Hierna wordt een hogere motorbelasting opgewekt door de nevenverbruikers in te 
schakelen. Het is met deze procedure mogelijk om een hoger % motorbelasting te bereiken dan 
bijvoorbeeld op een vermogenbank van de autokeuring. Afhankelijk van het voertuig kan een 
motorbelasting van meer dan 50% worden bereikt bij stationair motortoerental. Bij een vrije acceleratie 
vanuit stationair motortoerental zonder dat een versnelling is ingeschakeld, neemt het % van de 
motorbelasting kortstondig toe om vervolgens weer af te nemen.  
Ook andere parameters werden vanuit het OBD-systeem genoteerd zoals motortoerental, % EGR, MAF 
(Mass Air Flow Intake), olietemperatuur. 
 
De testprocedure bestaat uit: 
– Identificatie van het voertuig 
– Preconditionering van het voertuig 
– Uitvoeren van de testcyclus 
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De eerste twee stappen zijn identiek aan de huidige Spaanse8 autokeuring. Een samenvatting van de 
testcyclus volgens Fernández Cáceres et al. (2018) is weergegeven in tabel 13.  
 
tabel 13: Samenvatting van de test cyclus volgens Fernández Cáceres et al. (2018) 

 Fase 1 

onbeladen 

Fase 2 
beladen 

Fase 3 
beladen 

Fase 4 
beladen 

Fase 5 
onbeladen 

Motor snelheid Stationair Stationair Verhoogd 

stationair 

± 2500 rpm 

Stationair Stationair 

Extra 

nevenverbruikers 

Nee Ja Ja Ja Nee 

% engine load < 30 % ≥ 30 % Irrelevant ≥ 30 % < 30 % 

 
 
figuur 30 geeft de meting van de testcyclus weer voor een Euro 6 voertuig. Voor elke fase worden de 
gemiddelden van de NOX en % Engine load genomen over een stabiele meetperiode. In totaal werden 22 
dieselvoertuigen getest gaande van Euro 3 tot Euro 6 motoren. 
 
 

 

 
 

figuur 30: Meting van o.a. NOX, toerental, % engine load en % EGR tijdens de voorgestelde testcyclus. (uit Fernández Cáceres et al., 

2018) 

 

8 Alle voorwaarden lijken dezelfde als in Vlaanderen, behalve bij de motortemperatuur. In Spanje moet de motortemperatuur 80 °C zijn, terwijl in 
Vlaanderen de temperatuur aan het motorblok gemeten met een IR temperatuurmeter minstens 55 °C moet bedragen. 
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tabel 14: Samenvatting metingen van figuur 30, samengevat uit Fernández Cáceres et al. (2018) 

 Fase 1 

onbeladen 

Fase 2 
beladen 

Fase 3 
beladen 

Fase 4 
beladen 

Fase 5 
onbeladen 

Motor 

snelheid 

Stationair 

750 rpm 

Stationair 

750 rpm 

Verhoogd stationair 

2163 rpm 

Stationair 

750 rpm 

Stationair 

750 rpm 

NOX 150 ppm 465 ppm 478 ppm ➔ 100 ppm ± 170 

ppm 

± 100 

ppm 

% 

engine 

load 

13 % 36 % 11 % 35 % 13 % 

% EGR 0 % 0 % 55 % 30 % ± 40 % 

 
 
De significantie en de herhaalbaarheid van de methode wordt verder in de studie aangetoond. 
De bevindingen van de studie werden ook gepresenteerd in de PowerPoint Fernández Cáceres (2019a). 
 
De presentaties (Fernández Cáceres, 2019b; 2020) bouwen verder op de studie. Bij RDE-metingen 
berekenden ze de NOX-flow, NOX [g/s] uit de NOX-meting in ppm, de cilinderinhoud en het motortoerental. 
In functie van de engine load vertoonde dit een lineair gedrag, zoals staat in figuur 31. 
 
 

 
figuur 31: Lineair verloop NOX flow emissies (NOX [mg/s]) in functie van engine load bij RDE metingen. (uit Fernández Cáceres et al., 

2019b) 
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Gebaseerd op een 2σ afkeur (2,2 %) uit een sample van 1865 Euro 4, 5 en 6 dieselvoertuigen komen ze tot 
een voorstel van 30 mg/s NOX of 1500 ppm NOX bij een load van 100%.  We zullen daarom deze NOX-
drempelwaarde verder in dit rapport benoemen als NOX@maxload. 

5.2.6 Spheretech (2021) 
 
Alhoewel niet vermeld in de studie van Pillot et al. (2014) werden de dieselvoertuigen getest volgens de 
testprocedure van Spheretech.  Zie ook figuur 13. Het toestel is de 5 gas analysatoren van Bosch en/of AVL 
uitgerust met het softwareprogramma van Spheretech. Het toestel geeft de samenstelling van de 
uitlaatgassen CO2, CO, O2, HC en NOX weer, analyseert ze en zou op deze manier defecten detecteren in het 
verbrandingsproces en het nabehandelingssysteem. Spheretech is een firma die onderhoudsproducten en 
oliën voor verbrandingsmotoren verkoopt. Dit systeem is wat Traxio, federatie van autosector en 
aanverwante sectoren, voorstelt in met hun “eco-entretien” programma. De traditionele software beslaat 
een cyclus met de volgende fasen:  
– Stationair draaien  
– Verhoogd stationair (3500 t/min) 
– Vrije acceleratie 
– Stationair draaien 
 
Uit het MST-gesprek van 25 maart 2021 denken ze ook om belasting aan de motor toe te voegen via het 
inschakelen van nevenverbruikers.  
Eerste testen werden al uitgevoerd en een voorbeeld werd ons overgemaakt, zie figuren figuur 32 en figuur 
33.    
In dit geval wordt de procedure tweemaal uitgevoerd. Een eerste keer zonder inschakeling van de 
nevenverbruikers en een tweede maal met ingeschakelde nevenverbruikers. Hierdoor neemt de 
testprocedure ongeveer 8 minuten in beslag. 
 
De leverancier is bereid om het studieteam te voorzien van een testtoestel. Ze willene de software van hun 
programma aan passen aan onze vraag.  
  

 
figuur 32: Verloop NOX over de Spheretech procedure met en zonder ingeschakelde nevenverbruikers. (Persoonlijk onderhoud en 

e-mail verkeer, 25.03.2021) 
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figuur 33: Verloop CO2 over de Spheretech procedure met en zonder ingeschakelde nevenverbruikers. (Persoonlijk onderhoud en e-
mail verkeer, 25.03.2021) 

 

5.2.7 Afgeleid uit Yang et al. (2019): gecorrigeerde NOX/CO2-ratio. 
 
De emissies van de uitlaatgassen worden bij Remote Sensing, net zoals bij een Sniffer Car niet onmiddellijk 
aan de uitlaat gemeten, maar iets daarna. Hierdoor worden de emissies verdund met de omgevingslucht. 
Om de emissies te bepalen is het belangrijk de verdunningsgraad te kennen. Deze wordt meestal via de CO2 
concentratie vastgesteld. Yang et al. (2019) stelt een derde optie voor om de meting van NOX-concentraties 
voor dieselvoertuig te verbeteren. Volledigheidshalve zijn de drie opties:  
– De CO2-concentratie in de uitlaat worden geschat op basis van een vooropgesteld model.  
– Meet O2 t.o.v. CO2 in de uitlaat pluimen om hieruit vervolgens de CO2-concentraties af te leiden.  
– Zet de wettelijke limiet niet vast in functie van concentraties maar in functie van de 

concentratieverhoudingen (NO/CO2) of brandstof specifieke emissiefactoren (g/kilogram[kg] van 
verbrande brandstof). 

 
Tijdens de homologatieprocedures worden de emissies uitgedrukt in massa verontreinigde stof in functie 
van de afgelegde afstand (g/km) of in functie van de verbruikte mechanische energie (g/kWh).  
Tijdens de autokeuring worden, zoals gebruikelijk bij metingen na de uitlaat, concentraties gebruikt en 
uitgedrukt in een massafractie (ppm) of in een volumepercentage (volume %).  Hierbij is er geen informatie 
over de massastroom (air flow) van de verontreinigende stoffen in de uitlaat. Dieselvoertuigen neigen 
hogere massadebieten uit te stoten dan de meeste benzinemotoren bij gelijke vermogens (bv. dezelfde 
engine load). Dit komt door hun werking in een arme omgeving, met een overmaat aan lucht. Bij hetzelfde 
vermogen zou een dieselmotor waarschijnlijk ongeveer 10% minder brandstof verbranden dan een 
benzinemotor van dezelfde grootte door een betere verbrandingsefficiëntie. Maar die lagere hoeveelheid 
brandstof maakt weinig uit vergeleken met de veel hogere uitlaatgasstroom van de dieselmotor, die vooral 
wordt aangedreven door de extra hoeveelheid verse lucht nodig voor de verbranding (Yang et al., 2019). 
De hoeveelheid overmatige lucht varieert afhankelijk van de verschillende bedrijfsparameters van de motor 
en is gerelateerd aan de emissiekalibratie- en motorregelstrategieën van de fabrikant. De 
kalibratietechnicus van het dieselvoertuig zou kunnen besluiten om het overtollige verse luchtdebiet te 
verhogen, alleen om de uitlaatgasconcentratie te verlagen, zonder noodzakelijkerwijs de hoeveelheid 
vervuilende stoffen (g/km) te verlagen.  
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Dus bij vergelijkbare uitlaatconcentraties voor benzine- en dieselvoertuigen, stoten de dieselvoertuigen een 
hoger massadebiet aan polluenten uit. Dat betekent dat een emissietest op basis van het meten van 
emissieconcentraties zijn afkeurgrens op zijn minst moet aangepast zijn aan de motortechnologie. 
 
Kan de optie van Yang et al. (2019) ook doorgetrokken worden voor de autokeuring? Moeten we af 
stappen van concentratiemetingen?  
Het is duidelijk dat voor benzine- en dieselvoertuigen niet dezelfde concentratielimieten kunnen gebruikt 
worden, want voor dezelfde totale hoeveelheid vervuilende stoffen vertoont diesel een veel lagere 
concentratie (en een hogere uitstoot van gassen). Een NOX/CO2-verhouding, vergelijking 12, belooft daarom 
een betere maatstaf te zijn om voertuigen met elkaar te vergelijken, vooral voor dieselmotoren. 
 
𝑁𝑂𝑋

𝐶𝑂2
 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =

gemiddelde NO𝑋 (ppm) 

gemiddelde CO2 (%)
 

 
vergelijking 12: NOX/CO2-ratio 

 
Het enige nadeel van die methode is dat hoe lager de CO2-uitstoot van de auto, hoe strenger de limiet op 
basis van (vervuilende stof)/CO2 wordt. Daarom zou men de afkeurnorm kunnen normaliseren naar de CO2-
emissies, bv. zoals in vergelijking 13. 

 

𝐺𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒
𝑁𝑂𝑋

𝐶𝑂2
  𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =

gemiddelde NO𝑋 (ppm) 𝑥 typegoedkeuring 𝐶𝑂2  (
𝑔

𝑘𝑚
)

gemiddelde CO2 (%)
  

 
vergelijking 13: gecorrigeerde NOX/CO2 ratio 

Een afkeurlimiet kan gesteld worden op basis van de gecorrigeerde NOX-concentratie ratio. Zo kande 
gecorrigeerde concentratieratio voertuigen die gebruikmaken van verschillende 
brandstoffen/verbrandingen (arme of stoichiometrisch) (NOX/CO2) en/of in functie van hun 
brandstofverbruik (typegoedkeuring CO2), eerlijker te vergelijken.  Wat de typegoedkeurings-CO2 voor 
hybride-voertuigen, die rekening houdt met een aandeel elektrisch rijden, betekent, moet in een 
vervolgonderzoek die een mogelijke implementatie voorbereidt, verder bestudeerd worden. 
 
Het gebruik van de NOX/CO2 maakt het mogelijk om onafhankelijk te blijven van de kalibratie van de 
fabrikant, het brandstoftype en het teveel aan lucht tijdens de autokeuringstest. 
Deze benadering is misschien beter geschikt voor het identificeren van hoge emitters dan puur op 
concentraties te beroepen en kan worden toegepast op zowel benzine- als dieselvoertuigen. 
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5.3 Planning Testprogramma 
 

5.3.1 Te evalueren concepten 
 
tabel 15: Samenvatting mogelijke kandidaten 

Testmethode Meten testcycli opmerkingen 

Norris (2005) C02 & O2 Stationair  

& snap 

acceleratie 

– Alleen werking EGR (fraude) 

– Nog geldig met andere 

nabehandelingssystemen? 

Janssen & 

Hagberg (2020) 

NOX 

– Koelvloeistoftemperaturen  

– Uitlaatgastemperatuur  

Stationair – Meetvoorwaarden haalbaar 

binnen autokeuring? 

Knestel 

“KickDown NOx” 

(2021) 

NOX 

 

3 Vrije 

acceleraties 

– Vrije acceleraties (autokeuring wil 
deze vermijden) 

– Willen klanten meewerken? 

– Vele recente voertuigen zijn 
gelimiteerd in hun stationaire 
versnelling. 

Lipp & 

Blassnegger 

(2021) 

NOX 

NOX-sensor 

 

Stationair – Alelen voor recente voertuigen 

Fernández 

Cáceres et al. 

(2021) 

NOX 

% Engine load 

Rpm 

cilinderinhoud 

Stationair 

Verhoogd 

stationair 

Activeren 

nevenverbruikers 

– Ook voor oudere voertuigen zoals 
Euro 4 

Spheretech 

(2021) 

HC, CO, CO2, O2, NOX Stationair 

Verhoogd 

stationair 

Vrije acceleratie 

Activeren 

nevenverbruikers 

– Ook voor oudere voertuigen zoals 
Euro 4 

Gecorrigeerde 

NOX/C02-ratio 

NOX 

CO2 

CO2 (COC) 

[CO2 homologatielimiet] 

 – In combinatie met 
bovenvermelde testcycli? 
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Te verzamelen data: 
– De emissies meting: – CO2, NO, NO2 en eventueel O2 
– Via (E)OBD: – Koelvloeistoftemperatuur 

– Uitlaatgastemperatuur 
– % Engine load 
– % EGR 
– Toerental 
– NOX-sensor 

– Via documenten: – Cilinderinhoud 
– Homologatiewaarden (COC) CO2  
– Euro norm 

 
 
tabel 16: Testprogramma 

Testmethode Concept uit te testen bij GOCA Vlaanderen en de autokeuringscentra  

Fernández Cáceres et al. 

(2021) ; 

Aangevuld met CO2 meting 

(Gecorrigeerde NOX/C02-

ratio) 

– Concept te testen bij GOCA Vlaanderen 

– Op grotere schaal te testen bij de autokeuringscentra 

– Alle testen door testingenieurs van GOCA Vlaanderen 

Spheretech (2021) Aangevuld 

met NOX-sensor uitlezen, 

waar mogelijk (Lipp & 

Blassnegger (2021)). 

Testmethode Concept uit te testen in combinatie met een bovenstaande concepten 

Janssen & Hagberg (2020) – Tijdens de testen in autokeuringscentra in combinatie met Fernández Cáceres et al. en 
Spheretech 

NOX/CO2 

Gecorrigeerde NOX/C02 

Norris (2005) 

Testmethode Concept uit te testen in combinatie met een bovenstaande concepten 

Lipp & Blassnegger (2021) – Tijdens de testen in autokeuringscentra in combinatie met Spheretech 

Knestel “KickDown NOx” 

 

Hiernaast zullen we kort toetsen naar de haalbaarheid binnen het autokeuringsgebeuren van het opsporen 
van een frauduleuze soft- of hardware via een specifieke software zoals beschreven in punt 1.3.3.: 
Opsporen van aanwijzingen van “frauduleuze” aanpassing.   
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5.3.2 De meettoestellen voor de studie 
 
De focus ligt op de testmethode van Fernández Cáceres et al. (2021) en Spheretech (2021). Maar de andere 
methodes worden ondertussen ook geëvalueerd. Het toestel van Centralauto volgt strikt de procedure van 
de Spaanse onderzoekers. Het is het toestel en software die gebruikt werden in hun studie. Hiernaast 
hebben we een tweede toestel ingezet, dat van Bosch-Spheretech waar we, in samenspraak met 
Spheretech, extra info via OBD geprogrammeerd hebben. Met beide toestellen kunnen we ook de andere 
concepten evalueren.   
 
De Spektra3011, uitlaatgasmeetapparaat van het merk Teknika Berziak (gedeponeerd handelsmerk 
Centralauto), is een toestel dat ontworpen is voor uitlaatgasmetingen van benzinevoertuigen. Met het 
toestel worden de uitlaatgascomponenten CO, HC, CO2, O2 en NO gemeten. 
Voor het meten van HC, CO en CO2 maakt de Spektra3011 gebruik van een infrarood meetcamera. De 
volumeconcentratie van een gas staat in functie van het aantal moleculen in het gas van het te analyseren 
sample. De absorptie van infrarood licht neemt toe met het aantal gasmoleculen die door de meetkamer 
worden geleid. Naarmate het aanwezige gas het infrarood licht absorbeert, in verhouding tot zijn 
concentratie, neemt de transmissie van infrarood licht af. Deze methode wordt niet-dispersieve infrarood-
methode (NDIR) genoemd. 

 
figuur 34: Het toestel van Centralauto (met de vriendelijke toestemming van Centralauto) 

 
Voor het meten van O2 en NOX, maakt het uitlaatgasmeetapparaat gebruik van een O2- en NOX-sensor 
(elektrochemische cel). Wanneer het te analyseren sample door de sensor gaat, wordt aan de 
sensoruitgang een elektrisch signaal verkregen dat evenredig is met de concentratie van het specifieke gas 
in de sample. Deze sensoren hebben door hun samenstelling een beperkte levensduur. Dit betekent dat 
deze sensoren volgens de specificaties van de fabrikant om de zoveel tijd vervangen moeten worden door 
een nieuwe. 
Het is belangrijk dat de uitlaatgasemissies van een voertuig, voor ze in de meetkamer terecht komen, 
worden gefilterd door een filtereenheid. De Spektra3011 gebruikt een waterafscheider die het grootste 
deel van de koolstof en afvalwater verwijdert. Bovendien is deze voorzien van een vlottersysteem om te 
voorkomen dat vuil in het circuit terechtkomt. Het primaire filter van nylon, heeft zeer goede 
eigenschappen en kan zelfs met water worden gereinigd voor hergebruik. Al het vuil dat door de 
waterafscheider zou kunnen passeren, wordt door dit filter opgevangen. Boven dit nylon-filter is er nog een 
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papierenfilter geplaatst en intern zijn er nog twee andere filters bij de pomp-inlaat en -uitlaat. Tot slot 
bedraagt de luchtstroom maar één liter zodat het uitlaatgasmeetapparaat minder vuil opneemt. 
 
Het uitlaatgasmeetapparaat van BOSCH, BEA 055, dient voor de uitvoering van uitlaatgasmetingen aan 
benzinevoertuigen. Met BEA 055 worden de uitlaatgascomponenten CO, HC, CO2, O2 en NO gemeten.  
Voor de meting van de CO, CO2 en HC-aandelen wordt, net zoals bij het toestel van Centralauto, de niet-
dispersieve Infrarood-methode toegepast (NDIR). De O2 en NO-aandelen wordt met een elektrochemisch 
werkende sensor bepaald. Deze O2-sensor is net zoals de NO-sensor een slijtageonderdeel.  
De NO-sensor wordt, net zoals de O2-sensor, in de loop van de tijd opgebruikt. Daarom wordt het nulpunt 
van de NO-meting en zuurstofmeting continu bewaakt. Bij afwijkingen verschijnt een storingsmelding, de 
NO-sensor of de O2-sensor moet dan worden vervangen. Er mag alleen gebruik gemaakt worden van de 
Original NO-sensoren: NOXO 100 Nitric Oxid Sensor en van originele O2-sensoren met de naam BOSCHA7-
11.5, CLASS R-17A BOS. 
Ook hier is het is belangrijk dat de uitlaatgasemissies van een voertuig, voor ze in de meetkamer terecht 
komen, worden gefilterd. Het toestel maakt gebruik van 3 groffilters, hierdoor wordt het meetgas van 
deeltjes en aërosolen gereinigd. Deeltjes zijn vaste delen als stof en roet, aërosolen zijn piepkleine 
vloeistofdruppels. Zij kunnen in de gasweg en in de analysekamers neerslaan en daar aanslag vormen. Om 
schade in BEA 055 te vermijden, moeten deze filters regelmatig worden gewisseld.  
De eerste groffilter reinigt de gasstroom van de allergrootste partikeltjes. Daarom moet deze het vaakst 
worden vervangen. De tweede groffilter reinigt de gasstroom van overige partikeltjes en aërsololen. Hoe 
vuiler dit groffilter is, des te kleiner is de poriëngrootte en des te beter de filterwerking. Het wordt door het 
water in het uitlaatgas zeer snel nat. Deze vochtigheid wast de aërosol uit de gasstroom en leidt tot een 
nog betere filtering van partikeltjes. Het laatste groffilter is bedoeld voor de bescherming van de pompen.  
Bij gebruik van de BEA 055 bij dieselvoertuigen, moet de Diesel Filter Kit gebruikt worden. Deze kit bevat 
nog twee extra filters die tussen de sonde en de afnameslang moeten worden gemonteerd. 
 

 
figuur 35: Het toestel van Bosch (met de vriendelijke toestemming van Bosch) 
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tabel 17: overzicht specificaties meettoestellen voor de studie 

Gegevens CENTRALAUTO 

 

BOSCH 

Bedrijf Teknika Bereziak 

(Centralauto) 

BOSCH 

Product SPEKTRA3011 BEA 055 

Meetparameters NO + 4 gas NO + 4 gas 

NOX-meetmethode NO - sensor NO - sensor 

Bereik 0 – 5000 ppm 0 – 5000 ppm 

Resolutie 1 ppm 1 ppm 

Nauwkeurigheid ± 4% 0 – 4000 ppm 

± 4% of 25 ppm 

 

4000 – 5000 ppm 

± 8% 

Herhaalbaarheid ± 3% 2%  

Respons tijd (t90) HC ≤ 3s 

CO ≤ 3s 

CO2 ≤ 3s 

NO ≤ 5s 

NO ≤ 7s (t95) 

NOX kalibratiegasbereik 100 – 5000 ppm 100 – 5000 ppm 

Drift < 5% per jaar < ± 2% per maand 

Druk bereik 750 – 1750hPa 700 – 1060hPa 

Temperatuur bereik 0°C – 50°C 5°C – 40°C 

 
 
Voor het opsporen van aanwijzingen van “frauduleuze” aanpassing werd het toestel van Wabco-Würth 
ingeschakeld. 
Het toestel van Wabco-Würth, namelijk de W.EASY BOX 2.0, werd gebruikt voor het kort toetsen naar de 
haalbaarheid binnen het autokeuringsgebeuren van het opsporen van een emulator via software. Dit 
multimerken-diagnoseapparaat geeft ons een brede afdekking die de meest verschillende voertuigen 
betreft en die voor alle merken geschikt is. Zo is deze zowel voor trucks, opleggers/aanhangwagens, bussen 
en voor personenvoertuigen inzetbaar door 2 verschillende ‘applicaties’ te hanteren. 
Bij de software voor bedrijfsvoertuigen kon een ‘Authority Scan’ gebruikt worden. Bij dergelijke EOBD-
uitlezingen werd er rekening gehouden met de belangrijkste voertuigsystemen die eventuele defecten in 
de uitlaatgasnabehandelingssystemen weergeven. Er kon hier ook dieper ingegaan worden op de 
weergegeven foutcodes waarom deze optraden, inclusief verduidelijkingen hoe lang men al rondreed met 
deze foutcodes met bijhorende meldingen op het dashboard.  
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De software voor personenvoertuigen had geeneen ‘Authority Scan’, wel kon een ‘Quick Scan’ gebruikt 
worden. Met deze systeemscan kunnen in een aanzienlijke tijdsbesparing eventuele defecten en de status 
weergegeven worden van de aanwezige voertuigsystemen in een voertuig. 
 

 

figuur 36: Het toestel van Wabco-Würth (met de vriendelijke toestemming van Wabco-Würth) 
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6 TESTRESULTATEN 
 
 
De testen werden willekeurig uitgevoerd op Euro 4, 5 en 6 M1, N1 dieselvoertuigen die in keuringscentra 
voorgereden werden. De testen werden uitgevoerd door twee GOCA Vlaanderen testingenieurs, opgeleid 
door de toestelfabrikanten.  Ze hebben eerst een aantal opstarttesten binnen de GOCA Vlaanderen 
uitgevoerd vooraleer de veldtesten uit te voeren. Door de beperkte ploeg van testingenieurs wordt een 
stabiliteit in de testen gegarandeerd. 
 
Tijdens de praktijktest werd een Excel-bestand bijgehouden per toestel, waarin per test het volgende 
genoteerd werd: 
– Testid 
– Testdatum 
– Voertuiggegevens  

• Merk en model 

• Datum eerste inschrijving 

• Categorie 

• Euro-norm 

• Km-stand 

• Temperatuur motor [ok/nok] 

• MIL [ON/OFF] 
– Testresultaat [OK/NOK] 
– Opmerkingen 
 
Het gemeenschappelijk veld (testid) zorgt ervoor dat de meetgegevens vanuit de toestellen voor 
emissiemeting achteraf aan deze tabel gekoppeld konden worden. Door het aantal testen dat is uitgevoerd 
met de toestellen hebben we ook een eerste indruk gekregen over de duurzaamheid en de ergonomie van 
deze toestellen.  
 
Omdat we met twee verschillende emissiemeters alle concepten met elkaar vergelijken, werd er eerst 
nagegaan of de twee steekproeven bij elkaar gevoegd konden worden. We vergelijken dus bij de beide 
steekproeven of ze significant dezelfde zijn. 
 
Om de verschillende concepten onderling te vergelijken, hebben we voor elk concept de grote vervuilers 
geïdentificeerd. Op basis van de verdeling van de steekproef werd nagegaan of de verdeling als een pareto 
kan beschouwd worden. Met andere woorden, is een klein aantal voertuigen verantwoordelijk voor een 
hoge uitstoot. Hierna hebben we op basis van een relatieve (frequenties in procenten) cumulatief 
frequentiepolygoon de grens voor de grootste vervuilers bepaald.  De code rood wordt gegeven aan de 
evaluatiegrens waarbij ongeveer 5% van de steekproef als grote vervuiler aangegeven wordt.  De code 
oranje als de evaluatiegrens waarbij ongeveer 9% à 10% als vervuiler geïdentificeerd wordt. Deze 
procedure is louter toegepast om de verschillende concepten te kunnen vergelijken en is niet te 
beschouwen als voorstel voor een afkeurgrens.  
 
Tenslotte zullen we kort toetsen naar de haalbaarheid binnen het autokeuringsgebeuren van het opsporen 
van een emulator via de WABCO-WÜRTH software. 
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6.1 Methodologie 
 

6.1.1 Vergelijking van de steekproeven “Bosch-Spheretech en “Centralauto” 
 
Uit de boxplots van de CO2-en NOX-metingen van de beide toestellen, figuur 37 en figuur 38, is al duidelijk te 
zien dat beide steekproeven niet gelijk zijn. Een boxplot is een grafische weergave van een dataset waarbij 
een minimum (laagste waarde), eerste kwartiel, mediaan, derde kwartiel en maximum (hoogste waarde) 
worden weergegeven (Gertsbakh, 2003). Bovendien geven we de gemiddelde waarde van de dataset in de 
boxplot met een “x” aan. Ook uitschieters kunnen aangegeven worden.  Een gegevenspunt wordt als een 
uitschieter beschouwd als het een afstand van 1,5 keer de interkwartielafstand (IQR) onder het 1e kwartiel 
of 1,5 keer de IQR boven het 3e kwartiel overschrijdt.  De IQR wordt gedefinieerd als de afstand tussen het 
1e kwartiel en het 3e kwartiel. 
 

 
figuur 37: Boxplot van de CO2 metingen van de beide steekproeven (C=Centralauto en B-S=Bosch-Spheretech) 

 

Door de ongepaarde T-toets kunnen twee gemiddelden uit onafhankelijke steekproeven met elkaar 
vergeleken worden (Gertsbakh, 2003). Als de kans dat een verschil door toeval ontstaan is kleiner is dan 5% 
(p = 0.05), dan noemen we het verschil significant. We hebben dus voor het vergelijken van continue, 
normaal verdeelde variabelen de T-test gebruikt. Met fraudeurs in acht genomen kunnen wen discussiëren 
of de steekproeven de vooropgestelde verdeling volgen. Maar de T-toets is niet zo sensitief voor 
afwijkingen aan de normaalverdeling (Gertsbakh, 2003). De analyses van de T-tests in Excel uitgevoerd, 
staan in de bijlage. tabel 18 geeft de resultaten van de T-toetsen weer. Enkel voor de Euro 4 voertuigen is 
er geen significant verschil tussen de beide steekproeven. Deze twee steekproeven bevatten te weinig 
voertuigen om een goede uitspraak te doen. We kunnen hier niet spreken over een normale verdeling. 
Voor de andere voertuigen, de euro 5 en euro 6, zijn de steekproeven beduidend verschillend zoals 
zichtbaar op de boxplots.  Hierdoor zullen de beide steekproeven apart geanalyseerd worden, en kunnen 
we ze niet als één steekproef beschouwen. Dit betekent ook dat voor elk concept de evaluatiegrens per 
steekproef kan verschillen. 
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figuur 38: Boxplot van de NOX metingen van de beide steekproeven (C=Centralauto en B-S=Bosch-Spheretech) 

 
 
tabel 18: Statistische vergelijking steekproefgegevens via T-toets 

Gegevens Euro 4 Euro 5 Euro 6 

Emissie Statistiek Centralauto B-S Centralauto B-S Centralauto B-S 

CO2 Gemiddelden 3,056 3,767 3,197 3,965 3,325 4,041 

Standaarddeviaties 0,974 1,078 1,202 1,057 2,029 0,774 

T-toets met p-

waarde 0,05 

Geen significante 

afwijking 

Significante  

afwijking 

Significante  

afwijking 

NOX Gemiddelden 102,458 78,28 119,896 88,638 75,844 55,268 

Standaarddeviaties 56,545 46,270 68,26 57,206 64,307 48,740 

T-toets met p-

waarde 0,05 

Geen significante 

afwijking 

Significante  

afwijking 

Significante 

 afwijking 

 
 

6.1.2 Vergelijking van de verschillende concepten onderling 
 
Om de onderlinge concepten te vergelijken werden, zoals in de doelstelling van dit onderzoek, de zwaarste 
vervuilers bepaald. Deze evaluatie gebeurt voor de twee steekproeven apart, daar ze significant verschillen. 
Geïdentificeerde voertuigen die zwaar vervuilen kregen een rode of oranje label volgens volgende principe: 
– MIL ON:  

De voertuigen waarbij de MIL (storingsindicator op dashboard) van het EOBD-systeem brandt tijdens het 
voorrijden, kregen een rood label. 

– EGR-klep opent niet, terwijl verwacht, op basis van CO2 en O2-metingen (Norris, 2005): 
De EGR-klep wordt bij dieselvoertuigen toegepast om NOx-emissies te reduceren door zuurstofarme 
verbrandingsgassen te recirculeren naar het begin van de motor (EGR-klep open). Omdat dit systeem 
storingsgevoelig is en de prestaties van het voertuig negatief kunnen beïnvloeden kunnen defecten en 
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manipulaties optreden. Blijft de klep (moedwillig) gesloten, dan heeft dit een negatief effect op de NOx-
emissies van het betrokken voertuig. Opent de klep volgens Norris principe tijdens de doorloop van de 
testprocedure (Bosch-spheretech of Centralauto) nooit, dan is dit niet logisch en krijgt het voertuig een 
rood label. Minieme afwijkingen van de CO2 en O2-waarden tegen het niet openen krijgt de label oranje. 

– Voor de NOX, de NOX/CO2-ratio, de gecorrigeerde NOX/CO2-ratio bij stationaire meting en de 
NOX@maxload evaluatie werd volgend concept toegepast: 
1. Bepaal of er een onderscheid moet gemaakt worden tussen Euro 4, Euro 5 en Euro 6 voertuigen aan 

de hand van de boxplots en de cumulatieve frequentiepolygoon. 
2. Bepaal aan de hand van de cumulatieve frequentiepolygoon de ± 9% à 10% zwaarste vervuilers als 

oranje label met hierin de ± 5% zwaarste als label rood. 
De oranje en rode labels moeten het mogelijk maken om de resultaten van de verschillende concepten 
onderling te vergelijken. 
 

6.2 Resultaten van de steekproef “BOSCH-SPHERETECH”  
 
Het betreft een Bosch 5-gas analysetoestel met als bovenlaag een software van Spheretech. Spheretech 
heeft deze software specifiek voor ons aangepast. Iets meer dan 200 voertuigen werden getest in de 
Vlaamse keuringscentra. Voor het meten van het NOX-gedrag in functie van een statische motorbelasting 
zijn 2 specifieke protocollen ontwikkeld. Er is een apart protocol voor voertuigen die verhoogd stationair 
gelimiteerd zijn en dus niet aan een stationair toerental van 3500 tpm geraken (CSM01). Elk protocol kent 
verschillende testfasen: 
– Het protocol voor gelimiteerde voertuigen (CSM01): motor af – stationair – verhoogd stationair 2500 

tpm – stationair – motor af 
– Het protocol voor de voertuigen zonder gelimiteerd stationair verhoogd toerental (CSM02): motor af –

stationair – verhoogd stationair 2500 tpm – verhoogd stationair 3500 tpm – stationair – motor af 
Alle bovengenoemde fasen worden twee keer herhaald tijdens het protocol, de eerste keer met het 
voertuig alle verbruikers uitgeschakeld en de tweede keer met de airconditioning, grootlicht en ontdooiing 
geactiveerd om een hogere motorbelasting te genereren. 
 
Alle gerapporteerde waarden worden opgenomen in de database en geïndexeerd met etape_id, waardoor 
faseovergangen gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd om nauwkeurige gegevensextracties uit te 
voeren. De analyses werden ook automatisch in xml-formaat geëxporteerd naar de FTP-server van 
Spheretech Environnement. Gegevens over motortoerental en olietemperatuur worden in elke analyse 
synchroon met de emissie-waarden gerapporteerd.  Op basis van gedefinieerde drempels voor het 
motortoerental- of temperatuurwaarden kunnen testen geweigerd worden als voorwaarden die door het 
protocol worden vereist.  Ook worden de opgemeten emissiewaarden gekoppeld aan OBD-gegevens (zie 
ook tabel 21) die automatisch worden geselecteerd of ze al dan niet beschikbaar zijn. 
 

6.2.1 Eerste vaststellingen bij de steekproef “Bosch-Spheretech” 
 
4,5 % van de steekproef was niet bruikbaar door de afwezigheid van alle OBD-gegevens. Voor de OBD-
gegevens die gemonitord werden zie tabel 21. Hierdoor waren er 208 bruikbare gegevens. Zie ook tabel 19. 
De steekproef geeft weer hoe dieselvoertuigen M1, N1 in 2021 voorgereden worden bij de Vlaamse 
autokeuring. De scope van de test zijn deze dieselvoertuigen vanaf euro 4 norm. In de steekproef vinden 
we respectievelijk 11,5% euro 4 voertuigen, 43% euro 5 voertuigen en 45% euro 6 voertuigen weer (figuur 
39). Het aandeel N1 voertuigen is zeer beperkt, nl. 6%. Haast 40% van de voertuigen in de steekproef zijn 
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gelimiteerd bij een stationaire vrije acceleratie. In functie van de euro-norm stijgt dit aandeel van 8,33 % bij 
euro 4 voertuigen, 35,56% bij de euro 5 voertuigen naar 51,06 % bij de euro 6 voertuigen (tabel 9 en figuur 
42). 
 
 

 

 

figuur 39: Verdeling van de Bosch-Spheretech steekproef volgens euro norm 

 
 

figuur 40: % Verdeling van de B-S steekproef volgens de leeftijd van de voertuigen 
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figuur 41: % Verdeling van de B-S steekproef volgens de afgelegde afstand van de voertuigen 

 
 
De % verdelingen van de B-S steekproef volgens de leeftijd en de afgelegde afstand van de voertuigen is 
weergegeven in de figuur 40 en figuur 41. Een representatieve verdeling van het Vlaams park van voor de 
periodieke technische keuring voorgereden voertuigen is dit nog niet helemaal. De N1 voertuigen hebben 
een jaarlijkse periodieke keuring, M1 voertuigen moeten een periodieke keuring ondergaan vanaf 4 jaar en 
daarna jaarlijks. Ze kunnen ook een bonus van 1 jaar bekomen onder volgende voorwaarden: 

− Afgelegde afstand < 100.000 km 

− Voertuigleeftijd < 6 jaar 

− Voertuig voor periodieke keuring was op tijd (niet te laat) voorgereden 

− Een positieve periodieke keuring  

− Geen trekhaak voor het trekken van aanhangwagens boven 750 kg 
 

tabel 19: Steekproef “Bosch-Spheretech” 

Gegeven Aantal % 

Aantal gegevens in de steekproef 218 100% 

Aantal afgewezen voertuigen  

(volledige OBD gegevens ontbreken) 

10  4,55% 

Gegeven Aantal % 

Aantal geëvalueerde gegevens 208 100% 

Aantal geëvalueerde gegevens volgens testmodus CSM01 82 39,42% 

Aantal geëvalueerde gegevens volgens testmodus CSM02 126 60,58% 



 
 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
 

90 Ontwikkeling van een NOX-emissietest voor gebruik tijdens de technische voertuigkeuring
  

De 10 voertuigen waarbij de testresultaten niet gebruikt konden worden (afgewezen voertuigen) hebben 
volgende oorzaken:  

− “OBD-signaal gaat verloren na het uitschakelen van de motor en het opnieuw inschakelen van het 
contact, volgens de te volgen procedure van het protocol.”  
Een van de meest voorkomende gebreken is het verlies van het OBD-signaal bij het uitschakelen van de 

motor en opnieuw inschakelen van het contact, volgens de te volgen procedure van het protocol. Dit 

gebrek kwam vooral voor bij voertuigen met euronorm 4, ongeacht merk en model.  

− “OBD-gegevens werden nooit uitgelezen, ook niet bij ingeschakeld contact. OBD-signaal viel alsook 
steeds weg bij het uit- en inschakelen van de motor.” 
Bovenstaande opmerking kwam voor bij Mercedes E-klasse euro 5 waarbij geen OBD-gegevens konden 

uitlezen worden. Bij het uit- en inschakelen van de motor verloren we ook telkens het OBD-signaal. Dit 

‘gebrek’ kwam in de gehele praktijktest maar eenmaal voor.  

 
Voor sommige voertuigen moest een 2e meting gestart worden, nadat de 1e meting fout liep: 

− “Procedure gestart met protocol onbegrensd (3500 tpm), na ± 10 sec 3500 tpm aan te houden ging de 
motor automatisch in begrenzing (2500 tpm), nieuwe meting met begrenzing werd uitgevoerd.” 
Bij deze voertuigen werd de procedure gestart zonder begrenzing (tot 3500 tpm), na enkele seconden 
werd het voertuig automatisch begrensd naar 2500 tpm. Dit als ‘bescherming’ voor de motor. Hierdoor 
werd een tweede meting gestart, met het protocol tot 2500 tpm.  

− “Bij het controleren of het voertuig is uitgerust met een begrenzing (2500 tpm), viel deze na enkele 
seconden weg. De procedure werd gestart met protocol onbegrensd (3500 tpm), na ± 10 sec 3500 tpm 
aan te houden ging de motor automatisch weer in begrenzing (2500 tpm). Nieuwe meting met 
begrenzing werd uitgevoerd.” 
Enkele voertuigen worden begrensd in toerental als er geen versnelling wordt geselecteerd. Na enkele 

seconden een verhoogd toerental aan te houden wordt deze begrenzing opgeheven of opnieuw 

ingeschakeld.  

− “Niet mogelijk om volgens het protocol de verbruikers aan te zetten bij ingeschakeld contact, alleen 
mogelijk bij draaiende motor.” 
Bij een van de Volvo XC60’s die we onderworpen hebben aan een NOX-test was het niet mogelijk om 

(volgens het te volgen protocol) de verbruikers aan te zetten bij ingeschakeld contact, dit kon alleen bij 

draaiende motor.  
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figuur 42: Aandeel stationair gelimiteerde voertuigen uit de Bosch-Spheretech steekproef volgens euro norm 

 
Van de 208 voertuigen zijn er 4 voorgereden met de MIL van de EOBD opgelicht. Deze 4 zijn weergegeven 
in tabel 20.  Toch een significant hoog percentage, bijna 2% (1,92 %), als je weet dat dit vanop je 
instrumentenpaneel voor de bestuurder zichtbaar is en dat dit een beperkte geldigheid van het 
keuringbewijs oplevert. De EOBD-gegevens zijn gerelateerd aan de “powertrain” of aandrijflijn van het 
voertuig en dus aan de emissies van het voertuig. Een MIL status op ON betekent dat de EOBD-homologatie 
emissiewaarden overschreden zijn, maar zijn daarom niet gelinkt aan de NOX-emissies. 
 
tabel 20: MIL ON bij voertuigen uit de Bosch-Spheretech steekproef 

Testid Status MIL  

306 ON 

331 ON 

433 ON 

474 ON 

 

 
Uit een eerste analyse (tabel 21) blijkt dat veel OBD-waarden niet toegankelijk zijn via het OBD-protocol. 
Interessante informatie voor dit NOX-onderzoek zoals de beschikbaarheid van EGR- en 
luchtstroomgegevens zijn bijna nooit aanwezig.  De afwezigheid van de EGR-gegevens hebben we ook 
vastgesteld bij een ander onderzoek rond fijnstofmetingen.  Zelfs met specifieke toestellen van de fabrikant 
van het voertuig was toen de stand van de EGR-klep moeilijk vast te stellen. 
 
Ook gegevens van de NOX-sensor zijn niet aanwezig in het geteste voertuigenpark. Op één voertuig werd 
een NOX-sensor geïdentificeerd. Het SCR-close-loop-systeem maakt gebruik van NOX-sensoren die direct de 
NOX-concentraties in de uitlaat meten. Deze zijn pas op de voertuigen aanwezig vanaf de Euronorm 6d-
temp (Matzer et al., 2019; en tabel 8). Bij het voertuig met NOX-sensor bleef gedurende de ganse test de 
waarde op “0” staan. Het concept Lipp & Blassnegger (2021) is, als bij homologatie de QNOX ingesteld 
wordt, een goede oplossing waarbij tijdens de keuring de NOX-sensor gecontroleerd kan worden. Binnen de 
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doelstellingen van deze studie is het vergelijken van de NOX-sensor geen optie omdat bijna geen enkel 
voertuig dat nu naar de keuring komt een dergelijke sensor heeft en deze niet altijd uitgelezen kan worden. 
 
tabel 21: Overzicht Beschikbaarheid OBD gegevens bij de Bosch-Spheretech steekproef 

Gegeven Euro 4 Euro 5 Euro 6 Aantal % 

Toerental 24 90 94 208 100% 

Olietemperatuur 24 90 94 208  100% 

Luchtdebiet 0 2 1 3 1,44% 

EGR 0 2 0 2 0,96% 

Fout EGR 0 2 0 2 0,96% 

EGR en fout EGR 0 0 1 1 0,48% 

NOX-sensor 0 0 1 1 0,48% 

Gecorrigeerde data NOX-sensor 0 0 0 0 0% 

Belasting motor (load) 17 

70,83% 
 

76 

84,44% 

82 

87,23% 

175 84,13% 

 
 
Het probleem met de OBD-gegevens ligt in het feit dat de meeste optioneel zijn en niet verplicht via een 
standaard protocol, zoals bij EOBD, door fabrikanten ter beschikking gesteld wordt. EOBD staat voor 
European On-Board Diagnostic en is afgeleid van het Amerikaanse OBD2. EOBD is van toepassing op alle 
personenauto’s die in de M1 categorie vallen en geproduceerd zijn na 1 januari 2001 bij een benzinemotor, 
of na 1 januari 2004 bij een dieselmotor. Ook voor bedrijfswagen is het verplicht om aan de EOBD-
richtlijnen te voldoen als ze na 1 januari 2007 geproduceerd zijn. De gegevens die via EOBD beschikbaar 
gesteld worden zijn beperkt.  De gegevens van tabel 21 behoren niet tot de EOBD-gegevens. 
 
Het toerental en de motortemperatuur was bij elk voertuig aanwezig.  Deze gegevens worden in vele EU-
lidstaten door de keuring instanties gebruikt bij de periodieke technische keuring van de voertuigen.  De 
gegevens van de motorbelasting zijn voor 85% beschikbaar. Naarmate de voertuigen jonger zijn, blijkt deze 
gegevens ook meer beschikbaar gesteld te worden. Dit betekent zeker voor minder recente modellen een 
mogelijks probleem voor het Fernández Cáceres et al. (2021) concept. Bij de door de andere concepten 
geïdentificeerde verbruikers werd, als de loadwaarde niet aanwezig was, met een gemiddelde load van de 
steekproef gewerkt. Hierdoor was er nog een idee van uitkomst voor dit concept en kon nog een 
vergelijking opgesteld worden. Zie tabel 34, tabel 47 en tabel 50. 
 
De andere voorgestelde concepten van hoofdstuk vijf worden hieronder één voor één besproken. 
 

6.2.2 Analyse Bosch-Spheretech gegevens in functie van NOX@maxload   
 
In deze paragraaf gaan we verder in op het concept van Fernández Cáceres et al. (2021). Bij het toestel 
Bosch-Spheretech werden de NOX-waarden en belastingen (OBD-scan via ISO 15031-5 PID$04) stationair, 
bij 2500 tpm en waar mogelijk bij 3500 tpm gemeten. Bij iedere testconditie werd de belasting verhoogd 
door de nevenverbruikers aan te zetten. figuur 43 toont de boxplot van de gemiddelde beladingstoestand 
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bij de hierboven vernoemde testcondities. De stationaire testcondities liggen hoger dan deze bij 2500 tpm 
en 3500 tpm. Tussen deze laatste twee is er bijna geen verschil te meten. De reden waarom de belading 
stationair veel hoger is dan bij de verhoogde stationaire metingen is te verklaren bij de definitie van de 
berekening van de load volgens de internationale norm SAE J1979/ISO 15031-5 (tabel 22). 
 

 

 
figuur 43: Boxplot van beladingstoestand van de motor PID $04 {steekproef Bosch-Spheretech} 

Zoals in de norm aangegeven, wordt bij dieselmotoren de hoeveelheid aangezogen lucht (air flow) die via 
de luchtinvoer het verbrandingshuis intreedt (gemeten door de luchtmassameter of MAF (mass air flow 
meter)), vervangen door het debiet van de ingespoten brandstof (fuel flow).  
De motorbelasting wordt gebruikt om het daadwerkelijk geleverde percentage van het motorkoppel uit te 
drukken t.o.v. het maximale koppel dat door deze motor bij hetzelfde toerental kan worden bereikt. Bij 
stationair toerental is het maximale koppel zeer beperkt (lage volumetrische efficiëntie, geen turbo boost 
…), de inspanning die de motor moet leveren om de eenvoudige beweging van zijn bewegende delen en 
randapparatuur te behouden, vertegenwoordigt een aanzienlijke belasting. Voegen we consumenten zoals 
airco toe, dan merken we een forse toename van de belasting (gemiddeld +77,8%). 
Bij 2500 tpm is het maximale motorkoppel veel hoger en is de stroomvoorziening naar de verbruikers 
verwaarloosbaarder, waardoor de motorbelasting lager is dan bij stationair toerental en de evolutie van de 
belasting zonder/met verbruikers lager (gemiddeld +32,5%). 
Bij het versnellen van stationair naar 2500 tpm, is er inderdaad een toename van de belasting, maar zodra 
de traagheid van de versnelde onderdelen is overwonnen, neemt de belasting snel af. 
 
De productie van NOX volgt het beeld van de belading. Zie boxplot figuur 44. De verschillen met en zonder 
nevenverbruikers zijn het groots bij de stationaire fase. In vele gevallen was de EGR al open bij de 
stationaire meting. Zie ook paragraaf 6.2.3. Maar daar waar dit niet het geval is, wordt er verondersteld dat 
de EGR opengaat bij het accelereren naar 2500 tpm en/of 3500 tpm. Hierdoor zal de NOX ook lager liggen.  
Het concept van Spheretech nl, NOX te meten stationair en bij verschillende verhoogd stationair 
toerentallen met en zonder verbruikers heeft weinig zin.  Immers is er geen meerwaarde van de metingen 
bij verhoogd toertental tegenover de stationaire meting bij de verhouding NOX tegenover load 
waargenomen. 
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De beste manier om een berekening te maken volgens het concept van Fernández Cáceres et al. (2021) lijkt 
inderdaad bij stationair toerental.  
De NOX@maxload noemen we de berekende NOX bij een maximale belading van 100% load. We hebben de 
gegevens van 2 metingen, zijnde een gemiddelde NOX bij de gemiddelde stationaire belasting en een 
gemiddelde NOX bij een gemiddelde stationaire belasting waar ook de nevenverbruikers aangesloten 
werden. De gebruikte formules voor de berekeningen zijn in de bijlage 3 beschreven.  
 
Als eerste poging hebben we de vergelijking van een rechte door twee punten A (xa,ya) en B (xb,yb) gebruikt.   
Als het tweede punt van de hogere belasting een lagere NOX-waarde geeft dan het eerste punt, krijgen we 
eventueel een negatief getal.  
 
tabel 22: Beschrijving van PID (Parameter ID) $04 volgens ISO 15031-5  

PID  
(hex) 

Description  Data 

byte 

Min. 

Value 

Max. 

Value 

Scaling/bit External test equipment 
SI (Metric) / English display 

04 Calculated LOAD Value  A 0 % 100 % 100/255 % LOAD_PCT: xxx.x % 

The OBD regulations previously defined CLV (Calculated LOAD Value) as 

(current airflow / peak airflow @ sea level) * (BARO @ sea level / BARO) * 100 %. 

 

Various manufacturers have implemented this calculation in a variety of ways. The following definition, 

although a little more restrictive, will standardize and improve the accuracy of the calculation: 

 

LOAD_PCT = [current airflow] / [(peak airflow at WOT@STP as a function of rpm) * (BARO/29,92) * 

SQRT(298/(AAT+273))] 

 

Where:  

– STP = Standard Temperature and Pressure = 25 °C, 29,92 in Hg BARO,  

– SQRT = square root 

– WOT = wide open throttle  

– AAT = Ambient Air Temperature and is in (°C) 

 

NOTE At engine off and ignition on the LOAD_PCT = 0 % 

 

Characteristics of LOAD_PCT: 

– Reaches 100 % at WOT at any altitude, temperature or rpm for both naturally aspirated and boosted engines, if no 

spark retard due to knock-control (dependant on load, fuel and temperature). Also, for boosted engines the altitude 

does not affect the load as long as the turbo could deliver the right amount of air. 

– Indicates percent of peak available torque during normal, fault-free conditions. 

– Linearly correlated with engine vacuum. 

– Often used to schedule power enrichment. 

– Compression-ignition engines (diesels) shall support this PID using fuel-flow in place of airflow for the above 

calculations. 

 

Both spark-ignition and compression-ignition engines shall support PID $04. 
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figuur 44: Boxplot van de NOX meetresultaten 

 
 
Daarom werd overgegaan naar een berekening met meerdere punten. Het punt NOX = 0 ppm bij 0% 
belasting werd als derde punt toegevoegd. Deze drie punten werden verwerkt volgens een lineaire 
regressie gebaseerd op de kleinste kwadraten methode of OLS (Ordinary Least Squares), zoals beschreven 
in bijlage 3. De resultaten van de berekeningen zijn te zien in de boxplots van de figuur 45 en  figuur 46. De 
figuur 45 toont de boxplot met de uitschieters erbij. We zien in functie van de euronorm een lagere 
berekende NOX@maxload waarde, maar daarentegen werden hogere uitschieters waargenomen naarmate 
de euronorm steeg. Voor de euro 4 voertuigen merken we op we dat het aantal voertuigen veel te klein is 
om degelijke vaststellingen te maken. De boxplots (figuur 45 en figuur 46) en de cumulatieve 
frequentiepolygoon (figuur 48) tonen al aan dat andere evaluatiegrenzen gehanteerd moeten worden om 
de verschillende concepten te vergelijken voor euro 6 voertuigen.  

 

figuur 45: Boxplot NOX@maxload, inclusief uitschieters berekend uit de steekproef “Bosch-Spheretech” 
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figuur 46: Boxplot NOX@maxload berekend uit de steekproef “Bosch-Spheretech” 

 
 

 

 

Het histogram, figuur 47, vertoont het beeld dat we ook bij andere emissiemetingen (denk aan de PN-
deeltjesteller) tegenkomen. De meeste voertuigen hebben een zeer lage waarde en enkele uitschieters 
hebben een aanzienlijke hogere waarde.  
Om de evaluatiegrenzen te bepalen hebben we de steekproef per euronorm opgedeeld.   De relatieve 
cumulatief frequentiepolygoon voor elke euronorm is weergegeven in figuur 48. De evaluatiegrenzen voor 
NOx@maxload voor deze steekproef “oranje” en “rood” werden op basis van de figuur 48 bepaald en zijn 
weergegeven in tabel 23.  
 
 

figuur 47: Histogram NOX@maxload berekend via kleinste kwadraten methode uit de steekproef “Bosch-Spheretech” 
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figuur 48: Cumulatieve frequentie NOX@maxload in functie van de euro norm berekend via kleinste kwadraten methode uit de 

steekproef “Bosch-Spheretech” 

 
 

tabel 23: Voorgestelde evaluatiegrenzen bij de steekproef “Bosch-Spheretech” voor NOX@maxload via OLS  

Euro norm NOX@maxload via OLS 

Rood 

[ ppm ] 

Oranje 

[ ppm ] 

4 1250 900 

5 1250 900 

6 750 600 

 
 

Op basis van de voorgestelde evaluatiegrenzen van tabel 23 zijn er uit de hele steekproef 12 voertuigen 
geïdentificeerd met abnormale hoge berekende NOX@maxload waarden. Deze 12 voertuigen staan in de 
tabel 24.  
 
tabel 24: Geïdentificeerde voertuigen uit de B-S steekproef volgens de NOX@maxload via OLS   

Testid Euro Norm Stationair toerental Stationair toerental  

met nevenverbruikers 

Regressie 

NOX  

[ppm] 

Engine 

Load [%] 

NOX  

[ppm] 

Engine 

Load [%] 

2 punt  

[NOX ppm] 

OLS  

[NOX ppm] 

295 6 138,2 26,18 223 34,62 880 612 

314 6 132,9 21,49 345,6 46,26 807 740 

329 6 236 22,15 533,7 34,3 2.143 1.471 

330 6 164,4 32,47 276 35,77 2.448 660 

344 6 116,2 31,48 408,7 50,16 1.189 734 
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Testid Euro Norm Stationair toerental Stationair toerental  

met nevenverbruikers 

Regressie 

NOX  

[ppm] 

Engine 

Load [%] 

NOX  

[ppm] 

Engine 

Load [%] 

2 punt  

[NOX ppm] 

OLS  

[NOX ppm] 

350 5 334 32,97 477 42,66 1.323 1.086 

392 6 41,8 1,85 76,6 0,8 -3.211 1.998 

404 5 133,4 17,26 349,6 25,22 2.381 1.266 

409 6 126 15,3 328,6 30,2 1.278 1.074 

410 5 37,7 21,56 494,7 31,92 3.498 1.280 

455 5 192,3 19,4 365,3 36,95 987 989 

464 4 126,8 19,96 320,8 32,01 1.415 947 

 
 

6.2.3 Analyse Bosch-Spheretech gegevens in functie van de EGR-werking geëvalueerd op basis 
van CO2 en O2 metingen 

 
In deze paragraaf gaan we verder in op het concept van Norris (2005). Spheretech stelde zelfs voor om de 
Open EGR-werking te identificeren bij CO2-concentraties van 3% tot 6%. Hierdoor hebben we de O2-
concentraties ook aangepast naar 12,5%. De tabel 25 is de aangepaste tabel om de EGR-functie te 
evalueren bij stationair toerental op basis van de CO2- en O2-concentraties.   
 
tabel 25: EGR-functie bij stationair toerental (Aangepaste versie van Norris, 2005) 

Werking EGR CO2 concentratie O2 concentratie 

Open, werking EGR 3% - 6% 12,5% - 16,7% 

Gesloten, geen werking van EGR 1,8% - 2,5% 17,2% - 18,5% 

 
 
Bij een stationair draaiende motor is de EGR-werking niet actief. Deze wordt actief na een snapacceleratie 
of een acceleratie naar 2500 tpm of 3500 tpm. Uit de PN-studie die GOCA Vlaanderen in 2018 uitgevoerd 
heeft (niet gepubliceerd) blijkt dat deze hierna een tijdje openblijft. In het testpatroon werd het voertuig 
voorgereden en onmiddellijk met de testen gestart, zonder de motor stil te leggen (deze laatste was vooral 
het geval in het patroon van “Centralauto”.  
 
Als enkele evaluaties van de verschillende stadia (stationair of verhoogd toerental bij CO2- en/of O2-
emissies) in de test dicht aanleunen bij de opgegeven waarden van de gesloten EGR-klep (CO2 < 1,8% of 
tussen 2,5% en 2,7%; O2 > 18,5% of tussen 17% en 17,2%) en andere stadia duidelijk een gesloten klep 
aangeeft, krijgt het voertuig “oranje”. De voertuigen die zowel stationair als bij 2500 tpm en/of 3500 tpm 
altijd een gesloten EGR-klep vertonen door de beide concentraties, werden als problematische voertuigen 
geïdentificeerd en kregen de kleur “rood” mee. In de Bosch-Spheretech steekproef zijn 11 voertuigen, 
weergegeven in de tabel 26, geïdentificeerd.  
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tabel 26: Geïdentificeerde voertuigen uit de B-S steekproef volgens de EGR-werking  

Testid Euro  

norm 

Stationair toerental Verhoogd stationair 

toerental 

2500 tpm 

Verhoogd stationair 

toerental 

3500 tpm 

O2  

[% vol] 

CO2 

[% vol] 

O2 

[% vol] 

CO2 

[% vol] 

O2 

[% vol] 

CO2 

[% vol] 

272 5 17,02 2,65 18,07 1,78 NVT  NVT  

347 5 17,53 2,15 17,77 1,88 NVT  NVT  

370 5 17,46 2,45 16,84 2,42 17,30 2,45 

389 5 17,78 2,11 18,21 1,69 17,69 2,02 

404 5 17,71 2,10 18,09 1,93 17,35 2,40 

409 6 17,12 2,66 18,23 1,68 17,24 2,33 

423 5 18,06 1,91 18,00 1,99 16,94 2,73 

455 5 18,09 1,80 18,23 1,66 17,81 2,01 

456 5 18,26 1,73 16,98 2,56 16,82 2,74 

458 4 17,88 2,01 17,87 1,97 17,20 2,39 

464 4 17,90 2,09 17,92 1,99 17,35 2,43 

 
 
6.2.4 Analyse Bosch-Spheretech gegevens in functie van stationaire NOX-waarden 
 
In deze paragraaf gaan we verder in op het concept van Janssen-Hagberg (2021). De uitlaatgastemperatuur 
werd niet gemeten. De olietemperatuur werd via OBD gemeten. 
 
JRC, The joint Research Centre toont in een voorbereidende studie op de “Commission Expert Group on 
Roadworthiness and Vehicle Registration Documents (RWEG)” van 11 Februari 2022, de zin van een 
stationaire NOX test. Bij een warme motor, na een testrit zien we duidelijk een verschil tussen een 
goedwerkende en een slechtwerkende SCR-systeem als deze stationair gaat draaien. Ook al zal de 
temperatuur dalen en wordt er geen ureum meer ingespoten, er is nog ureum in de katalysator aanwezig 
om enkele minuten de NOX te reduceren. Hierdoor blijven de NOX-emissies bij een goedwerkend systeem 
nog enkele minuten laag vooraleer deze bij stationair toerental stijgt, terwijl ze bij een slecht werkend 
systeem, door de afwezigheid van ureum onmiddellijk al hoog liggen. Dus na de testrit vanaf ongeveer 1800 
seconden op de figuur 49, tot na de 2000 seconden is een verschil tussen een goedwerkend systeem en een 
defect systeem waar te nemen via een stationaire NOX-meting. Het gevaar schuilt hem wel in de metingen 
die buiten dit venster gebeuren. Na een tijd is er geen verschil meer te merken tussen een goed werkend 
en een slecht werkend systeem bij de stationaire NOX-meting. 
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figuur 50: Boxplot NOX bij stationaire metingen uit de steekproef “Bosch-Sph
 

figuur 49: NOX-meting bij JRC (Joint Research Centre) (met de vriendelijke toestemming van JRC: Selleri, T. & Suarez Barteo R., 
maart 2022) 
 
 
 

eretech”, inclusief uitschieters in functie van de euro 
norm  
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In de eerste plaats werd gewoon naar de stationaire NOX-waarden gekeken. Zie ook de boxplot van figuur 
50. De gemiddelde waarde van de euro 6 voertuigen ligt lager dan van de oudere voertuigen. Het histogram 
met telkens eenzelfde beeld is weergegeven in figuur 51.  Om de evaluatiegrenzen te bepalen delen we de 
steekproef terug per euronorm in.  De relatieve cumulatief frequentiepolygoon voor elke euronorm is 
weergegeven in  
figuur 52. De evaluatiegrenzen (oranje en rood) worden op deze polygoon bepaald en ze zijn voor de 
stationair gemeten NOX-waarden verzameld in de tabel 27.     
 
 

 

 

figuur 51: Histogram NOX bij stationaire metingen uit de steekproef “Bosch-Spheretech” 

 
 

figuur 52: Cumulatieve frequentie van de stationaire NOX-metingen uit de steekproef “Bosch-Spheretech” 
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tabel 27: Voorgestelde evaluatiegrenzen bij de B-S steekproef voor de stationaire NOX-metingen  

Euro norm NOX stationair 

Rood 

[ ppm ] 

Oranje 

[ ppm ] 

4 220 190 

5 220 190 

6 190 130 

 

Op basis van de voorgestelde evaluatiegrenzen van tabel 27 zijn er uit de ganse steekproef 13 voertuigen 
geïdentificeerd met abnormale hoge stationair gemeten NOX-waarden en die een voldoende 
olietemperatuur van meer dan 70°C hadden (tabel 28). Hiernaast hadden er nog 5 voertuigen een hoge 
stationair gemeten NOX-waarden, maar was de temperatuurvoorwaarde niet in orde. Deze laatste zijn te 
vinden in  
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tabel 29. 
 
 
tabel 28: Geïdentificeerde voertuigen uit de B-S steekproef volgens de stationaire NOX-metingen 

Testid Euro norm Stationair toerental 

NOX 

[ppm] 

Olietemp 

[°C] 

270 6 134 85 

272 5 196,3 76,2 

292 6 140,7 85 

295 6 138,2 85,0 

314 6 132,9 78,0 

329 6 236,0 93,0 

330 6 164,4 87,0 

332 6 143,3 74,4 

389 5 225,7 78,4 

432 5 205,5 79,0 

439 6 146,7 76,8 

455 5 192,3 75,0 

471 4 198,3 78,0 
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tabel 29: Geïdentificeerde voertuigen uit de B-S steekproef volgens de stationaire NOX-metingen, met te lage olietemperatuur 

Testid Euro norm Stationair toerental 

NOX 

[ppm] 

Olietemp 

[°C] 

322 6 164,1 52,0 

345 5 213,4 36,0 

347 5 200,4 57,0 

350 5 334,0 67,4 

391 5 230,1 65,0 

 

 

6.2.5 Analyse Bosch-Spheretech gegevens in functie van NOX/CO2-ratio 
 

Omdat concentraties geen rekening houden met het massadebiet en de daaraan gekoppelde gevolgen 
(Yang et al., 2019) analyseert GOCA Vlaanderen ook het concept van een NOX/CO2 ratio en een 
gecorrigeerde NOX/CO2 ratio.  Hierbij is de stationaire NOX weergegeven in functie van een maat voor het 
verbruik van het voertuig, nl. CO2. Omdat voertuigen met een laag verbruik benadeeld zijn, is de correctie 
van de CO2-waarde bij de typegoedkeuring toegepast. Het gebruik van de ratio maakt het mogelijk om 
onafhankelijk te blijven van de kalibratie van de fabrikant, het brandstoftype en het teveel aan lucht tijdens 
de autokeuringstest. Deze benadering is misschien beter geschikt voor het identificeren van hoge emitters 
dan puur op concentraties te beroepen en kan worden toegepast op zowel benzine- als dieselvoertuigen.  
 
In deze paragraaf proberen we de voertuigen te identificeren die via het concept van de NOX/CO2-ratio een 
abnormale hoge ratio hebben. Naast de gemiddelde NOX werd ook de gemiddelde CO2-emissiewaarde 
opgemeten bij stationair toerental. 

 

 

figuur 53: Boxplot NOX/CO2-ratio bij stationaire metingen uit de steekproef “Bosch-Spheretech”, inclusief uitschieters in functie van 
de euronorm 
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De boxplot van de ratio’s is in figuur 53 weergegeven. De gemiddelde waarde van de euro 6 voertuigen ligt 
ook hier lager dan van de oudere voertuigen, dit ondanks een lagere CO2-uitstoot bij homologatie. Ook het 
histogram (figuur 54) toont enkele met een hoge ratio tegenover het merendeel die vele lagere ratio’s 
vertonen.  Om de evaluatiegrenzen te bepalen delen we ook hier de steekproef weer per euronorm in.   De 
relatieve cumulatief frequentiepolygoon voor elke euronorm is weergegeven in figuur 55.  
De evaluatiegrenzen (oranje en rood) worden op deze polygoon bepaald en ze zijn voor de NOX/CO2-ratio’s 
te vinden in de tabel 30. Op basis van deze procedure zijn uit de steekproef “Bosch-Spheretech” 15 
voertuigen geïdentificeerd met abnormale hoge NOX/CO2-ratio gemeten bij stationair toerental. De 
voertuigen zijn vermeld in de tabel 31.     
 

 

 

figuur 54: Histogram NOX/CO2-ratio bij stationaire metingen uit de steekproef “Bosch-Spheretech” 

 

figuur 55: Cumulatieve frequentie van de stationaire NOX/CO2-ratio metingen uit de steekproef “Bosch-Spheretech” 
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tabel 30: Voorgestelde evaluatiegrenzen bij de B-S steekproef voor de NOX/CO2-ratio 

Euro norm NOX/CO2-ratio 

Rood 

[ ppm ] 

Oranje 

[ ppm ] 

4 80 65 

5 80 65 

6 50 40 

 
 
 
tabel 31: Geïdentificeerde voertuigen uit de B-S steekproef volgens de NOX/CO2-ratio  

Testid Euro norm NOX 

[ppm/%vol] 

270 6 42,14 

272 5 74,05 

292 6 52,78 

314 6 41,5 

322 6 57,7 

329 6 77,3 

347 5 93,3 

350 5 97,1 

389 5 107,0 

409 6 47,4 

432 5 68,2 

455 5 107,1 

456 5 77,4 

458 4 67,1 

471 4 66,1 

 
 

  



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
  
Ontwikkeling van een NOX-emissietest voor gebruik tijdens de technische voertuigkeuring  107 

6.2.6 Analyse Bosch-Spheretech gegevens in functie van gecorrigeerde NOX/CO2-ratio 
 

Omdat we bij de NOX/CO2-ratio delen door de CO2-waarde, benadelen we de zuinige voertuigen die minder 
diesel verbruiken en dus een lagere CO2-waarde hebben. Om dit nadeel te compenseren stellen we voor 
om de ratio te corrigeren met de CO2-waarde in g/km die dat specifiek voertuig behaald heeft tijdens een 
homologatietest. In deze paragraaf trachten we de voertuigen te identificeren die via dit concept van de 
gecorrigeerde NOX/CO2-ratio een abnormale hoge ratio hebben. Naast de gemiddelde NOX werd ook de 
gemiddelde CO2-emissiewaarde opgemeten bij stationair toerental en de CO2 bij homologatie werd via de 
COC (boorddocument) of het programma “webDIV” op basis van nummerplaat opgezocht. 

 

De boxplot van de gecorrigeerde ratio’s (figuur 56) toont ook hier een gemiddelde waarde van de euro 6 

voertuigen die lager ligt dan van de oudere voertuigen. Ook het histogram (figuur 57) toont hetzelfde als bij 

alle andere metingen.  Daarom worden de evaluatiegrenzen bepaald per euronorm.   Op basis van de 

relatieve cumulatief frequentiepolygoon voor elke euronorm (figuur 58) worden de evaluatiegrenzen 

(oranje en rood) bepaald. De evaluatiegrenzen voor de gecorrigeerde NOX/CO2-ratio’s voor de Bosch-

Spheretech steekproef is terug te vinden in de tabel 32. Zo identificeren we 18 voertuigen met abnormale 

hoge gecorrigeerd NOX/CO2-ratio gemeten bij stationair toerental. De voertuigen zijn vermeld in de tabel 

33.     

 

 

figuur 56: Boxplot gecorrigeerde NOX/CO2-ratio bij stationaire metingen uit de steekproef “Bosch-Spheretech”, inclusief uitschieters 
in functie van de euronorm 
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figuur 57: Histogram gecorrigeerde NOX/CO2-ratio bij stationaire metingen uit de steekproef “Bosch-Spheretech” 

 

 

figuur 58: Cumulatieve frequentie van de stationaire gecorrigeerde NOX/CO2-ratio metingen uit de steekproef “Bosch-Spheretech” 
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tabel 32: Voorgestelde evaluatiegrenzen bij de B-S steekproef voor de gecorrigeerde NOX/CO2-ratio 

Euro norm Gecorrigeerde NOX/CO2-ratio 

Rood 

[ ppm ] 

Oranje 

[ ppm ] 

4 10500 8000 

5 10500 8000 

6 5500 4500 

 

 

tabel 33: Geïdentificeerde voertuigen uit de B-S steekproef volgens de gecorrigeerde NOX/CO2-ratio 

Testid Euro norm COC CO2 

[g/km] 

Gecor NOX 

[ppm*(g/km) 

/ (%vol)] 

295 6 127 4773,3 

314 6 127 5271,2 

322 6 117 6750,9 

329 6 144 11124,1 

339 6 159 6070,9 

341 4 208 8651,9 

347 5 109 10169,3 

350 5 136 13212,3 

389 5 105 11231,5 

397 5 193 8425,7 

404 5 136 8635,1 

409 6 99 4691,2 

432 5 158 10772,7 

456 5 119 9215,8 

457 5 188 12104,8 

464 4 146 8849,3 

471 4 179 11835,8 

483 4 149 8534,3 
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6.2.7 Vergelijking van de verschillende concepten via de Bosch-Spheretech steekproef 

 
Via de bovenvermelde procedures werden voor de verschillende concepten bepaalde voertuigen 
geselecteerd die als uitschieter voor het bepaald concept beschouwd kunnen worden. Deze voertuigen zijn 
verzameld en naast elkaar geplaatst in de tabel 34.  Bepaalde gegevens waren afwezig: 
– Load PID $04 
– CO2-waarde (g/km) bij homologatie 
Om de vergelijking zo goed mogelijk te kunnen maken, werden correcties uitgevoerd zodat we voor de 
gecorrigeerde NOX/CO2-ratio als voor de NOX@maxload telkenss een waarde konden gebruiken. Zo werd 
voor de CO2-waarde (g/km) bij homologatie de maximale toegelaten CO2-waarde bij homologatie in functie 
van de euronorm en cilinderinhoud genomen.  De maximale CO2-waarde bij homologatie en de met deze 
waarde berekende gecorrigeerde NOX/CO2 zijn in de tabel met een (*) aangeduid. De NOX@maxload 
berekend met de gemiddelde load van de steekproef voor de beide fasen (stationair en stationair met 
nevenverbruikers) is aangeduid met een (**). 
 
Uit de tabel 34 stellen we het volgende vast, voort: 
– MIL ON:  

Vier voertuigen hadden een MIL lamp branden. Deze fout hoeft niet gelinkt te zijn met NOX-emissies. 
Maar 1 voertuig werd door een voorgesteld concept gedetecteerd. Het is bij de gecorrigeerde NOX/CO2-
ratio. (Deze was wel berekend via de maximale toegestane CO2 waarde (*)).  

– EGR-klep opent niet, terwijl verwacht, op basis van CO2 en O2-metingen: 
11 Voertuigen werden geïdentificeerd met gesloten EGR-kleppen. 8 (72,72%) van deze 11 werden ook 
via de gecorrigeerde NOX/CO2-ratio opgemerkt, 7 (63,63%) door de niet-gecorrigeerde ratio terwijl er 6 
(54,54%) ook door de NOX@maxload geïdentificeerd werden. Maar twee voertuigen (18,18%, voertuig 
370 en 423) werden door geen enkel ander concept opgemerkt.  

– NOX bij stationaire meting: 
Zowel NOX/CO2-ratio als de gecorrigeerde ratio hebben 12 (66,66%) gemeenschappelijke vervuilers van 
de 18 gedetecteerd door de stationaire NOX-meting. Met de NOX@maxload zijn er 5 
gemeenschappelijke of 27,77%. Omdat de ratio’s afgeleid zijn van de stationaire NOX-meting is het 
logisch dat deze dichter bij elkaar liggen.  

– NOX/CO2-ratio: 
13 (86,66%) van de NOX/CO2-ratio zijn ook gedetecteerd door de gecorrigeerde ratio, 12 of 80% door de 
stationaire NOX-metingen en 7 (46,66%) door de NOX@maxload. 

– Gecorrigeerde NOX/CO2-ratio: 
9 (50%) van de gecorrigeerde NOX/CO2-ratio zijn ook gedetecteerd door de andere concepten: de gewone 
ratio, de stationaire NOX-metingen en de NOX@maxload. 

– NOX@maxload: 
Van de 14 die door NOX@maxload geïdentificeerd werden als zware vervuilers, zijn er 11 (78,57%) door 
de gecorrigeerde NOX/CO2-ratio opgemerkt, 6 (42,85%) door de stationaire NOX-metingen, 7 (50%) door 
de NOX/CO2 ratio. 

 
Vele concepten delen dezelfde geïdentificeerde voertuigen als vervuilers. De EGR-werking wordt door vele 
andere concepten ook geïdentificeerd. De gecorrigeerde NOX/CO2-ratio is voorgesteld als een verbeterde 
versie van de stationaire NOX-meting en de NOX/CO2-ratio. In deze analyse scoort dit concept ook beter dan 
de andere twee in vergelijking met de EGR-werking en het NOX@maxload concept.  
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Er werden geen testen uitgevoerd met defecte NOX-nabehandelingssystemen. Hierdoor is het moeilijk de 
kwaliteit van elk concept te vergelijken. Het bevestigen van een meting door een ander concept kan een 
maat voor zijn kwaliteit zijn. NOX@maxload wordt in deze steekproef voor 83,34% door een andere 
methode (EGR-werking, stationaire NOX, of door een van de twee ratio’s) bekrachtigd. De gecorrigeerde 
ratio wordt voor 77,78% bekrachtigd door de EGR-werking, de stationaire NOX, of het NOX@maxload 
concept. 
 
tabel 34: Vergelijking van de verschillende concepten uit de B-S steekproef 

Testid Euro 
norm 

CO2 
COC 

 
 

[g/km] 

Olie 
Temp 

 
 

[°C] 

MIL ON EGR Stat. NOX 
 
 

[ppm] 

NOX/CO2 
 
 

[ppm 
/   

(%vol CO2)] 

Gecor. 
NOX/CO2 

 
[ppm* 

(g/km CO2) 
/ 

(%vol CO2)] 

NOX@
max 
load 

 
via 
OLS 

 
[ppm] 

 

270 6 104 85,0     134 42,14 4.382,3 348 

272 5 107 76,2     196,3 74,05 7.923,1 268 (**) 

292 6 117 (*) 85,0     140,7 52,78 6.175 (*) 464 

295 6 127 85,0     138,2 37,6 4773,3 612,0 

306 5 127 81,0 ON   60,0 15,8 2005,3 247,7 

314 6 127 78,0     132,9 41,5 5271,2 740,0 

322 6 117 52,0     164,1 57,7 6750,9 432,3 

329 6 144 93,0     236,0 77,3 11124,1 1471,2 

330 6 117 (*) 87,0     164,4 39,0 4.568 (*) 660,1 

331 5 109 81,4 ON   160,3 44,2 4821,4 461,3 

332 6 102 74,4     143,3 30,7 3131,2 344,5 

339 6 159 76,0     111,3 38,2 6070,9 385,5 

341 4 208 78,0     127,2 41,6 8651,9 274 (**) 

344 6 117 (*) 71,0     116,2 33,0 3.865 (*) 734,1 

345 5 109 36,0     213,4 54,6 5946,0 383,7 (**) 

347 5 109 57,0     200,4 93,3 10169,3 797,1 

350 5 136 67,4     334,0 97,1 13212,3 1086,5 

370 5 125 (*) 64,0     107,0 43,7 5.468 (*) 539,1 

389 5 105 78,4     225,7 107,0 11231,5 
1228,2 

(**) 

391 5 147 65,0     230,1 35,4 5200,6 402,6 

392 6 136 80,1     41,8 8,2 1118,6 1998,2 

397 5 193 92,1     154,5 43,7 8425,7 768,2 

404 5 136 77,0     133,4 63,5 8635,1 1266,2 

409 6 99 67,7     126,0 47,4 4691,2 1073,6 

410 5 159 67,0     37,7 6,0 948,5 1279,5 

423 5 125 86,2     119,2 62,4 7801,0 640,8 

432 5 158 79,0     205,5 68,2 10772,7 78,9 
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Testid Euro 
norm 

CO2 
COC 

 
 

[g/km] 

Olie 
Temp 

 
 

[°C] 

MIL ON EGR Stat. NOX 
 
 

[ppm] 

NOX/CO2 
 
 

[ppm 
/   

(%vol CO2)] 

Gecor. 
NOX/CO2 

 
[ppm* 

(g/km CO2) 
/ 

(%vol CO2)] 

NOX@
max 
load 

 
via 
OLS 

 
[ppm] 

 

433 6 105 85,0 ON   65,5 16,8 1768,4 112,2 

439 6 102 76,8     146,7 35,1 3577,2 375,8 

455 5 125 (*) 75,0     192,3 107,1 13.384 (*) 988,8 

456 5 119 82,5     133,9 77,4 9215,8 
1178,8 

(**) 

457 5 188 80,7     180,8 64,4 12104,8 197,8 

458 4 144 (*) 57,4     134,7 67,1 8.394 (*) 714,8 (**) 

464 4 146 58,8     126,8 60,6 8849,3 947,2 

471 4 179 78,0     198,3 66,1 11835,8 656,6 

474 6 117 (*) 89,0 ON   112,5 39,5 4.625 (*) 244,1 

483 4 149 79,0     158,2 57,3 8534,3 343,5 

(*) Omdat de CO2 waarde bij homologatie niet gekend is, werd, om de verschillende opties te kunnen vergelijken, de maximale 

toegelaten waarde bij homologatie in functie van de euronorm en cilinderinhoud genomen waarmee de gecorrigeerde NOX/CO2 

berekend werd.  

(**) Omdat de loadwaarde in sommige gevallen niet gekend is, werd -om de verschillende opties te kunnen vergelijken- de 

gemiddelde load in de beide fasen gebruikt waarmee de NOX@maxload berekend werd. 

 

6.2.8 Opmerkingen tijdens het testen met de 5-gas analyzer van Bosch-Spheretech 
 

Bij de testingenieurs was er tijdens de testperiode aandacht voor duurzaamheid en ergonomie van de 

toestellen. Bij de 5-gas analyzer van Bosch met het softwareprogramma van Spheretech merkten ze zeer 

snel een blijvende vervuiling op, zowel in de filters als in het toestel. Na een 100-tal metingen traden de 

eerste foutcodes m.b.t. vervuiling op. Bij het vervangen van deze filters bleven er sporadisch enkele 

foutmeldingen verschijnen.  We vervingen toen stelselmatig de filters om dit te voorkomen.  

De testingeneieurs merkten  enkele positieve en negatieve punten op van het toestel: 

Positieve punten toestel: 

– Lange meetsonde  
– Duidelijk beschreven protocol 
– Duidelijk display 
– Robuust 
– Eenvoudige opslag meetresultaten 
Negatieve punten toestel: 

– Fragiele opstelling van filters in de meetsonde 
– Filters moeten verplaatst worden als we een benzinevoertuig willen testen 
– Zeer complexe invoer van voertuiggegevens 
– Duurtijd testprocedure 
– Snelheid van opwarmen 
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Algemene vaststellingen: 

– Zeer snel vervuilde filters 
– Veel condens in de filters 

6.3 Resultaten van de steekproef “CENTRALAUTO”  
 
De 5 gas analyzer van Centralauto geeft de samenstelling van de uitlaatgassen CO2, CO, O2, HC en NOX 
weer. 
Het Centralauto protocol kent verschillende testfasen: 
– Stationair draaien, verbruikers uit (fase 1) 
– Stationair draaien, verbruikers aan (fase 2) 
– Verhoogd stationair (2500 tpm), verbruikers aan (fase 3) 
– Stationair draaien, verbruikers aan (fase 4) 
– Stationair draaien, verbruikers uit (fase 5) 
Deze software maakt geen onderscheid tussen voertuigen met of zonder toerental begrenzing. Bij elke fase 
werden in de softwaregrenzen aangegeven in verband met vereiste toerental, uit te lezen OBD-belasting 
(load) … Hierdoor waren verschillende testresultaten niet geschikt omdat ze niet binnen de gestelde 
meetvoorwaarden voor toerental en load vielen. 
 

6.3.1 Eerste vaststellingen bij de steekproef “Centralauto” 
 
De initiële steekproef bevatte 225 metingen. Door de strikte toepassing van de afgebakende procedure zijn 
we tot maar 149 bruikbare gegevens uitgekomen. Zie ook tabel 35. 
De afwezigheid van de PID $04 (%load) gegevens (3,17%), maar ook afgebakende %load grenzen (18,09%) 
bij elke fasen was voldoende om te test te verwerpen, en werd de uitvoering door het toestel gestopt. Het 
is een aanbeveling om deze grenzen te verruimen of zelfs te verwijderen.  De testen bij de Bosch-
Spheretech gingen wel verder door als er geen PID $04 gegevens waren. Vertrekkende vanuit de 218 
voertuigen uit de Bosch-Spheretech steekproef vertegenwoordigen de metingen waar er geen OBD-signaal 
(4,55%) of waar de PID $04 gegevens afwezigheid zijn (15,13%), samen bijna 20% (tabel 19 en tabel 21). In 
de Centralauto steekproef ligt dit percentage opvallend lager, ongeveer 6%.  
 
tabel 35: Steekproef “Centralauto” 

Gegeven Aantal % 

Aantal gegevens in de steekproef 221  100% 

Te hoge belasting bij een stationaire fase  36 

32,58% 

16,29% 

Te lage belasting bij een stationaire fase 4 1,81% 

Geen gegevens van belasting (PID $04)  7 3,17% 

Gegevens Belasting fluctueren te veel 2 0,90% 

Geen OBD-gegevens/connectie 6 2,71% 

Herhaaldelijke nulstellingen 3 1,36% 

Geen NOX-meting 14 6,33% 

Aantal geëvalueerde gegevens 149  66,22% 
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Enkele verduidelijkingen bij de voertuigen waarbij de testresultaten niet gebruikt konden worden (tabel 
35):  

− “Te hoge belasting (carga) bij stationair toerental (in eerste fase van testprocedure), meting niet 
mogelijk en werd  afgebroken.” 

of  
“Te hoge belasting (carga) bij stationair toerental (in laatste fase van testprocedure), meting niet 
mogelijk en werd  afgebroken.” 
Bovenstaande twee opmerkingen zijn de meest voorkomende in het Excel-bestand van Centralauto, 
ongeacht merk en model of euronorm. Er wordt een te hoge belasting gemeten bij stationair toerental, 
in de eerste fase of in de laatste fase van de testprocedure. Hierdoor kon men niet verder gaan met 
meten en werd deze dan ook afgebroken.  

− “Belasting (carga) niet hoog genoeg bij stationair toerental, meting niet mogelijk en werd afgebroken.” 
Ook kwamen we bij een groot aantal voertuigen het tegenovergestelde tegen, namelijk dat de belasting 

(door de verbruikers in te schakelen) niet hoog genoeg was. Ook hier kon niet verder gemeten worden 

en werd de meting afgebroken.  

− “Geen berekening van belasting (carga) mogelijk, meting afgebroken.” 
Stelselmatig werd er bij enkele voertuigen geen belasting gemeten/berekend, hierdoor kon men niet 
verder met de meting en werd deze afgebroken. 

− “Berekening van belasting (carga) fluctueerde enorm en viel steeds weg, meting afgebroken.” 
Bij voertuigen die bovenstaande opmerking kregen fluctueerde de belasting van te hoog naar te laag, 

alsook viel deze na een 10-tal seconden weg. De meting werd een paar keer opnieuw gestart, zonder 

resultaat.  

− “Geen verbinding met OBD mogelijk, meting werd hierdoor niet gestart.” 
Bij enkele voertuigen was er geen verbinding met OBD mogelijk, vooral bij voertuigen met euronorm 4. 

Voertuigen waar dit gebrek naar voor kwam werden dan ook niet gemeten.  

− “Toestel meldt bij starten van denmeting een obstructie en blijft hierdoor een nulstelling uitvoeren, 
meting hierdoor afgebroken.” 
Het toestel meldde een foutcode bij het starten van de meting, de waterafscheider zat vol en moest eerst 
geleegd worden.  

− “Na controle vastgesteld dat er geen NOX gemeten is, toestel gaf geen foutcodes.” 
Naar aanleiding van voorgaande foutcode werd bij de volgende metingen geen NOX gemeten, het toestel 
gaf hierbij geen foutcodes.  

 
De uiteindelijke steekproef geeft weer hoe dieselvoertuigen M1, N1 in 2021 voorgereden worden bij de 
Vlaamse autokeuring. De scope van de test zijn deze dieselvoertuigen vanaf euro 4 norm. In de steekproef 
vinden we respectievelijk 4,7% euro 4 voertuigen, 51% euro 5 voertuigen en 43% euro 6 voertuigen weer 
(figuur 59). Het aandeel euro 5 voertuigen is hier iets groter dan in de Bosch-Spheretech steekproef, 
hoofdzakelijk ten nadele van euro 4 voertuigen. Het aandeel N1 voertuigen is in beide steekproeven even 
groot, nl. 6%.  
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figuur 59: Verdeling van de Centralauto steekproef volgens euro norm 

 
 

figuur 60: % Verdeling van de Centralauto steekproef volgens de leeftijd van de voertuigen 
 

 
De % verdelingen van de C-steekproef volgens de leeftijd en de afgelegde afstand van de voertuigen staat 
in de figuur 60 en figuur 61. Een representatieve verdeling van het Vlaams park van voor de periodieke 
technische keuring voorgereden voertuigen is dit nog niet helemaal. We moetenhier ook rekening houden 
met de periodiciteit van de M1 en N1 voertuigen en het bonussyteem van de M1 voertuigen.  
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figuur 61: % Verdeling van de Centralauto steekproef volgens de afgelegde afstand van de voertuigen 

 
 
Ook in deze steekproef zijn er 4 voertuigen voorgereden met de MIL van de EOBD opgelicht. Deze 4 zijn 
weergegeven in tabel 36.  Door de kleinere steekproef ligt het percentage hoger (2,68%).   
 
 
tabel 36: MIL ON bij de bij de voertuigen uit de Centralauto steekproef  

Testid Status MIL  

40 ON 

50 ON 

122 ON 

165 ON 

 

 

6.3.2 Analyse Centralauto gegevens in functie van NOX@maxload   
 
Het toestel is in Spanje ontworpen om het concept van Fernández Cáceres et al. (2021) te realiseren. Met 
dit toestel werd de studie uitgevoerd. De procedure werd afgelopen zoals aangegeven door het toestel.   
Voor de berekening werd het gemiddelde van de load en NOX over enerzijds de fasen 1 en 5 en anderzijds 
de fasen 2 en 4 genomen. De NOX-waarden in fase 3, 4 en 5 zijn verondersteld met geopende EGR-klep. 
Voor de eerste 2 fasen is de stand van de EGR-klep niet zo duidelijk. We kunnen veronderstellen dat deze 
stationair gesloten zou zijn, maar dit blijkt maar voor ongeveer 40% het geval te zijn.  In deze gevallen 
zullen de NOX-waarden in de tegen hangende fase lager liggen door de gewijzigde situatie van de EGR-klep. 
De regressie werd toegepast met behulp van de volgende punten: 

− Het punt NOX=0 ppm bij 0% belasting 

− Het gemiddelde van de load en NOX over enerzijds de fasen 1 en 5  

− Het gemiddelde van de load en NOX en anderzijds de fasen 2 en 4  

− Het gemiddelde van de load en NOX van de maximumwaarden tussen de fasen 1-2 en de fasen 4-5 
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De vier punten werden verwerkt volgens een lineaire regressie gebaseerd op de kleinste kwadraten 
methode of OLS (Ordinary Least Squares), zoals beschreven in bijlage 3. De resultaten van de berekeningen 
zijn te zien in de boxplots van de figuur 62. We zien in functie van de euronorm een lagere berekende 
NOX@maxload waarde. In tegenstelling met de Spheretech steekproef zien we hier weinig uitschieters bij 
de boxplots. Voor de euro 4 voertuigen moeten we altijd de opmerking maken dat het aantal voertuigen 
veel te klein is, om correcte beoordelingen te maken. De Boxplots tonen al aan dat een andere 
evaluatiegrenzen (“oranje” en “rood”) om de verschillende concepten te vergelijken voor euro 6 voertuigen 
moet  gehanteerd worden.  
 
 

 
figuur 62: Boxplot NOX@maxload, inclusief uitschieters berekend uit de steekproef “Centralauto” 

 
 

Het histogram, figuur 63, vertoont ook geen verassingen. De meeste voertuigen hebben een zeer lage 
waarde en enkele uitschieters hebben een aanzienlijke hogere waarde.  
Om de evaluatiegrenzen te bepalen hebben we de steekproef per euronorm opgedeeld.   De relatieve 
cumulatief frequentiepolygoon voor elke euronorm is weergegeven in figuur 63. De evaluatiegrenzen voor 
NOX@maxload voor deze steekproef “oranje” en “rood” werden op basis van de polygoon bepaald en zijn 
weergegeven in  
 

tabel 37. De grenzen liggen hier iets hoger dan bij de Bosch-Spheretech steekproef. Op basis van de 
voorgestelde evaluatiegrenzen van  
 
tabel 37 zijn er uit de ganse steekproef 15 voertuigen geïdentificeerd met abnormale hoge berekende 
NOX@maxload waarden. Deze 15 voertuigen zijn weergegeven in de tabel 38. De waarden van NOX en load 
zijn voor elke fase weergegeven naast de berekende NOX@maxload waarde. 
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figuur 63: Histogram NOX@maxload berekend via kleinste kwadraten methode uit de steekproef “Centralauto” 

 
 

figuur 64: Cumulatieve frequentie NOX@maxload in functie van de euro norm berekend via kleinste kwadraten methode uit de 
steekproef “Centralauto” 

 

 
tabel 37: Voorgestelde evaluatiegrenzen bij de steekproef “Centralauto” voor NOX@maxload via OLS  

Euro norm Max Load via OLS 

Rood 

[ ppm ] 

Oranje 

[ ppm ] 

4 1400 1250 

5 1400 1250 

6 900 800 
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tabel 38: Geïdentificeerde voertuigen uit de C steekproef volgens de NOX@maxload via OLS   

Testid Euro norm Stationair toerental 

(stage 1) 

Stationair toerental  

met nevenverbruikers 

(stage 2) 

Stationair toerental  

met nevenverbruikers 

(stage 4) 

Stationair toerental 

(stage 5) 

Regressie 

NOX  

[ppm] 

Engine 

Load [%] 

NOX  

[ppm] 

Engine 

Load [%] 

NOX  

[ppm] 

Engine 

Load [%] 

NOX  

[ppm] 

Engine 

Load [%] 

NOX@ 

maxload 

[ppm] 

17 6 203,70 16,67 488,50 37,22 299,4 36,31 134,8 17,02 1248,51 

38 5 272,70 17,49 557,20 34,63 637,3 35,22 304 17,65 1804,04 

40 5 224,20 16,04 450,90 26,31 423,6 25,37 307,4 14,47 1759,54 

41 5 322,60 23,69 692,00 46,63 652,9 46,47 399,8 21,61 1482,41 

75 6 141,60 23,65 343,40 37,02 228,1 33,18 137,4 19,37 890,8 

77 5 181,70 11,96 483,50 33,84 224,5 35,22 82,1 11,26 1341,76 

106 6 159,30 19,18 294,90 35,65 187 36,2 74,3 19,77 802,62 

113 5 224,80 12,94 370,20 28,43 426,7 29,73 202,9 13,53 1384,92 

118 6 152,30 15,18 301,40 39,41 139,8 39,02 41 15,1 856,57 

124 6 77,10 19,26 355,70 38,98 111,3 38 57,1 16,43 807,82 

126 6 194,40 12,75 420,00 36,20 194,5 35,1 80,2 12,47 1191,18 

159 5 264,10 14,78 366,30 20,31 107,4 22,71 106,9 13,92 1385,65 

172 6 106,90 12,47 257,40 35,06 96,4 28,63 43,2 13,1 803,57 

198 6 203,90 19,37 494,30 40,43 138,1 36,59 76,6 18,24 1096,44 

206 6 98,50 23,18 265,30 40,08 381,8 41,49 194,7 20,51 897,05 
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6.3.3 Analyse Centralauto gegevens in functie van de EGR-werking geëvalueerd op basis van CO2- 
en O2-metingen 

 
Het concept van Norris (2005) werd ook gedurende de verschillende fasen van het Centralauto protocol 
geanalyseerd.  Maar bij ongeveer 40% van de steekproef “Centralauto” is bij een stationair draaiende 
motor de EGR-werking niet actief en komt actief na de acceleratie naar 2500 tpm.  Doorbde testprocedure 
werd het voertuig voorgereden en onmiddellijk met de testen gestart, zonder de motor stil te leggen. Dit 
laatste was vooral het geval in het testpatroon van “Centralauto”.  
 
Als enkele evaluatie van de vijf verschillende stadia de CO2- en O2-emissies aangeven dat de EGR-klep 
gesloten blijft, werd het voertuig geïdentificeerd als problematisch. In de Centralauto-steekproef is maar 1 
voertuig geïdentificeerd. De gegevens vind je in tabel 39.  
 
tabel 39: Geïdentificeerde voertuigen uit de C steekproef volgens de EGR-werking 

Test
id 

Euro  

norm 

Stationair toerental Verhoogd 

stationair 

toerental 

Stationair toerental 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 

  O2  

[% vol] 

CO2 

[% vol] 

O2  

[% vol] 

CO2 

[% vol] 

O2  

[% vol] 

CO2 

[% vol] 

O2  

[% vol] 

CO2 

[% vol] 

O2  

[% vol] 

CO2 

[% vol] 

180 5 18,76 1,48 17,86 2,17 17,76 2,00 17,44 2,41 18,32 1,69 

 
 
6.3.4 Analyse Centralauto gegevens in functie van stationaire NOX-waarden 
 
 

 
figuur 65: Boxplot NOX bij stationaire metingen uit de steekproef “Centalauto”, inclusief uitschieters in functie van de euro norm 
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Vanuit de steekproef werden de gegevens verzameld om het concept van Janssen-Hagberg (2021) te 

evalueren. De boxplot van de stationaire NOX-waarden uit de fase 1 staan in de figuur 65. De gemiddelde 

waarde van de euro 6 voertuigen ligt ook hier lager zoals in de Spheretech-steekproef. Het histogram 

(figuur 66) toont ook eenzelfde beeld.  Om de evaluatiegrenzen te bepalenn delen we de steekproef terug 

per euronorm in.   De relatieve cumulatief frequentiepolygoon voor elke euronorm is weergegeven in 

figuur 67. De evaluatiegrenzen (oranje en rood) worden op deze polygoon bepaald en ze zijn voor de 

stationair gemeten NOX-waarden verzameld in de tabel 40.  Ook hier liggen de grenzen hoger dan bij de 

Bosch-Spheretech steekproef. Omdat ze zelfs hoger liggen dan de 190 ppm NOX voorgesteld in de studie 

(Janssen-Hagberg, 2021) werd voor de euro 4 en 5 voertuigen een code geel meegenomen startend bij 190 

ppm NOX.   

 

 

 

figuur 66: Histogram NOX bij stationaire metingen uit de steekproef “Centralauto” 

 
 

figuur 67: Cumulatieve frequentie van de stationaire NOX metingen uit de steekproef “Centralauto” 
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tabel 40: Voorgestelde evaluatiegrenzen bij de C steekproef voor de stationaire NOX metingen  

Euro norm NOX stationair 

Rood 

[ ppm ] 

Oranje 

[ ppm ] 

Geel 

[ ppm ] 

4 250 220 190 

5 250 220 190 

6 220 190 / 

 

De resultaten van de analyse van dit concept staan in de tabel 41 en tabel 42. Op basis van de voorgestelde 
evaluatiegrenzen zijn er uit de hele steekproef 8 voertuigen geïdentificeerd met abnormale hoge stationair 
gemeten NOX-waarden en die een voldoende olietemperatuur van meer dan 70°C hadden (tabel 41). 
Hiernaast is er nog 1 voertuig met een hoge stationair gemeten NOX-meting, maar met een te lage 
meetvoorwaarde wat betreft de temperatuur. De gegevens van dit voertuig staan in de tabel 42. 
 

tabel 41: Geïdentificeerde voertuigen uit de C steekproef volgens de stationaire NOX metingen 

Testid Euro norm Stationair toerental 

NOX 

[ppm] 

Olietemp 

[°C] 

40 5 224,20 89,40 

41 5 322,60 80,50 

50 5 204,70 89,40 

78 6 221,80 95,00 

100 6 194,50 79,00 

113 5 224,80 100,00 

126 6 194,40 80,90 

159 5 264,10 94,00 

 
 
 
tabel 42: Geïdentificeerde voertuigen uit de C steekproef volgens de stationaire NOX metingen, met te lage olietemperatuur 

Testid Euro norm Stationair toerental 

NOX 

[ppm] 

Olietemp 

[°C] 

198 6 203,90 59,70 
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6.3.5 Analyse Centralauto gegevens in functie van NOX/CO2-ratio 
 

 

 

 

figuur 68: Boxplot NOX/CO2-ratio bij stationaire metingen uit de steekproef “Centralauto”, inclusief uitschieters in functie van de 
euro norm 

 
 
De boxplots van de NOX/CO2 ratio’s per euronorm zijn in figuur 68 weergegeven. De gemiddelde waarde 
van de euro 6 voertuigen ligt ook hier lager. Ook het histogram (figuur 69) toont het te verwachten beeld 
met enkele uitschieters met hoge ratio tegenover het merendeel met vrij lage ratio’s.  De relatieve 
cumulatief frequentiepolygoon voor elke euronorm staat in figuur 70.  
 

 

figuur 69: Histogram NOX/CO2-ratio bij stationaire metingen uit de steekproef “Centralauto” 
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figuur 70: Cumulatieve frequentie van de stationaire NOX/CO2-ratio metingen uit de steekproef “Centralauto” 
 
 
De evaluatiegrenzen (oranje en rood) worden via deze polygoon bepaald en staan voor de NOx/CO2-ratio’s 
n de tabel 42. Op basis van deze procedure zijn uit de steekproef “Centralauto” 17 voertuigen 
geïdentificeerd met abnormale hoge NOX/CO2-ratio bij stationair toerental. De voertuigen zijn vermeld in 
de tabel 43.     
 
 
tabel 43: Voorgestelde evaluatiegrenzen bij de C steekproef voor de NOX/CO2-ratio 

Euro norm NOX/CO2-ratio 

Rood 

[ ppm ] 

Oranje 

[ ppm ] 

4 90 85 

5 90 85 

6 100 95 

 
 
 
tabel 44: Geïdentificeerde voertuigen uit de C steekproef volgens de NOX/CO2-ratio  

Testid Euro norm NOX 

[ppm/%vol] 

27 5 101,46 

38 5 109,96 

40 5 91,89 

64 5 89,02 

77 5 121,13 
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Testid Euro norm NOX 

[ppm/%vol] 

97 5 90,35 

100 6 117,88 

107 5 97,34 

113 5 93,28 

122 5 85,68 

126 6 101,78 

159 5 123,99 

160 5 90,27 

180 5 95,68 

189 5 87,45 

191 5 88,38 

198 6 109,04 

 
 

6.3.6 Analyse Centralauto gegevens in functie van de gecorrigeerde NOX/CO2-ratio 
 

In deze paragraaf willen we de voertuigen identificeren die via het concept van de gecorrigeerde NOX/CO2-
ratio een abnormale hoge ratio hebben. Naast de gemiddelde NOX werd ook de gemiddelde CO2-
emissiewaarde opgemeten bij stationair toerental van fase 1 en de CO2 bij homologatie werd via de COC 
(boorddocument) of het programma “webDIV” op basis van nummerplaat opgezocht. 

 

 

figuur 71: Boxplot gecorrigeerde NOX/CO2-ratio bij stationaire metingen uit de steekproef “Centralauto”, inclusief uitschieters in 
functie van de euro norm 
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figuur 72: Histogram gecorrigeerde NOX/CO2-ratio bij stationaire metingen uit de steekproef “Centralauto” 

 

De boxplot van de gecorrigeerde ratio’s (figuur 61) toont ook hier een gemiddelde waarde van de euro 6 

voertuigen die lager ligt dan van de oudere voertuigen. Ook het histogram (figuur 62) toont hetzelfde als bij 

alle andere metingen.  Daarom worden de evaluatiegrenzen bepaald per euronorm.   Op basis van de 

relatieve cumulatief frequentiepolygoon voor elke euronorm (figuur 63) worden de evaluatiegrenzen 

(oranje en rood) bepaald. De evaluatiegrenzen voor de gecorrigeerde NOx/CO2-ratio’s voor de Centralauto 

steekproef staat in de tabel 44. Zo identificeren we 11 voertuigen met abnormale hoge gecorrigeerd 

NOx/CO2-ratio gemeten bij stationair toerental. De voertuigen staan in de tabel 45.    

  

figuur 73: Cumulatieve frequentie van de stationaire gecorrigeerde NOX/CO2-ratio metingen uit de steekproef “Centralauto” 
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tabel 45: Voorgestelde evaluatiegrenzen bij de C steekproef voor de gecorrigeerde NOX/CO2-ratio 

Euro norm Gecorrigeerde NOX/CO2-ratio 

Rood 

[ ppm ] 

Oranje 

[ ppm ] 

4 12000 11000 

5 12000 11000 

6 11000 10500 

 

 

tabel 46: Geïdentificeerde voertuigen uit de C steekproef volgens de gecorrigeerde NOX/CO2-ratio 

Testid Euro norm COC CO2 

[g/km] 

Gecor NOX 

[ppm*(g/km) 

/ (%vol)] 

12 5 139 11049,08 

38 5 119 13085,20 

77 5 102 12355,60 

97 5 125 11293,86 

100 6 101 11905,76 

113 5 177 16510,21 

116 6 174 14913,15 

126 6 104 10585,13 

159 5 109 13514,98 

180 5 119 11385,41 

198 6 99 10794,71 
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6.3.7 Vergelijking van de verschillende concepten via de Centralauto-steekproef 
 
De resultaten van de verschillende concepten werden voor de steekproef “Centralauto” verzameld in de 
tabel 47.  Ook hier waren voor enkele voertuigen de CO2-waarde (g/km) bij homologatie afwezig. 
Om de vergelijking zo goed mogelijk te kunnen maken, werden volgende correcties uitgevoerd zodat er 
voor de gecorrigeerde NOX/CO2-ratio altijd een waarde was. In plaats van de CO2-waarde (g/km) bij 
homologatie werd de maximale toegelaten CO2-waarde bij homologatie in functie van de euronorm en 
cilinderinhoud genomen.  De maximale CO2-waarde bij homologatie en de met deze waarde berekende 
gecorrigeerde NOX/CO2-ratio zijn in de tabel met een (*) aangeduid.  
 
Uit de tabel 47 stellen we het volgende vast, wat betreft: 
– MIL ON:  

Ook in deze steekproef hadden vier voertuigen een MIL lamp branden. Deze fout hoeft niet gelinkt te zijn 
met NOX-emissies. 2 voertuigen werd gedetecteerd door de stationaire NOX-meting en de NOX/CO2-
meting, 1 door het NOX@maxload concept. 1 voertuig werd door geen enkel ander concept opgemerkt.  

– EGR-klep openen niet, terwijl verwacht, op basis van CO2 en O2-metingen: 
Maar 1 voertuig werd in deze steekproef geïdentificeerd met steeds gesloten EGR-kleppen. Deze werd 
opgemerkt door zowel de NOX/CO2-ratio als de gecorrigeerde NOX/CO2-ratio.   

– NOX bij stationaire meting: 
Zowel NOX/CO2-ratio als de NOX@maxload hebben 7 (50%) gemeenschappelijke vervuilers van de 14 
stationaire NOX-meting gemeenschappelijk gedetecteerd. De gecorrigeerde ratio heeft er 6 
gemeenschappelijke of 42,85%.  

– NOX/CO2-ratio: 
8 (53,33%) van de NOX/CO2-ratio zijn ook gedetecteerd door de gecorrigeerde ratio, 7 of 46,66% door de 
stationaire NOX-metingen en 6 (40%) door de NOX@maxload. 

– Gecorrigeerde NOX/CO2-ratio: 
De detectiegraad door de andere concepten zijn hier 80% voor de gewone ratio, 60% voor de stationaire 
NOX-metingen en 50% voor de NOX@maxload. 

– NOX@maxload: 
Van de 14 die door NOX@maxload geïdentificeerd werden als zware vervuilers, zijn er 5 (35,71%) door de 
gecorrigeerde NOX/CO2-ratio opgemerkt, 7 (50%) door de stationaire NOX-metingen, 6 (42,85%) door de 
NOX/CO2-ratio. 

 
Ook hier delen vele concepten dezelfde geïdentificeerde voertuigen als vervuilers.  
De EGR-werking wordt door de NOX/CO2-ratio als de gecorrigeerde NOX/CO2-ratio ontdekt.  
In deze analyse scoort de gecorrigeerde NOX/CO2-ratio niet altijd beter dan de NOX/CO2-ratio of de NOX bij 
stationaire meting in vergelijking met het concept van de EGR-werking en het NOX@maxload.  
De gecorrigeerde ratio wordt voor 80% bekrachtigd door de EGR-werking, de stationaire NOX, of het 
NOX@maxload concept en voor 60% als we de stationaire NOX-meting niet meetellen, aangezien er een 
relatie tussen deze 2 concepten bestaat. 
NOX@maxload wordt in deze steekproef voor 57,15% door een andere methode (EGR-werking, stationaire 
NOX, of door een van de twee ratio’s) bekrachtigd.  
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tabel 47: Vergelijking van de verschillende opties uit de C steekproef 

Testid Euro 
norm 

CO2 
COC 

 
 

[g/km] 

Olie 
Temp 

 
 

[°C] 

MIL ON EGR Stat. NOX 
 
 

[ppm] 

NOX/CO2 
 
 

[ppm 
/   

(%vol CO2)] 

Gecor. 
NOX/CO2 

 
[ppm* 

(g/km CO2) 
/ 

(%vol CO2)] 

NOX@
max 
load 

 
via 
OLS 

 
[ppm] 

 

7 5 129 59,50   218,40 78,56 10134,39 750,29 

12 5 139 79,60   233,70 79,49 11049,08 996,62 

17 6 122 93,00   203,70 83,48 10185,00 1248,51 

18 5 114 81,00   191,90 74,09 8446,56 1101,34 

27 5 99 96,00   299,30 101,46 10044,31 880,88 

38 5 119 93,00   272,70 109,96 13085,20 1804,04 

40 5 99 89,40 ON  224,20 91,89 9096,64 1759,54 

41 5 125 (*) 80,50   322,60 73,82 9227,7 (*) 1482,41 

50 5 125 (*) 89,40 ON  204,70 67,78 8472,7 (*) 695,48 

64 5 104 82,00   45,40 89,02 9258,04 666,54 

75 6 119 91,40   141,60 37,96 4517,53 890,8 

77 5 102 80,00   181,70 121,13 12355,60 1341,76 

78 6 125 95,00   221,80 72,25 9030,94 575,84 

97 5 125 68,00   154,50 90,35 11293,86 926,47 

100 6 101 79,00   194,50 117,88 11905,76 741,19 

106 6 117 81,00   159,30 87,53 10240,71 802,62 

107 5 98 75,00   183,00 97,34 9539,36 1208,99 

113 5 177 100,00   224,80 93,28 16510,21 1384,92 

116 6 174 75,00   187,70 85,71 14913,15 552,37 

118 6 107 76,00   152,30 75,77 8107,51 856,57 

122 5 99 94,00 ON  176,50 85,68 8482,28 904,37 

124 6 99 77,00   77,10 36,71 3634,71 807,82 

126 6 104 80,90   194,40 101,78 10585,13 1191,18 

159 5 109 94,00   264,10 123,99 13514,98 1385,65 

160 5 104 81,00   132,70 90,27 9388,30 669,39 

165 5 147 82,00 ON  95,30 46,04 6767,68 520,9 

172 6 99 88,00   106,90 65,58 6492,70 803,57 

180 5 119 74,50   141,60 95,68 11385,41 924,96 

189 5 104 70,00   160,90 87,45 9094,35 701,24 

206 6 112 76,00   98,50 39,24 4395,22 897,05 

(*) Omdat de CO2 waarde bij homologatie niet gekend is, werd, om de verschillende opties te kunnen vergelijken, de maximale 

toegelaten waarde bij homologatie in functie van de euronorm en cilinderinhoud genomen waarmee de gecorrigeerde NOX/CO2 

berekend werd.  
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6.3.8 Opmerkingen tijdens het testen met de 5 gas analyzer van Centralauto 
 
De 5 gas analyzer van Centralauto heeft ons één keer verrast. Er werd niet opgemerkt dat de 
waterafscheider vol zat, waardoor we enkele foutmeldingen kregen m.b.t. obstructie. Na contact 
opgenomen te hebben met de contactpersoon van Centralauto, werd ons kort de te volgen procedure 
toegelicht voor het oplossen en verklaren van elke foutmelding. Hierdoor was het toestel zeer snel weer 
operationeel.  
Opvallend bij het toestel van Centralauto is de mate van vervuiling die veel minder is dan bij het toestel van 
Spheretech. Centralauto geeft enkele verschillende redenen waarom hun toestel minder snel vervuilt:  

− De waterafscheider verwijdert het grootste deel van de koolstof en het ‘afval’water. Bovendien is deze 
voorzien van een vlottersysteem om te voorkomen dat vuil in het circuit terechtkomt, zelfs als de 
opvangtank niet is geleegd.  

− Het primaire filter van nylon heeft zeer goede eigenschappen en kan zelfs met water worden gereinigd 
voor hergebruik. Al het vuil dat door de waterafscheider zou kunnen passeren, wordt door deze filter 
opgevangen.  

− Naast dit nylonfilter is er nog een papieren filter die hierboven zit geplaatst. Intern zijn er nog twee 
andere filters bij de pompinlaat en -uitlaat.  

− Tot slot bedraagt de luchtinlaatstroom maar één liter, zodat de analysator voor minder vuil opneemt. 
 
Hieronder zijn enkele positieve en negatieve punten van het toestel verzameld die door de testingenieurs 
werden ervaren: 
Positieve punten toestel: 

− Lange meetsonde  

− Duidelijk beschreven protocol 

− Duidelijk display 

− Robuust 
Negatieve punten toestel: 

− Complexe invoer van voertuiggegevens 

− Complexe opslag van meetresultaten 
Algemene vaststellingen: 

− Waterafscheider vult zich snel, in het oog te houden 
 

6.4 Samenvattende conclusies uit de steekproeven  
 

6.4.1 Eerste vaststellingen, tijdens de metingen  
 
Vooral de voertuigen met Euronorm 4 hebben problemen met het OBD-signaal. Als OBD-gegevens gebruikt 
worden, is het niet meenemen van Euro 4 voertuigen een aanbeveling. De verontreinigingen van de 
toestellen is een punt waar extra aandacht aan besteed moet worden. Het toestel van Centralauto deed het 
hier veel beter dan het toestel van Spheretech, de redenen hiervoor staan onder punt 6.3.8. 
Centralauto heeft, om de kans op afwijkingen te beperken, minimale en maximale grenswaarden gebruikt 
voor belasting en motortoerental. Deze manier van werken bracht wel zeer veel ongeldige testresultaten 
met zich mee. Uit analyse van de meetresultaten kunnen betere grenswaarden geformuleerd worden, eens 
de toestellen op elkaar afgesteld zijn.  
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De NOX@maxload kan ingekort worden door een snapacceleratie (als EGR-werking in de methode 
meegenomen wordt) in plaats van de langere periode van verhoogd stationair toerental.   
Het plaatsen van de OBD-stekker in voertuigen neemt enige tijd in beslag.  De stekker was niet altijd 
gemakkelijk te vinden, afhankelijk van merk en model, vooral bij Franse modellen.  Bij sommige voertuigen 
moeten delen van het dashboard te worden gedemonteerd. De stekker en zijn verlengstuk moet aangepast 
zijn aan de noden van de technische keuring. OBD-gegevens zijn noodzakelijk voor het meten van 
olietemperatuur, toerental en enkele andere belangrijke parameters (PID $04 load). 
Tot slot, alle opmerkingen en vaststellingen die tijdens deze praktijktesten aan het licht kwamen worden aan 
de fabrikant meegedeeld. 
 

6.4.2 De analyses 
 
Omdat beide steekproeven niet statistisch gelijk waren, werden de analyses apart gemaakt, met elk 
verschillende, targets als zware vervuilers (oranje en rode evaluatiewaarden). Omdat in hetzelfde 
keuringscentra getest werd, ligt het grootste verschil in de toestellen en in de kalibratie van de 
verschillende emissiewaarden. Bij de implementatie van een NOX-emissie bij de periodieke autokeuring 
moet zeker rekening gehouden te worden met  de kalibratie van de NOX-sensor van het toestel. 
 
De studie beperkte zich tot de mogelijkheid van het detecteren van zware vervuilers. Zoals al aangegeven is 
het positief dat de concepten ongeveer dezelfde geïdentificeerde voertuigen als vervuilers aanduiden. Dit 
betekent dat alle concepten voor bepaalde voertuigen de geïdentificeerde zware vervuiler via een ander 
concept bevestigd kreeg. Zo wordt de gecorrigeerde ratio in de B-S steekproef voor 77,78% bekrachtigd 
door hetzij de EGR-werking, de stationaire NOX, of het NOX@maxload concept en voor 80% in de C 
steekproef.  NOX@maxload wordt in de B-S steekproef voor 83,34% door een andere methode (EGR-
werking, stationaire NOX, of door één van de twee ratio’s) bekrachtigd en in de C steekproef voor 57,15%. 
De kwaliteit van de concepten kan nog verder uitgewerkt worden. Een analyse van geïntroduceerde fouten 
in het nabehandelingssysteem en de mogelijke detectie ervan werd niet uitgevoerd. Dit is in een 
vervolgstudie zeker op te nemen.   
 
De EGR-werking op basis van CO2- en O2-metingen, wordt door andere concepten ook bevestigd en kan 
eenvoudig door de andere concepten meegenomen worden op voorwaarde dat er in de procedure een 
acceleratie (snapacceleratie of verhoogd stationair toerental) geïntegreerd wordt.  Dergelijke acceleratie 
zou de EGR-klep moeten openen.  Als de klep in alle omstandigheden dicht blijft, kan dit het afkeuren bij de 
periodieke keuring betekenen. Ook hier kan met een gemanipuleerde afgedichte EGR-klep de kwaliteit van 
de methode getoetst worden. Het integreren van deze test in een ander concept is zeker een meerwaarde 
voor het NOX-meting tijdens de autokeuring.  
 
De gecorrigeerde NOX/CO2-ratio is voorgesteld als een verbeterde versie van NOX/CO2-ratio. Ook de 
stationaire NOX-meting is gelinkt met de gecorrigeerde ratio. In de ene steekproef (B-S) duidelijk, in de 
andere niet zo, is de gecorrigeerde ratio beter dan de andere twee in vergelijking met het concept EGR-
werking en het NOX@maxload concept.  
 
Een kwalitatief onderscheid tussen de gecorrigeerde NOX/CO2-ratio en het NOX@maxload concept 
kanmoeilijk gemaakt wordenn zonder de studie van het opsporen van geïntroduceerde fouten. Beide 
concepten tonen een invloed in functie leeftijd (figuur 74) en afgelegde afstand (figuur 75) van de 
voertuigen. Om een beter beeld hiervan te krijgen is een grotere database nodig.  Beide concepten kunnen 
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niet alle nabehandelingssystemen in al zijn omstandigheden testen. Vooral wat de mogelijkheden zijn van 
het evalueren van het complexe SCR-systeem is bij beide methoden niet duidelijk. 
 
 

 

 

figuur 74: % Aantal voertuigen per leeftijd boven de “Oranje” limiet voor de concepten gecorrigeerde NOX/CO2-ratio en 
NOX@maxload 

 

figuur 75: % Aantal voertuigen per afgelegde afstand boven de “Oranje” limiet voor de concepten gecorrigeerde NOX/CO2-ratio en 
NOX@maxload 

 
Naast kwalitatief onderscheid zijn er nog enkele andere verschillen tussen de gecorrigeerde ratio en de 
NOX@maxload. Zo is de duurtijd van de testen opvallend verschillend. Een gecorrigeerde ratio zal veel 
sneller uitgevoerd kunnen worden.  Puur testen duurt de NOX@maxload test bij Centralauto 100s, 
gegevensinvoer en overgang tussen de verschillende fases niet meegerekend. De OBD-gegevens van Load is 
niet bij elk voertuig aanwezig. Ondanks dat beide fabrikanten de PID $04 gebruikten is er een opmerkelijke 
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grotere uitval bij de Spheretech-software.  Ook moeten de OBD-gegevens tijdens de hele test 
communiceren met het meettoestel. De gegevens voor een gecorrigeerde ratiotest zijn altijdvoorhanden. 
 
GOCA Vlaanderen is dus voorstander van de gecorrigeerde NOX/CO2-ratio tegenover het NOX@maxload 
concept, op voorwaarde dan een kwalitatieve analyse ze gelijkwaardig beoordeelt, omdat: 

− De test minder lang duurt 

− De test eenvoudiger uit te voeren is 

− De test een uitspraak doet op basis van rechtstreeks gemeten waarden in plaats van op basis van een 
geëxtrapoleerde waarde, die een extra foutmarge induceert 

− Alle noodzakelijke gegevens steeds binnen de autokeuring voorhanden is (de noodzakelijke belasting 
(load PID $04) voor het NOX@maxload concept is in 12,75% over de beide steekproeven niet uit te 
lezen)  

− Geen (permanente) OBD-communicatie noodzakelijk is, aangezien deze soms uitvalt 
 

6.4.3 Verbetervoorstellen voor een aangepast toestel 
 
De softwareprogramma’s die ter beschikking werden gesteld voor de evaluatie van de concepten waren 
niet aangepast voor snel en ergonomisch gebruik tijdens de periodieke technische keuring. De invoer van 
voertuiggegevens, het selecteren van de technische gegevens en het plaatsen van de OBD-stekker zijn zeer 
tijdrovend en moeten ook vereenvoudigd worden.  
Beide toestellen hebben voor het invoeren en selecteren van de correcte technische-/voertuiggegevens 
een complex en tijdrovende procedure. Deze kunnen in de autokeuring eenvoudiger gemaakt worden door 
een koppeling van het toestel met de software van de technische keuring. 
 
De NOX@maxload procedure -zoals in beide software voorzien- kan ingekort en vereenvoudigd worden.  De 
software van Spheretech met het bijhorende testprotocol gaf zeer duidelijke stappen mee en was 
eenvoudig in bediening. Het toestel van Centralauto had limieten ingesteld voor het voldoen aan belasting 
of motortoerental vereisten.  Deze afbakeningen blijken te strikt. Zo konde testen niet afgewerkt worden. 
De olietemperatuur stond alleen in het rood, het protocol kon verder afgewerkt worden. In de realiteit 
bieden voertuigen zich dan ook met zowel warme als koude motoren aan. Bij de software Spheretech 
werden de gegevens over het motortoerental en de olietemperatuur synchroon met de gassen in elke 
analyse teruggekoppeld. Zo kunnen de analyses waarbij de waarden van het motortoerental of de 
olietemperatuur niet voldoen aan de door het protocol vereiste voorwaarden, met behulp van vastgestelde 
drempelwaarden achteraf worden afgewezen. Als gebruiker kon niet achterhaald worden  of een van de 
voorwaarden tijdens de test niet behaald werd.  
 
De procedure kan ook nog aanzienlijk vereenvoudigd worden. In plaats van een verhoogd stationaire 
testperiode volstaat een korte snap acceleratie om de EGR-klep te openen. De duurtijd van het protocol 
kan hiermee ingekort worden. 
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6.5 Evaluatie software (WABCO-WÜRTH scantool) voor het opsporen van 
aanwijzingen van “frauduleuze” aanpassing  

 
In deze paragraaf toetsen we kort naar de haalbaarheid binnen het autokeuringsgebeuren van het 
opsporen van een frauduleuze soft- of hardware via een specifieke software zoals beschreven in punt 
1.3.3.: Opsporen van aanwijzingen van “frauduleuze” aanpassing. 
Bij defecte AdBlue-systemen of defecte NOX-sensoren zou in principe een EOBD-uitlezing volstaan om deze 
defecten te kunnen achterhalen. Ze worden verondersteld bij een defect de bijhorende foutcodes en MIL 
te activeren. Als er fraude in het spel is, is de software in het motormanagementsysteem aangepast, wat 
moeilijk te achterhalen is via EOBD. Scan tools, zoals het WABCO-WÜRTH scan-tool, zijn in staat dergelijke 
fraudes op te sporen. Het vergt  een zeer goede kennis van het diagnoseprogramma en een aanzienlijke 
tijdspanne. 
 
61 Voertuigen werden getest met het WABCO-WÜRTH scan-tool. Een overzicht van de steekproef staat in de 
bijlage 6.  
De fabrikant heeft een specifieke scan voorzien voor de overheid ‘Authority Scan’ om te gebruiken tijdens 
wegkantcontroles.  De scan screent alle modules die te maken hebben met de controle van de 
nabehandelingssystemen. Het scannen neemt circa 15 minuten in beslag (connectie, uitlezen, nakijken, 
opslaan …). Deze test geeft aan bij welke modules er foutcodes aanwezig zijn. Het rapport vermeldt of de 
foutcodes actief zijn of niet.  
Om resultaten te interpreteren is er soms nog wat extra info nodig, door dieper in het voertuigsysteem te 
scannen. Deze laatste kan soms wat omslachtiger zijn omdat de toegangsweg niet altijd dezelfde is bij alle 
merken. Voor bepaalde Euro 5 voertuigen bv. kan via deze scan het uitlaatnabehandelingssysteem niet 
uitgelezen worden maar moet dat via het motormanagement.  Dergelijk onderzoek vraagt al snel een extra 
15 minuten.  tabel 48 geeft de vaststellingen van de scans weer. Bij 8,2% van de voertuigen was de MIL ON. 
Deze werden bevestigd door fouten die aanwezig waren in het motorbesturingssysteem en/of 
nabehandelingssysteem. Sommige fouten in motorbesturingssysteem en/of nabehandelingssysteem 
genereerden geen MIL ON status.  
Bij 18% was er geen communicatie mogelijk met de module(s) van de nabehandelingssystem(en), terwijl bij 
een andere groep (haast 23%) de communicatie er wel was, maar een antwoord uit bleef. Bij 8,2% bleken 
er fouten in het nabehandelingssysteem geregistreerd te zijn. Bij het motormanagement antwoordde de 
module niet in 14,75% van de gevallen en was in 6,5% werden er fouten gevonden. 
 
Na de resultaten van de scans is het aan de controle-instanties om het vermoeden van fraude bevestigd te 
zien door op zoek te gaan naar de oorzaak van de fout (zekering, modulator, aangepaste software …). Dit is 
een zeer tijdrovende bezigheid en kan niet in de scoop van een periodieke autokeuring gebeuren. 
Bovendien is het zeer eenvoudig om gefraudeerde items te wijzigen of aan te passen met het oog op een 
periodieke keuring.  
 
 
 
 
  



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
  
Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.
  135 

tabel 48: Vaststelling steekproef WABCO-WÜRTH voor het opsporen van aanwijzingen van “frauduleuze” aanpassing 

Vaststelling Storing 

nabehandelings-

systeem 

Storing 

motorbesturing 

MIL 

OK 50,82% 78,69% 91,80% 

Geen communicatie 18,03% 0,00% / 

Module antwoord niet 22,95% 14,75% / 

Fouten aanwezig 8,20% 6,56% / 

MIL ON / / 8,20% 

 
De software voor personenvoertuigen beschikte niet over een ‘Authority Scan’, wel ko een ‘Quick Scan’ 
gebruikt worden. Deze systeemscan geeft de mogelijkheid om in een aanzienlijke tijdsbesparing eventuele 
defecten en de status weer te geven van de aanwezige voertuigsystemen in een voertuig. Hiermee kon 
geen nadruk gelegd worden op de voertuigsystemen die eventuele defecten van het 
uitlaatgasnabehandelingssysteem weergeven of voertuigsystemen die eventueel zouden gefraudeerd zijn. 
Bij het testen van enkele voertuigen constateerden men al snel dat we met deze ‘Quick Scan’ maar zeer 
beperkte defecten of eventuele fraude in de uitlaatgasnabehandelingssystemen konden vaststellen. Er kon 
ook niet dieper ingegaan wordenop deze foutcodes die optraden. Om deze reden hebben we dan ook deze 
praktijktest tot een minimum beperkt. Een aangepaste gemaakte ‘Authority Scan’ zoals voor de 
bedrijfsvoertuigen is aangewezen. Het vraagt enorm veel kennis van de systemen om dieper op zoek te 
gaan. Een aangepast programma, die dit al voor de inspecteur scant is aangewezen.  
 
GOCA heeft in 2018 een ander scan-toestel getest. Heb betreft het Actia-Müller scan-tool. De resultaten 
werden weergegeven in de tabel 49. De resultaten liggen in dezelfde orde van grootte. De functionaliteiten 
zijn quasi dezelfde bij beide toestellen. Bij Actia-Müller was er geen specifiek op maat gemaakt programma 
zoals de ‘Authority Scan’. Er is bij Actia-Müller wel de mogelijkheid om alle foutcodes op te zoeken en 
vandaaruit met een drill down naar de verschillende parameters te gaan kijken. Dus uiteindelijk bieden de 2 
toestellen dezelfde mogelijkheden maar via een andere weg. De op maat gemaakte ‘Authority Scan’ heeft 
het voordeel van de tijdwinst.  
 
tabel 49: Vaststelling steekproef Actia-Müller voor het opsporen van aanwijzingen van “frauduleuze” aanpassing (Testen van GOCA 
in 2018) 

Vaststelling Storing 

nabehandelings-

systeem 

OK 68,49% 

Geen communicatie 12,33% 

Module antwoord niet 15,07% 

Fouten aanwezig 4,11% 
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Bij de software van beide toestellen was er geen mogelijkheid om de configuratie van het voertuig te 
wijzigen, het onderhoud te resettenen of foutcodes te wissen.  
 
Voor controles langs de weg kan een dergelijke tool een goed hulpmiddel en een aanvulling zijn op de 
visuele controle om fraude te detecteren. Voor het periodieke autokeuringsgebeuren vraagt dergelijke scan 
te veel tijd en enorm gespecialiseerde kennis en ervaring. En scan naar fraude is een zeer tijdrovende test 
waarbij geen vaste tijdspannes gehanteerd kan worden. Er is hier ook personeel voor nodig met de nodige 
kennis en ervaring om eventuele fraude te kunnen vaststellen. Een bijkomend nadeel is dat eventuele 
manipulatie van een voertuigsysteem voorafgaand aan de keuring kan worden verwijderd. 
Een specifieke scan die slechts de actieve foutcodes van enkele modules uitleest en dus minder lang duurt 
kan voor de autokeuring efficiënt opgebouwd worden.  Een diepere scan vraagt een database voor het 
uitvoeren van de scan, en hier heeft GOCA Vlaanderen in het kader van de tweedehandskeuring niet zo een 
goede ervaring mee. Al 2 verschillende leveranciers hebben bewezen dat een dergelijke database 
bijhouden en exploiteren voor een andere specifieke toepassing niet realistisch is. Zo komt de aangepaste 
database voor de autokeuring maanden na de release in de universele scan-tool. 
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7 BESLUIT 
 
 
GOCA Vlaanderen selecteerde volgende concepten voor verder onderzoek: 

− Werking van de EGR-klep op basis van CO2- en O2-metingen, gebaseerd op een studie van Norris (2005) 

− Een stationaire NOX-meting gebruikt om mogelijke fraudeurs bij vrachtwagens te screenen, volgens de 
studie van Janssen & Hagberg (2021) 

− NOX-meting bij meerdere vrije acceleraties zoals voorgesteld door de firma Knestel (2021) 

− De procedure om de NOX-sensor te vergelijken met de resultaten van een uitlaattest, zoals beschreven 
door Lipp & Blassnegger (2021) 

− Twee verschillende procedures rond het stationair meten van NOX in combinatie met de uitgelezen 
motorbelasting, beschreven door Fernandez et al. (2021) of door de firma Spheretech (2021) 

− Het concept van de gecorrigeerde NOX/CO2-ratio, door GOCA Vlaanderen afgeleid van de paper van 
Yang et al. (2019) rond kalibratie bij Remote Sensing toestellen 

 
Hiernaast werd kort getoetst met de WABCO-WÜRTH scantool naar de haalbaarheid binnen het 
autokeuringsgebeuren van het opsporen van een frauduleuze soft- of hardware via een specifieke 
softwaretoepassing. 
 
Twee toestellen voor emissiemeting, Bosch (met Spheretech software) en Centralauto, waren relatief snel 
softwarematig aangepast. Hierdoor was het met deze twee testprocedures mogelijk om alle bovenstaande 
concepten te evalueren. De meetresultaten van NOX en CO2 van beide steekproeven verschillenserk zodat 
de resultaten niet samengevoegd konden worden. De oorzaak moet gezocht worden bij de kalibratie van 
beide toestellen. Bijgevolg gebeurde een aparte evaluatie per steekproef.   
 
De Bosch-Spheretech software kan meer parameters te meten en verschilt van deze van Centralauto. Op 
basis van de gegevens uit de Bosch-Spheretech steekproef, werden volgende concepten niet weerhouden 
voor verder onderzoek: 

− Het concept van de firma Knestel: vele voertuigen zijn gelimiteerd bij een vrije acceleratie (8,33% bij 
euro 4 voertuigen en loopt op tot 51,06% bij euro 6 voertuigen). 

− Het concept van Lipp & Blassnegger is een mogelijke eenvoudige keuringstest voor de toekomst op 
voorwaarde dat nieuwe voertuigen uitgerust zijn zoals beschreven. Het uitlezen van de NOX-sensor 
bleek nu bij geen enkel voertuig mogelijk. 

− Bosch-Spheretech concept: verhoogd stationair toerental biedt geen meerwaarde tegenover stationaire 
meting wat betreft de verhouding NOX tegenover motorbelasting (load). 

 
Om de andere concepten onderling te vergelijken, werden de zwaarste vervuilers geïdentificeerd. Deze 
evaluatie gebeurt voor de twee steekproeven apart, omdat ze significant verschillen. Geïdentificeerde 
voertuigen die zwaar vervuilen kregen een rood of oranje label volgens volgende principe: 
– De voertuigen waarbij de MIL van het EOBD-systeem brandt tijdens het voorrijden, kregen een rood label. 
– De EGR-klep opent niet, volgens het Norris principe tijdens de doorloop van de testprocedures: voertuig 

krijgt een rood label. Minieme afwijkingen van de CO2 en O2-waarden tegen het niet openen, krijgt het 
label oranje. 

– Voor de NOX, de NOX/CO2-ratio, de gecorrigeerde NOX/CO2-ratio bij stationaire meting en de 
NOX@maxload evaluatie werd volgend concept toegepast: 
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1. Bepaal of er een onderscheid  gemaakt moet worden tussen Euro 4, Euro 5 en Euro 6 voertuigen 
aan de hand van de boxplots en de cumulatieve frequentiepolygoon. 

2. Aan de hand van de cumulatieve frequentiepolygoon: bepaal de ± 9% à 10% zwaarste vervuilers 
als oranje label met hierin de ± 5% zwaarste als label rood. 

De oranje en rode labels moeten het mogelijk maken om de resultaten van de verschillende concepten 
onderling te vergelijken. 

 
De boxplot van het eindresultaat toont voor elk concept en elke steekproef een verschil tussen enerzijds 
euro 4 en 5 en anderzijds euro 6. De steekproeven hadden weinig euro 4 voertuigen zodat een significante 
uitspraak hier onmogelijk is, toch vertonen ze meestal een gelijklopend patroon aan dat van de euro 5 
voertuigen. GOCA Vlaanderen legde de grens van de ± 5% grootste vervuilers (code rood) en de 9 à 10% 
grootste vervuilers (code oranje) per concept, per euronorm en per steekproef vast. Dit op basis van de 
cumulatieve frequentie polygonen van de eindresultaten van elk concept. Hiermee vergelijkt GOCA 
Vlaanderen de resultaten van elk concept voor elk voertuig.  De onderzochte concepten delen een groot 
aantal dezelfde voertuigen in als zware vervuilers.  
 
Bij beide testprocedures werd verondersteld dat op een bepaald moment de EGR-klep opent. Zo werd het 
foutief gesloten blijven van de EGR-klep (via CO2- en O2-metingen) ook voor 83,34% van de gevallen 
bevestigd door de andere concepten.  Het integreren van deze test in een ander concept is zeker een 
meerwaarde voor de NOX-meting tijdens de autokeuring. Hiervoor is maar een korte acceleratie (snap 
acceleratie of verhoogd stationair toerental) toe te voegen. 
 
Bij een onmiddellijke stationaire NOX-meting na een testrit, dus met een warme motor (principe van 
Janssen & Hagberg, 2021), blijkt volgens de eerste bevindingen van JRC het inderdaad mogelijk om een 
onderscheid te maken tussen een goed en slecht werkend SCR-systeem (figuur 49).  
Omdat concentraties geen rekening houden met het massadebiet en de daaraan gekoppelde gevolgen 
(Yang et al., 2019) analyseert GOCA Vlaanderen ook het concept van een gecorrigeerde NOX/CO2 
concentratie ratio.  Bij de gecorrigeerde NOX/CO2-ratio is de stationaire NOX weergegeven in functie van 
een maat voor het verbruik van het voertuig, nl. CO2. Om bij de beoordeling het nadeel voor voertuigen 
met een laag verbruik te compenseren, is de correctie van de CO2-waarde bij de typegoedkeuring 
toegepast. Het gebruik van de ratio maakt het mogelijk om onafhankelijk te blijven van de kalibratie van de 
fabrikant, het brandstoftype en het teveel aan lucht tijdens de autokeuringstest. Deze benadering lijkt meer 
potentieel te bieden voor het identificeren van hoge emitters dan puur op concentraties te beroepen en ze 
kan worden toegepast op zowel benzine- als dieselvoertuigen. GOCA Vlaanderen opteert voor de 
gecorrigeerde ratio tegenover de gewone ratio en de stationaire NOX-meting.  Bij de vergelijkende analyse 
tussen de concepten werden geen redenen gevonden opdat de andere concepten beter zouden zijn. De 
correctie van de CO2-waarde bij de typegoedkeuring moet voor hybride-voertuigen in een verder 
onderzoek dieper geanalyseerd worden. De typegoedkeurings-CO2 houdt rekening houdt met een aandeel 
elektrisch rijden, daar waar er tijdens de keuring natuurlijk voor de emissieprestaties louter gemeten wordt 
wanneer de verbrandingsmotor actief is. De impact van deze bezorgdheid is, lijkt een punt voor 
vervolgonderzoek. 
 
GOCA Vlaanderen identificeert 2 beloftevolle concepten die binnen het keuringsgebeuren in Vlaanderen 
toegepast kunnen worden, met name: 

− De gecorrigeerde NOX/CO2-ratio, afgeleid van de paper van Yang et al. (2019)  

− De NOX@maxload calculatie zoals beschreven door Fernandez et al. (2021) 
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Beide bovengenoemde concepten zijn veelbelovend voor het detecteren van manipulatie en/of kritieke 
storingen in het NOX-nabehandelingssystemen. De mogelijkheid dat bij enkele resultaten de waarden hoog 
zijn zodat het nabehandelingssyteem door de fabrikant uitgeschakeld is in de geteste omstandigheid, 
bestaat. Extra onderzoek naar deze omstandigheden moet in een vervolgstudie gebeuren. 
 
De vergelijking van deze concepten door de identificatie van de zware vervuilers voor de twee 
steekproeven is terug te vinden in tabel 50. 
 
tabel 50: Vergelijking van de concepten gecorrigeerde Ratio NOX/CO2 en NOX@maxload  

Testid Euro 
norm 

CO2 
COC 

 
 

[g/km] 

Olie 
Temp 

 
 

[°C] 

MIL ON EGR Gecor. 
NOX/CO2 

 
[ppm* 

(g/km CO2) 
/ 

(%vol CO2)] 

NOX@max 
load 

 
via OLS 

 
[ppm] 

 

341 4 208 78     8651,9 274 (**) 

458 4 144 (*) 57,4     8.394 (*) 714,8 (**) 

464 4 146 58,8     8849,3 947,2 

471 4 179 78     11835,8 656,6 

483 4 149 79     8534,3 343,5 

12 5 139 79,6     11049,08 996,62 

38 5 119 93     13085,2 1804,04 

40 5 99 89,4 ON   9096,64 1759,54 

41 5 125 (*) 80,5     9227,7 (*) 1482,41 

50 5 125 (*) 89,4 ON   8472,7 (*) 695,48 

77 5 102 80     12355,6 1341,76 

97 5 125 68     11293,86 926,47 

113 5 177 100     16510,21 1384,92 

122 5 99 94 ON   8482,28 904,37 

159 5 109 94     13514,98 1385,65 

165 5 147 82 ON   6767,68 520,9 

180 5 119 74,5     11385,41 924,96 

272 5 107 76,2     7.923,10 268 (**) 

306 5 127 81 ON   2005,3 247,7 

331 5 109 81,4 ON   4821,4 461,3 

347 5 109 57     10169,3 797,1 

350 5 136 67,4     13212,3 1086,5 

370 5 125 (*) 64     5.468 (*) 539,1 

389 5 105 78,4     11231,5 1228,2 (**) 

397 5 193 92,1     8425,7 768,2 

404 5 136 77     8635,1 1266,2 

410 5 159 67     948,5 1279,5 

423 5 125 86,2     7801 640,8 
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Testid Euro 
norm 

CO2 
COC 

 
 

[g/km] 

Olie 
Temp 

 
 

[°C] 

MIL ON EGR Gecor. 
NOX/CO2 

 
[ppm* 

(g/km CO2) 
/ 

(%vol CO2)] 

NOX@max 
load 

 
via OLS 

 
[ppm] 

 

432 5 158 79     10772,7 78,9 

455 5 125 (*) 75     13.384 (*) 988,8 

456 5 119 82,5     9215,8 1178,8 (**) 

457 5 188 80,7     12104,8 197,8 

17 6 122 93     10185 1248,51 

75 6 119 91,4     4517,53 890,8 

100 6 101 79     11905,76 741,19 

106 6 117 81     10240,71 802,62 

116 6 174 75     14913,15 552,37 

118 6 107 76     8107,51 856,57 

124 6 99 77     3634,71 807,82 

126 6 104 80,9     10585,13 1191,18 

172 6 99 88     6492,7 803,57 

206 6 112 76     4395,22 897,05 

292 6 117 (*) 85     6.175 (*) 464 

295 6 127 85     4773,3 612 

314 6 127 78     5271,2 740 

322 6 117 52     6750,9 432,3 

329 6 144 93     11124,1 1471,2 

330 6 117 (*) 87     4.568 (*) 660,1 

339 6 159 76     6070,9 385,5 

344 6 117 (*) 71     3.865 (*) 734,1 

392 6 136 80,1     1118,6 1998,2 

409 6 99 67,7     4691,2 1073,6 

433 6 105 85 ON   1768,4 112,2 

474 6 117 (*) 89 ON   4.625 (*) 244,1 

(*) Omdat de CO2 waarde bij homologatie niet gekend is, werd, om de verschillende opties te kunnen vergelijken, de maximale 

toegelaten waarde bij homologatie in functie van de euronorm en cilinderinhoud genomen waarmee de gecorrigeerde NOX/CO2 

berekend werd.  

(**) Omdat de loadwaarde in sommige gevallen niet gekend is, werd -om de verschillende opties te kunnen vergelijken- de 

gemiddelde load in de beide fasen gebruikt waarmee de NOX@maxload berekend werd. 

 

Een kwalitatief onderscheid tussen de gecorrigeerde NOX/CO2-ratio en het NOX@maxload concept is 
moeilijk te maken. De NOX@maxload is de berekende NOX bij een load van 100%. Hiervoor wordt een 
regressie gebruikt door de meetpunten gemiddelde NOX bij de gemiddelde stationaire belasting, 
gemiddelde NOX bij een gemiddelde stationaire belasting met extra ingeschakelde nevenverbruikers 
(airconditioning, grootlicht en ontdooiing) en 0ppm NOX bij 0% load.  
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GOCA Vlaanderen verkiest het concept van de gecorrigeerde ratio boven dat van NOX@maxload omdat: 

− De test minder lang duurt 

− De test eenvoudiger uit te voeren is 

− De test een uitspraak doet op basis van rechtstreeks gemeten waarden in plaats van op basis van een 
geëxtrapoleerde waarde, die een extra foutmarge heeft 

− Alle noodzakelijke gegevens steeds binnen de autokeuring voorhanden zijn (de noodzakelijke belasting 
(load PID $04) voor het NOX@maxload concept was in 12,75% niet uit te lezen)  

− Geen (permanente) OBD-communicatie noodzakelijk is. Bij de NOX@maxload metingen viel deze soms 
uit. 

 
Om een concrete keuze te maken is een verdere kwalitatieve analyse van beide concepten noodzakelijk. 
Het is hierbij aanbevolen om voertuigen met gekende fouten in hun nabehandelingssystemen aan de 
verschillende procedures te onderwerpen. Eenmaal de keuze bepaald, is een compleet 
implementatiedossier nodig die o.a. het volgende bespreekt 

− De invloedsparameters eigen aan de uiteindelijke test. Belangrijk parameters zijn hier o.a. de stationaire 
test en de motortemperatuur. Onderzoek naar de mogelijk of er gevallen zijn waarin het emissie 
nabehandelingssysteem in stationaire omstandigheden of bij lage motortemperatuur niet volledig 
operationeel is, is zeker aan de orde.  

− Mogelijke speciale gevallen zoals de CO2 homologatiewaarde voor hybride voertuigen als de keuze voor 
de gecorrigeerde ratio gemaakt wordt. 

− Invloed op de test als de EGR-werking meegenomen wordt, wat betekent een test met stationair en 
verhoogd toerental in de testprocedure. 

− Eenduidige testprocedure met aangepast evaluatiecriteria wanneer een voertuig moet afgekeurd 
worden. 

− Een optimalisatie van de toestellen inclusief software afgestemd op het keuringsgebeuren. 
 
Ook werd de haalbaarheid onderzocht om binnen de autokeuring aan de hand van specifieke software een 
frauduleuze soft- of hardware op te sporen. Dit bleek niet evident. Hoewel de controlesoftware hiervoor 
specifiek is aangepast, neemt het gebruik ervan nog te veel tijd in beslag en vraagt het specifieke kennis en 
ervaring. Een toepassing bij de periodieke autokeuring is daarom nog niet aan de orde. Bovendien kan het 
fraude-element verwijderd zijn met het oog op een keuring.  Voor controles langs de weg kan een 
dergelijke tool wel een goed hulpmiddel en een aanvulling zijn op de visuele controle met het oog op het 
detecteren van fraude, zowel voor lichte als zware voertuigen. Bovendien is er potentieel voor deze 
procedure toe te passen in mogelijks toekomstige emissies gespecialiseerde keuringscentra, naar waar 
probleemvoertuigen op basis van emissiemetingen op de weg (gedetecteerd door remote sensing of via 
bijvoorbeeld dergelijke software) zouden worden doorverwezen voor een bijzondere, emissie-gerelateerde 
keuring. In dergelijke centra is meer specialisatie mogelijk en kan er ook wat meer tijd worden uitgetrokken 
voor emissie gerelateerde testprocedures. 
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9 LIJST MET AFKORTINGEN 
 
 
AQG  Air Quality Guidline 
BC  Black Carbon 

CALID  Calibration identifier (software versienummer) 

CITA  International Motor Vehicle Inspection Committee (http://citainsp.org/) 
CO  Koolstofmonoxide 

CO2  Koolstofdioxide 

COC Certificate Of Conformity 
CVN  Calibration verification number (checksum van de software) 

DOC  Dieseloxidatiekatalysator (Diesel oxidation catalyst) 

DPF  Roetfilter (Diesel particulate filter) 

DTC  Diagnostic trouble code 

ECU  Electronic Control Unit 
EGR  Exhaust gas recirculation 

EOBD  European on-board diagnostics 

EPA  Environmental Protection Agency 
EU  Europese Unie  
Euro 1, 2, 3, … Emissie standaard voor personen voertuigen () 
Euro I, II, III, … Emission standaard voor zware bedrijfsvoertuigen (large goods vehicles) 
FTIR   FourierTransformatie infrarood spectroscoop  

H2O  Water 
HC  Koolwaterstoffen (Hydrocarbons) 

HC-SCR  Lean De-NOX katalysator 

ISO  International Organization for Standardization 

IQR Interkwartielafstand 

JRC  Joint Research Centre, Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek is de interne 
wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie. 

K  Absorptie coëfficient 
LCD  Chemiluminescentie detector  

LNT  Lean NOx trap 
MIL  Malfunction indicator lamp 

NDIR   Niet-dispersieve infrarood spectroscoop  

NDUV  Niet-dispersieve ultraviolet spectroscoop  

NEC  National Emission reduction Commitments - nationale emissiereductiedoelstellingen 
(richtlijn) 

NEDC   New European Driving Cycle 

nm  nanometer (10−9 m) 

NMHC  Niet methaan koolwaterstoffen 

NO  Stikstofmonoxide 

NO2  stikstofdioxide 

NOX  Stikstofoxiden (NO + NO2) 

O2  Zuurstof 
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O3  Ozon 

OBD  On-board diagnose 

OLS Ordinary Least Squares (kleinste kwadraten regressie) 

P0 code  Eerste twee aanduidingen van een EOBD Diagnose storingscode die de standaard 
diagnosecodes aangeeft  

PAHs  Polycyclic aromatic hydrocarbons 

PEMS  Portable Emission measurement system 

PM  Particulate Matter, engelse term voor fijnstof (deeltjes met een grote van maximaal 10 
micrometer (10 x 10-6 m) 

PM10  Fijnstof, deeltjes met een grote van maximaal 10 micrometer 

PM2.5  Fijnstof, deeltjes met een grote van maximaal 2,5 micrometer 

PN  Particulate Number 

ppm Parts per million (delen per miljoen = een maat voor concentratie) 

PTI  Periodic technical inspection 

RC  Readiness code 

RDE  Real Driving Emissions 

Rpm  Revolutions per minute (toeren per minuut) 

RSD  Remote Sensing Device 

SCR  Selective catalytic reduction 

SO2  zwaveldioxide 
SOX  Sulfaten 
tpm toeren per minuut 
TWC Driewegkatalysator (Three Way Catalyst)  

WLTC  World‑Harmonized Light-duty Vehicle Test Cycle 
WLTP  Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure 
λ  luchtovermaatfactor bij verbranding in een benzinemotor =  de werkelijke hoeveelheid 

lucht gedeeld door de theoretisch benodigde hoeveelheid lucht (Lambda)  
μm  micrometer (10-6 m) 
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 EU-emissie waarden 
 
 

tabel 51: EU emissie waarden voor benzine personen voertuigen (in g/km) 

Euro Datum* CO HC NMHC NOX HC+NOX PM PN 

Euro 1 Jul 1992 2,72 / / / 0,97 / / 

Euro 2 Jan 1996 2,20 / / / 0,50 / / 

Euro 3 Jan 2000 2,30 0,20 / 0,15 / / / 

Euro 4 Jan 2005 1,00 0,10 / 0,08 / / / 

Euro 5 Sep 2009 1,00 0,10 0,068 0,06 / 0,0050 / 

Euro 6 Sep 2014 1,00 0,10 0,068 0,06 / 0,0050 6,0 x 1011** 

 
 

tabel 52: EU emissie waarden voor diesel personen voertuigen (in g/km) 

Euro Datum* CO HC NMHC NOX HC+NOX PM PN 

Euro 1 Jul 1992 2,72 / / / 0,97 0,14 / 

Euro 2 Jan 1996 1,10 / / / 0,70 0,08 / 

Euro 3 Jan 2000 0,64 / / 0,50 0,56 0,0500 / 

Euro 4 Jan 2005 0,50 / / 0,25 0,30 0,0250 / 

Euro 5a Sep 2009 0,50 / / 0,18 0,23 0,0050 / 

Euro 5b Sep 2011 0,50 / / 0,18 0,23 0,0050 6,0 x 1011** 

Euro 6 Sep 2014 0,50 / / 0,08 0,17 0,0050 6,0 x 1011** 

 
* Datum voor nieuwe voertuigtypes 

** 6,0 x 1012 voor de eerste drie jaar van de Euro 6 data en enkel van toepassing voor diesel en direct injectie benzine voertuigen  
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 T-toetsen van de steekproeven “Bosch-Spheretech” en 
“Centralauto” 

 
 
Door de ongepaarde t-toets kunnen twee gemiddelden uit onafhankelijke steekproeven met elkaar 
vergeleken worden. Het verschil tussen beide steekproeven wordt significant als de kans, dat het verschil 
door toeval ontstaan is, kleiner is dan 5% (p = 0.05). De t-toets werd in de Excelberekening aangepast in 
functie van de varianties van de steekproeven (ongeveer gelijke of ongelijke varianties). De CO2 en NOX 
waarden van de beide steekproeven werden per euronorm met elkaar vergeleken. 
 

tabel 53: T-toets: twee steekproeven met gelijke varianties CO2 Euro 4 

T-toets: twee steekproeven met gelijke varianties CO2 Euro 4 0,05 

   

  Variabele 1 Variabele 2 

Gemiddelde 3,055571429 3,766839993 

Variantie 0,947087952 1,162900646 

Waarnemingen 7 25 

Gepaarde variatie 1,119738107  

Schatting van verschil tussen gemiddelden 0  

Vrijheidsgraden 30  

T- statistische gegevens -1,57188012  

P(T<=t) eenzijdig 0,063233454  

Kritiek gebied van T-toets: eenzijdig 1,697260887  

P(T<=t) tweezijdig 0,126466908  

Kritiek gebied van T-toets: tweezijdig 2,042272456   

H0 : het gemiddelde van de steekproef is  3,766839993  

H1 : Het gemiddelde van de steekproef is niet gelijk aan  3,766839993  

P(T<=t) tweezijdig 0,126466908  

Geen significante afwijking (0,126466908>0,05)     
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tabel 54: T-toets: twee steekproeven met gelijke varianties CO2 Euro 5 

T-toets: twee steekproeven met gelijke varianties CO2 Euro 5 0,05 

   

  Variabele 1 Variabele 2 

Gemiddelde 3,196805195 3,964696633 

Variantie 1,445801896 1,117330231 

Waarnemingen 77 89 

Gepaarde variatie 1,269548808  

Schatting van verschil tussen gemiddelden 0  

Vrijheidsgraden 164  

T- statistische gegevens -4,37886389  

P(T<=t) eenzijdig 1,05952E-05  

Kritiek gebied van T-toets: eenzijdig 1,654197929  

P(T<=t) tweezijdig 2,11903E-05  

Kritiek gebied van T-toets: tweezijdig 1,974534576   

H0 : het gemiddelde van de steekproef is  3,964696633  

H1 : Het gemiddelde van de steekproef is niet gelijk aan  3,964696633  

P(T<=t) tweezijdig 2,11903E-05  

Significante afwijking (2,11903E-05<0,05)     

 
 

tabel 55: T-toets: twee steekproeven met ongelijke varianties CO2 Euro 6 

T-toets: twee steekproeven met ongelijke varianties CO2 Euro 6 0,05 

   

  Variabele 1 Variabele 2 

Gemiddelde 3,32459375 4,040947368 

Variantie 4,114776213 0,599567046 

Waarnemingen 64 95 

Schatting van verschil tussen gemiddelden 0  

Vrijheidsgraden 75  

T- statistische gegevens -2,695944381  

P(T<=t) eenzijdig 0,004330505  

Kritiek gebied van T-toets: eenzijdig 1,665425373  

P(T<=t) tweezijdig 0,00866101  

Kritiek gebied van T-toets: tweezijdig 1,992102154   

H0 : het gemiddelde van de steekproef is  4,040947368  

H1 : Het gemiddelde van de steekproef is niet gelijk aan  4,040947368  

P(T<=t) tweezijdig 0,00866101  

Significante afwijking (0,00866101<0,05)     
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tabel 56: T-toets: twee steekproeven met gelijke varianties NOX Euro 4 

T-toets: twee steekproeven met gelijke varianties NOX Euro 4 0,05 

   

  Variabele 1 Variabele 2 

Gemiddelde 102,4571429 78,28 

Variantie 3197,319524 2140,915 

Waarnemingen 7 25 

Gepaarde variatie 2352,195905  

Schatting van verschil tussen gemiddelden 0  

Vrijheidsgraden 30  

T- statistische gegevens 1,165768368  

P(T<=t) eenzijdig 0,126446572  

Kritiek gebied van T-toets: eenzijdig 1,697260887  

P(T<=t) tweezijdig 0,252893144  

Kritiek gebied van T-toets: tweezijdig 2,042272456   

H0 : het gemiddelde van de steekproef is  78,28  

H1 : Het gemiddelde van de steekproef is niet gelijk aan  78,28  

P(T<=t) tweezijdig 0,252893144  

Geen significante afwijking (0,252893144>0,05)     

 
 

tabel 57: T-toets: twee steekproeven met gelijke varianties NOX Euro 5 

T-toets: twee steekproeven met gelijke varianties NOX Euro 5 0,05 

   

  Variabele 1 Variabele 2 

Gemiddelde 119,8960526 88,63793103 

Variantie 4659,427851 3272,496335 

Waarnemingen 76 87 

Gepaarde variatie 3918,582445  

Schatting van verschil tussen gemiddelden 0  

Vrijheidsgraden 161  

T- statistische gegevens 3,180321332  

P(T<=t) eenzijdig 0,000882494  

Kritiek gebied van T-toets: eenzijdig 1,654373057  

P(T<=t) tweezijdig 0,001764987  

Kritiek gebied van T-toets: tweezijdig 1,974808092   

H0 : het gemiddelde van de steekproef is  88,63793103  

H1 : Het gemiddelde van de steekproef is niet gelijk aan  88,63793103  

P(T<=t) tweezijdig 0,001764987  

Significante afwijking (0,001764987<0,05)     
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tabel 58: T-toets: twee steekproeven met gelijke varianties NOX Euro 6 

T-toets: twee steekproeven met gelijke varianties NOX Euro 6 0,05 

   

  Variabele 1 Variabele 2 

Gemiddelde 75,84333333 88,63793103 

Variantie 4135,44148 3272,496335 

Waarnemingen 60 87 

Gepaarde variatie 3077,169215  

Schatting van verschil tussen gemiddelden 0  

Vrijheidsgraden 148  

T- statistische gegevens 2,225497605  

P(T<=t) eenzijdig 0,013779989  

Kritiek gebied van T-toets: eenzijdig 1,655214506  

P(T<=t) tweezijdig 0,027559979  

Kritiek gebied van T-toets: tweezijdig 1,976122494   

H0 : het gemiddelde van de steekproef is  55,26777778  

H1 : Het gemiddelde van de steekproef is niet gelijk aan  55,26777778  

P(T<=t) tweezijdig 0,027559979  

Significante afwijking (0,027559979<0,05)     
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 Berekening van NOX@maxload 
 
 
De NOX@maxload is de berekende NOX bij een maximale belading van 100% load. Er werden 2 punten 
opgemeten, zijnde een NOX bij de gemiddelde stationaire belasting en een NOX bij een gemiddelde 
stationaire belasting waar ook de nevenverbruikers aangesloten werden.  
 
Indien men maar gebruik maakt van twee punten (n=2) dan kan de vergelijking van een rechte door twee 
punten A (xa,ya) en B (xb,yb) gebruikt worden: 
 

𝑦 − 𝑦𝑎 =
(𝑦𝑏 − 𝑦𝑎)

(𝑥𝑏 − 𝑥𝑎)
 (𝑥 − 𝑥𝑎) 

vergelijking 14: Vergelijking van de rechten door de punten A (xa,ya) en B (xb,yb) 

 
Echter als de hogere belasting een lagere NOX-waarde geeft, bekomt men een negatief getal. Daarom werd 
er overgegaan naar een berekening met meerdere punten. Het punt NOX=0 ppm bij 0% belasting en bij de 
steekproef van “Centralauto” hadden we nog het punt van de gemeten NOX bij de maximaal gemeten 
belasting. 
Deze meerdere punten werden verwerkt volgens een lineaire regressie gebaseerd op de kleinste kwadraten 
methode. De regressie van Y op X is als volgt: 
 

�̂� = 𝑎𝑋 + 𝑏 
vergelijking 15: De regressie van Y op X 

 
Met de regressiecoëfficienten 
 

𝑎 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 −  ∑ 𝑋 ∑ 𝑌

𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2
 

 

𝑏 = �̅� − 𝑎�̅� 
vergelijking 16: Regressiecoëfficienten a en b 

 

en �̅� =
∑ 𝑋

𝑛
 ; en �̅� =

∑ 𝑌

𝑛
 

vergelijking 17: Gemiddelde van de X en Y coördinaten 
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 Overzicht steekproef Bosch-Spheretech 
 
 
Evaluatie software voor het opsporen van aanwijzingen van “frauduleuze” aanpassing 

tabel 59: Overzicht Bosch-Spheretech steekproef 

Test 
ID 

Merk en model Datum 1ste 

inschrijving 

Categorie 

van het 

Voertuig 

Euro 

norm 

Km-stand Olie 

Temp 

[°C] 

NOX 

stationair 

[ppm] 

Gecor. 

Ratio 

[ppm x 

(g/km) 

/  

(%vol)] 

NOX@ 

maxload 

[ppm] 

265 VOLVO V60 16/12/2015 M1 6b 60.000-70.000 82,5 4,1  204,60 

266 VOLKSWAGEN CADDY 30/09/2011 M1 5 170.000-180.000 92,0 77,6 2.328,48 449,54 

267 AUDI A4 13/05/2015 M1 6b 170.000-180.000 74,0 105,9 2.693,21 185,87 

268 SKODA SUPERB 23/10/2015 M1 6b 70.000-80.000 86,0 44,8 1.349,32 552,01 

269 VW PASSAT CC 26/10/2011 M1 5 200.000-210.000 71,3 55,1 1.614,51 224,50 

270 AUDI A4 29/09/2016 M1 6b 130.000-140.000 85,0 134,0 4.382,39 347,90 

271 AUDI A4 15/02/2012 M1 5 210.000-220.000 69,0 23,9  178,22 

272 MERCEDES B180 04/12/2014 M1 5b 70.000-80.000 76,2 196,3 7.923,09 268,07 

273 VW CADDY 11/10/2012 M1 5 110.000-120.000 94,3 89,8 3.459,20  

274 AUDI A1 15/10/2012 M1 5 90.000-100.000 90,0 56,5 1.088,23 209,88 

275 MERCEDES CLA200 13/11/2014 M1 5b 90.000-100.000 68,0 29,9 652,91 208,74 

277 VOLVO XC60 26/10/2016 M1 6b 210.000-220.000 65,3 114,6 4.210,49 321,98 

278 MERCEDES ML300CDI 15/07/2010 M1 5 130.000-140.000 89,5 80,0 5.008,17 199,38 

279 VOLKSWAGEN GOLF 23/06/2010 M1 5 190.000-200.000 86,2 79,8 2.165,62 242,01 

280 SKODA YETI 31/10/2013 M1 5 80.000-90.000 72,0 45,2 1.426,58 158,54 
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Test 
ID 

Merk en model Datum 1ste 

inschrijving 

Categorie 

van het 

Voertuig 

Euro 

norm 

Km-stand Olie 

Temp 

[°C] 

NOX 

stationair 

[ppm] 

Gecor. 

Ratio 

[ppm x 

(g/km) 

/  

(%vol)] 

NOX@ 

maxload 

[ppm] 

281 VW TOURAN 06/11/2013 M1 5 160.000-170.000 62,0 43,6 1.050,08 160,28 

282 BMW X1 XDRIVE 07/09/2011 M1 5 100.000-110.000 79,0 88,0 4.050,54 446,73 

283 VOLVO V60  09/07/2015 M1 6b 120.000-130.000 60,0 25,3 809,17 136,53 

284 VOLKSWAGEN GOLF 28/09/2015 M1 6b 140.000-150.000 56,0 48,5 906,29 180,19 

285 MERCEDES B 180 CDI 24/10/2013 M1 5 110.000-120.000 91,0 88,6 2.563,55 605,63 

286 MINI COOPER D 31/05/2011 M1 5 130.000-140.000 85,0 114,4 3.864,07 323,94 

287 VOLVO S60 25/09/2015 M1 6b 190.000-200.000 90,0 87,5 2.945,49 338,86 

288 AUDI A3 21/10/2015 M1 6b 70.000-80.000 71,0 7,0 139,78 92,73 

289 VW PASSAT 06/11/2015 M1 6b 140.000-150.000 70,0 39,5 746,86 152,30 

290 AUDI A6 19/10/2011 M1 5 120.000-130.000 62,0 28,1 697,48 112,82 

291 MERCEDES C180 CDI 25/09/2013 M1 5 100.000-110.000 88,1 42,0 1.273,61 192,68 

292 VOLKSWAGEN GOLF 14/09/2016 M1 6b 40.000-50.000 85,0 140,7 6.174,76 463,62 

293 VW GOLF 16/09/2016 M1 6b 70.000-80.000 84,0 55,6  240,08 

294 AUDI A3 19/10/2015 M1 6b 60.000-70.000 86,0 52,6 1.146,25 129,60 

295 VW TIGUAN 07/10/2016 M1 6b 140.000-150.000 85,0 138,2 4.773,29 611,97 

296 AUDI Q5 10/10/2016 M1 6b 140.000-150.000 90,0 0,4  15,12 

297 HYUNDAI TUCSON 18/10/2016 M1 6b 130.000-140.000 84,8 72,2 1.551,71  
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Test 
ID 

Merk en model Datum 1ste 

inschrijving 

Categorie 

van het 

Voertuig 

Euro 

norm 

Km-stand Olie 

Temp 

[°C] 

NOX 

stationair 

[ppm] 

Gecor. 

Ratio 

[ppm x 

(g/km) 

/  

(%vol)] 

NOX@ 

maxload 

[ppm] 

298 VW CADDY 25/10/2016 N1 6b 220.000-230.000 86,0 20,7 818,16 219,16 

299 AUDI A4 15/11/2016 M1 6b 150.000-160.000 68,0 47,9  122,28 

300 VW PASSAT 07/08/2015 M1 6b 170.000-180.000 67,0 61,8 1.415,67  

301 VW PASSAT 31/05/2017 M1 6b 90.000-100.000 74,0 38,9 1.007,58 131,88 

302 BMW 520D 13/06/2017 M1 6b 30.000-40.000 74,7 14,8 423,19 213,02 

303 VOLVO V40 23/06/2017 M1 6b 80.000-90.000 75,0 30,1 843,32  

304 JAGUAR F-TYPE 12/09/2017 M1 6 70.000-80.000 94,0 39,5   

305 VW POLO  25/09/2017 N1 6b 110.000-120.000 70,0 31,3 753,56 83,39 

306 VOLKSWAGEN SCIROCCO 06/01/2012 M1 5 170.000-180.000 81,0 60,0 2.005,26 247,65 

307 AUDI A3 25/09/2017 M1 6b 100.000-110.000 87,0 77,9 2.538,40 448,49 

308 SKODA OCTAVIA 15/03/2011 M1 5 170.000-180.000 67,3 123,2 3.850,00 662,80 

309 VOLKSWAGEN GOLF 02/10/2017 M1 6b 40.000-50.000 71,0 1,4 42,41 121,20 

310 AUDI A3 12/10/2017 M1 6b 50.000-60.000 88,3 53,1 1.400,59 310,64 

311 AUDI Q5 18/10/2017 M1 6b 120.000-130.000 84,0 74,5 3.058,26 240,28 

312 VW TOURAN 19/10/2017 M1 6b 40.000-50.000 60,0 1,6 37,64 74,50 

314 VOLKSWAGEN TIGUAN 20/10/2017 M1 6b 110.000-120.000 78,0 132,9 5.271,17 740,05 

315 RENAULT KANGOO 23/10/2017 N1 6b 70.000-80.000 76,0 97,9 3.146,51 259,24 

316 VW TOURAN 23/10/2017 M1 6b 40.000-50.000 62,0 20,1 469,32 100,55 

317 VOLVO XC60 24/10/2017 M1 6b 110.000-120.000 77,0 11,5 473,68 238,13 
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Test 
ID 

Merk en model Datum 1ste 

inschrijving 

Categorie 

van het 

Voertuig 

Euro 

norm 

Km-stand Olie 

Temp 

[°C] 

NOX 

stationair 

[ppm] 

Gecor. 

Ratio 

[ppm x 

(g/km) 

/  

(%vol)] 

NOX@ 

maxload 

[ppm] 

318 AUDI Q5 27/11/2014 M1 6b 140.000-150.000 86,0 67,1 2.431,88 135,47 

319 VOLKSWAGEN ARTEON 09/03/2018 M1 6c 70.000-80.000 78,0 76,5 2.567,71  

320 SKODA SUPERB 20/04/2018 M1 6b 60.000-70.000 86,3 13,0 298,82  

321 VW GOLF PLUS 17/02/2012 M1 5 120.000-130.000 74,0 64,0 1.702,70 146,64 

322 MERCEDES A180D 19/09/2019 M1 6 20.000-30.000 52,0 164,1 6.750,95 432,33 

323 VW POLO  24/10/2019 N1 6c 70.000-80.000 76,0 48,3 1.673,18 194,70 

324 VW POLO  24/10/2019 M1 6c 40.000-50.000 59,0 63,4 1.963,04 180,29 

325 AUDI A6 03/03/2015 M1 6b 180.000-190.000 82,0 90,9 2.797,65 219,09 

326 AUDI A6 01/07/2014 M1 5b 70.000-80.000 65,4 14,8 350,12 91,84 

327 VOLKSWAGEN GOLF 05/07/2016 M1 6 60.000-70.000 52,0 29,3 484,53 115,44 

328 VW CADDY 27/05/2020 N1 6d 40.000-50.000 84,0 9,0 402,87 87,16 

329 BMW 520D 19/05/2015 M1 6b 100.000-110.000 93,0 236,0 11.124,06 1.471,16 

330 VOLKSWAGEN TIGUAN 28/03/2017 M1 6b 170.000-180.000 87,0 164,4 4.567,75 660,10 

331 VW POLO  06/05/2010 M1 5 130.000-140.000 81,4 160,3 4.821,39 461,34 

332 VOLKSWAGEN GOLF 25/05/2016 M1 6b 40.000-50.000 74,4 143,3 3.131,23 344,54 

333 MERCEDES CITAN 10/02/2015 N1 5b 100.000-110.000 75,0 72,4 2.321,64 272,72 

334 CITROËN JUMPY 16/07/2009 N1 4 110.000-120.000 89,6 18,9     



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
  

Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.  163 

Test 
ID 

Merk en model Datum 1ste 

inschrijving 

Categorie 

van het 

Voertuig 

Euro 

norm 

Km-stand Olie 

Temp 

[°C] 

NOX 

stationair 

[ppm] 

Gecor. 

Ratio 

[ppm x 

(g/km) 

/  

(%vol)] 

NOX@ 

maxload 

[ppm] 

337 PORSCHE CAYENNE 05/09/2016 M1 6b 100.000-110.000 75,6 27,6 949,45 87,63 

338 AUDI Q5 05/11/2010 M1 5 70.000-80.000 72,6 35,3 2.032,93 156,95 

339 PORSCHE MACAN 09/04/2015 M1 6b 130.000-140.000 76,0 111,3 6.070,91 385,54 

340 VW GOLF 25/08/2009 M1 5 100.000-110.000 81,3 49,7 1.033,25 326,30 

341 JAGUAR S-TYPE 28/10/2008 M1 4 150.000-160.000 78,0 127,2 8.651,93 273,64 

342 VW POLO  17/07/2015 N1 6 140.000-150.000 86,4 45,7   111,13 

343 VOLKSWAGEN SHARAN 05/12/2013 M1 5 120.000-130.000 78,3 73,0   212,19 

344 SEAT LEON 24/06/2016 M1 6 180.000-190.000 71,0 116,2 3.864,53 734,13 

345 SKODA OCTAVIA 12/07/2013 M1 5 140.000-150.000 36,0 213,4 5.945,96 383,67 

346 SKODA OCTAVIA 12/07/2013 M1 5 140.000-150.000 72,1 82,3 1.965,10   

347 SKODA OCTAVIA 12/07/2013 M1 5 140.000-150.000 57,0 200,4 10.169,27 797,12 

348 SKODA OCTAVIA 12/07/2013 M1 5 140.000-150.000 56,0 59,1 1.080,49 178,94 

349 SKODA OCTAVIA 02/07/2015 M1 5b 190.000-200.000 89,0 113,8 2.964,01 242,65 

350 VOLKSWAGEN CADDY 10/03/2015 M1 5 150.000-160.000 67,4 334,0 13.212,33 1.086,49 

351 PEUGEOT 207 16/12/2010 M1 5 60.000-70.000 51,0 55,2 2.116,42 170,98 

352 MERCEDES GLA 180 CDI 16/10/2015 M1 6b 70.000-80.000 71,2 5,4   89,49 

353 BMW X1 XDRIVE 31/08/2016 M1 6b 60.000-70.000 64,0 2,2 68,83 161,81 

354 AUDI A3 17/09/2008 M1 4 160.000-170.000 83,0 64,8 2.236,77 213,26 

355 MINI COOPER D 29/11/2011 M1 5 160.000-170.000 53,5 56,1 1.554,84 114,49 
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Test 
ID 

Merk en model Datum 1ste 

inschrijving 

Categorie 

van het 

Voertuig 

Euro 

norm 

Km-stand Olie 

Temp 

[°C] 

NOX 

stationair 

[ppm] 

Gecor. 

Ratio 

[ppm x 

(g/km) 

/  

(%vol)] 

NOX@ 

maxload 

[ppm] 

356 CITROËN C3 24/08/2011 M1 5 150.000-160.000 62,9 96,8 5.537,51 122,85 

357 MERCEDES E220D 25/10/2016 M1 6c 190.000-200.000 77,0 3,1 103,77 77,10 

358 MERCEDES E250 CDI 14/09/2011 M1 5 70.000-80.000 92,0 67,0 2.485,37 309,77 

359 OPEL MERIVA 13/10/2011 M1 5 170.000-180.000 87,8 155,5 6.805,90 885,06 

360 RENAULT MEGANE 28/10/2011 M1 5 160.000-170.000 73,3 48,1 1.205,11 229,76 

361 HYUNDAI IX35 15/11/2011 M1 5 100.000-110.000 71,0 138,9 6.223,53 568,75 

362 MERCEDES C200 CDI 13/08/2010 M1 5 120.000-130.000 73,0 65,6 1.998,98 193,36 

363 BMW 520D 14/06/2012 M1 5 150.000-160.000 89,0 52,0 1.444,75 233,59 

364 RENAULT SCENIC 21/12/2007 M1 4 80.000-90.000 77,8 44,8 1.145,07   

365 CITROËN BERLINGO 23/06/2014 M1 5b 130.000-140.000 74,5 31,6 1.064,59 138,09 

366 CITROEN C4 12/10/2011 M1 5 100.000-110.000 70,1 65,7   149,10 

367 BMW 520D 19/09/2017 M1 6d 60.000-70.000 83,7 96,8 2.764,33 264,14 

368 PEUGEOT 4008 10/10/2017 M1 6b 90.000-100.000 75,0 31,6 1.270,55   

369 KIA SORENTO 08/03/2012 M1 5 240.000-250.000 82,3 69,2 2.809,22 107,42 

370 FORD GRAND C_MAX 14/06/2011 M1 5 180.000-190.000 64,0 107,0 5.468,11 539,15 

371 VOLVO XC60 03/07/2012 M1 5 100.000-110.000 64,0 153,0 5.805,19 327,85 

372 VOLVO XC60 10/05/2011 M1 5 110.000-120.000 68,0 142,3 5.258,40 288,90 
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Test 
ID 

Merk en model Datum 1ste 

inschrijving 

Categorie 

van het 

Voertuig 

Euro 

norm 

Km-stand Olie 

Temp 

[°C] 

NOX 

stationair 

[ppm] 

Gecor. 

Ratio 

[ppm x 

(g/km) 

/  

(%vol)] 

NOX@ 

maxload 

[ppm] 

373 CITROËN C4 25/09/2012 M1 5 90.000-100.000 69,0 50,3 1.360,46   

374 SKODA OCTAVIA 12/11/2008 M1 4 220.000-230.000 67,0 58,5 2.042,07 308,55 

375 BMW 520D 27/06/2014 M1 6b 190.000-200.000 74,0 5,7 167,43 199,04 

376 BMW 316D 02/11/2017 M1 6b 60.000-70.000 79,9 64,4 1.921,40 266,46 

377 BMW X1 25/10/2012 M1 5 130.000-140.000 88,2 44,7 1.722,34 384,36 

378 PEUGEOT 3008 25/10/2010 M1 4 110.000-120.000 79,6 69,0 2.287,59 415,92 

379 BMW X5 06/01/2015 M1 6b 130.000-140.000 82,0 2,9 117,75 85,95 

380 RENAULT MODUS 09/11/2012 M1 5 160.000-170.000 63,7 69,2 1.554,38 502,66 

381 CITROËN C3 14/09/2010 M1 4 90.000-100.000 76,6 100,1   449,15 

382 VW JETTA 19/01/2006 M1 4 180.000-190.000 37,9 63,6 3.000,00   

383 PEUGEOT PARTNER 04/10/2011 M1 5 160.000-170.000 63,1 58,1   161,24 

384 NISSAN NV200 30/09/2013 M1 5 140.000-150.000 54,0 97,4 3.092,77 296,42 

385 TOYOTA RAV4 23/11/2009 M1 5 200.000-210.000 87,4 93,5 3.623,32 516,82 

386 RANGE ROVER EVOQUE 29/10/2015 M1 6b 100.000-110.000 98,2     100,10 

387 MINI ONE 10/09/2015 M1 6 100.000-110.000 64,0 10,7 254,17   

388 RENAULT MEGANE 12/04/2013 M1 5 210.000-220.000 60,3 107,1 4.108,14 373,76 

389 MERCEDES A 10/08/2012 M1 5 240.000-250.000 78,4 225,7 11.231,52 1.228,16 

390 MERCEDES GLK 12/10/2011 M1 5a 120.000-130.000 82,0 67,8 2.108,75 317,51 

391 BMW X3 16/10/2013 M1 5 90.000-100.000 65,0 230,1 5.200,60 402,55 
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Gecor. 
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/  
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NOX@ 
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392 MAZDA CX-5 28/10/2013 M1 6 190.000-200.000 80,1 41,8 1.118,61 1.998,20 

393 FORD C-MAX 26/11/2013 M1 5 130.000-140.000 79,0 39,5 1.471,23 201,53 

394 CITROËN C3 23/10/2015 M1 5b 60.000-70.000 57,7 57,7 1.846,25 400,14 

395 BMW X1 10/01/2013 M1 5 150.000-160.000 71,0 47,2   96,08 

396 MERCEDES E200 05/11/2010 M1 5 230.000-240.000 57,0 28,2 677,21 133,00 

397 VOLVO C70 04/03/2008 M1 5 230.000-240.000 92,1 154,5 8.425,69 768,23 

398 CITROËN DS5 30/09/2013 M1 5 50.000-60.000 71,0 47,8 1.194,48 141,54 

399 KIA SOUL 02/11/2016 M1 6b 110.000-120.000 77,4 90,3 4.104,55 197,59 

401 MERCEDES E200CDI 13/07/2012 M1 5 120.000-130.000 81,0 87,3 2.676,52 315,08 

402 PEUGEOT 10/07/2015 M1 5 140.000-150.000 78,1 51,6 1.326,67 188,27 

403 MERCEDES C220 D 21/09/2015 M1 6 70.000-80.000 92,0 21,7 568,01 122,72 

404 OPEL INSIGNIA 22/04/2011 M1 5 230.000-240.000 77,0 133,4 8.635,13 1.266,18 

407 MERCEDES E220 CDI 16/07/2012 M1 5 130.000-140.000 6,7 64,2 1.805,83   

408 MERCEDES A180D 23/10/2015 M1 6b 130.000-140.000 59,0 18,2 480,81 374,48 

409 OPEL MERIVA 25/11/2015 M1 6b 80.000-90.000 67,7 126,0 4.691,24 1.073,58 

410 TOYOTA RAV4 01/09/2010 M1 5 70.000-80.000 67,0 37,7 948,47 1.279,52 

411 CITROËN C5 25/07/2016 M1 6b 30.000-40.000 80,0 42,0 1.105,53 210,96 
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NOX@ 

maxload 

[ppm] 

412 CITROËN C8 12/07/2010 M1 5 130.000-140.000 77,0 77,0 3.061,04 103,34 

413 VW GOLF 01/04/2005 M1 4 210.000-220.000 54,0 22,2 583,01 50,02 

414 BMW 1 22/09/2014 M1 5 80.000-90.000 85,3 49,0 1.013,61   

415 BMW X3 29/11/2016 M1 6b 100.000-110.000 84,0 4,7   131,53 

416 VOLVO S60 16/10/2015 M1 6b 140.000-150.000 87,0 88,3 2.814,27 185,66 

417 BMW 116D 13/04/2011 M1 5 190.000-200.000 68,4 73,7 2.355,53 146,51 

418 CITROËN C4 PICASSO 22/09/2015 M1 5b 170.000-180.000 61,1 58,7 1.534,74   

419 MERCEDES GLC 220D 18/09/2017 M1 6b 70.000-80.000 89,0 50,7   105,68 

420 NISSAN QASHQAI 26/03/2015 M1 5b 80.000-90.000 74,0 109,4 2.884,31 291,35 

421 CITROËN C4 11/02/2008 M1 4 +250.000 83,0 50,2 1.872,68   

422 FORD MONDEO 29/12/2011 M1 5 +250.000 73,0 55,3 2.008,99 912,35 

423 PEUGEOT 508 12/06/2012 M1 5 220.000-230.000 86,2 119,2 7.801,05 640,79 

424 RENAULT SCENIC 13/10/2017 M1 6b 50.000-60.000 75,0 20,0 406,17 239,05 

425 BMW 318D 18/10/2017 M1 6b 120.000-130.000 84,1 128,4   308,83 

426 CITROËN C4 PICASSO 08/11/2017 M1 6b 70.000-80.000 53,3 37,0 1.082,17 180,06 

427 VOLKSWAGEN CADDY 11/10/2010 N1 4 +250.000 86,4 107,4   543,65 

428 CITROEN C5 27/04/2010 M1 5 150.000-160.000 63,5 59,1 1.970,44 166,09 

429 BMW X1 20/11/2017 M1 6b 60.000-70.000 68,4 1,8 45,67 129,26 

430 PEUGEOT 5008 20/10/2017 M1 6b 110.000-120.000 76,6 26,3 796,36 206,49 
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Test 
ID 

Merk en model Datum 1ste 

inschrijving 

Categorie 

van het 

Voertuig 

Euro 

norm 

Km-stand Olie 

Temp 

[°C] 

NOX 

stationair 

[ppm] 

Gecor. 

Ratio 

[ppm x 

(g/km) 

/  

(%vol)] 

NOX@ 

maxload 

[ppm] 

431 JAGUAR F-PACE 21/11/2017 M1 6b 20.000-30.000 96,6 3,3 82,56 11,05 

432 KIA OPTIMA 15/02/2013 M1 5 80.000-90.000 79,0 205,5 10.772,73 78,89 

433 MERCEDES E220D 26/09/2017 M1 6c 120.000-130.000 85,0 65,5 1.768,45 112,24 

434 VOLVO V50 11/03/2010 M1 5 230.000-240.000 81,1 43,7 953,99 508,62 

435 MERCEDES C180D 10/08/2017 M1 6b 50.000-60.000 80,4 6,8   19,53 

436 DACIA DUSTER 23/10/2012 M1 5 170.000-180.000 65,9 106,7 4.086,64 264,99 

437 MERCEDES GLE 16/11/2017 M1 6b 100.000-110.000 60,3 93,3 2.634,35   

438 CITROËN C4 PICASSO 19/07/2016 M1 6 110.000-120.000 94,0 0,6 14,83   

439 BMW 520D 25/10/2017 M1 6b 50.000-60.000 76,8 146,7 3.577,19 375,79 

440 MERCEDES C200 CDI 26/05/2009 M1 4 70.000-80.000 73,0 101,0   481,73 

441 FORD FOCUS 16/11/2010 M1 4 120.000-130.000 77,4 23,7 423,58 138,11 

442 BMW X1 XDRIVE 02/01/2012 M1 5 180.000-190.000 67,7 83,7 2.649,45   

443 AUDI A3 23/04/2007 M1 4 +250.000 91,0 70,6 3.073,38   

444 BMW 520D 13/08/2019 M1 6d 40.000-50.000 96,8 0,3   85,62 

445 VOLKSWAGEN JETTA 30/04/2008 M1 4 160.000-170.000 67,0 48,0 1.557,56 201,85 

446 CITROËN JUMPY 02/10/2019 N1 6 0-10.000 71,0 28,8 1.456,60 127,68 

447 MERCEDES B180d 23/09/2016 M1 6b 70.000-80.000 72,0 15,7 473,86 254,53 
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Test 
ID 

Merk en model Datum 1ste 

inschrijving 

Categorie 

van het 

Voertuig 

Euro 

norm 

Km-stand Olie 

Temp 

[°C] 

NOX 

stationair 

[ppm] 

Gecor. 

Ratio 

[ppm x 

(g/km) 

/  

(%vol)] 

NOX@ 

maxload 

[ppm] 

448 OPEL MOKKA 29/10/2013 M1 5b 120.000-130.000 92,0 84,6     

449 CITROËN C-CROSSER 07/02/2011 M1 5 170.000-180.000 81,0 55,9 2.134,91 148,17 

450 BMW 520D 16/05/2017 M1 6b 60.000-70.000 80,0 41,9 856,71 350,22 

451 MINI COOPER D 15/06/2011 M1 5 90.000-100.000 73,5 65,8 1.640,86 148,33 

452 BMW 116D 21/01/2020 M1 6b 20.000-30.000 89,0 0,2   6,53 

453 BMW 520D 03/10/2017 M1 6b 100.000-110.000 70,0 34,1 695,13 171,68 

455 
RENAULT 

MEGANESCENIC 
12/11/2012 M1 5 60.000-70.000 

75,0 192,3 13.383,91 988,84 

456 CITROËN C3 PICASSO 09/02/2011 M1 5 160.000-170.000 82,5 133,9 9.215,79 1.178,78 

457 NISSAN QASHQAI 06/05/2011 M1 5 120.000-130.000 80,7 180,8 12.104,84 197,79 

458 MERCEDES B180 01/06/2007 M1 4 190.000-200.000 57,4 134,7 8.393,57 714,77 

459 CITROËN BERLINGO 04/04/2018 N1 6b 110.000-120.000 95,0 28,1 911,18 115,93 

460 PEUGEOT 5008 06/06/2017 M1 6b 140.000-150.000 84,2 20,1 599,09 347,72 

461 FORD TOURNEO 17/12/2019 M1 6dt 30.000-40.000 86,0 0,4 20,95 232,27 

462 PEUGEOT PARTNER 25/03/2014 M1 5 140.000-150.000 68,6 26,3 1.015,30 108,82 

463 AUDI A6 08/12/2020 M1 6 30.000-40.000 75,0 89,8 3.847,03 235,75 

464 MERCEDES B180D 26/11/2005 M1 4 190.000-200.000 58,8 126,8 8.849,33 947,23 

465 RENAULT MEGANE 20/10/2010 M1 5 120.000-130.000 74,0 62,9 2.259,17 210,62 

466 VW CADDY 04/11/2008 M1 4 80.000-90.000 65,0 50,4 1.963,20 236,91 
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Test 
ID 

Merk en model Datum 1ste 

inschrijving 

Categorie 

van het 

Voertuig 

Euro 

norm 

Km-stand Olie 

Temp 

[°C] 

NOX 

stationair 

[ppm] 

Gecor. 

Ratio 

[ppm x 

(g/km) 

/  

(%vol)] 

NOX@ 

maxload 

[ppm] 

467 AUDI A6 08/12/2020 M1 6 30.000-40.000 85,1 62,8 2.520,46   

468 AUDI A6 08/12/2020 M1 6 30.000-40.000 45,2 45,8 2.210,39   

469 PEUGEOT 206 12/02/2013 M1 5 140.000-150.000 75,6 48,1     

470 CITROËN C4 AIRCROSS 11/01/2017 M1 6b 100.000-110.000 73,0 54,6   297,58 

471 SAAB 9-3 19/03/2007 M1 4 230.000-240.000 78,0 198,3 11.835,85 656,60 

472 FORD FIESTA 22/12/2011 M1 5 180.000-190.000 73,0 53,0 1.783,56   

473 PEUGEOT PARTNER 04/11/2009 M1 4 150.000-160.000 79,0 83,4 3.982,88 308,86 

474 VOLKSWAGEN TIGUAN 25/03/2016 M1 6 130.000-140.000 89,0 112,5 4.624,91 244,05 

477 CITROËN C5 14/10/2011 M1 5 190.000-200.000 74,0 51,8     

478 RENAULT MEGANE 04/11/2010 M1 4 130.000-140.000 53,0 103,6 3.508,89 505,01 

479 CITROEN JUMPY 18/04/2019 M1 6d 120.000-130.000 69,2 0,3 11,69 48,57 

480 JAGUAR X-TYPE 14/10/2005 M1 4 100.000-110.000 90,0 5,7 138,28 36,77 

481 MERCEDES E200 13/10/2016 M1 6b 70.000-80.000 52,0 29,9 749,05 163,23 

482 SKODA OCTAVIA 17/07/2007 M1 4 120.000-130.000 84,0 52,3 1.819,72 239,83 

483 TOYOTA AVENSIS 28/08/2006 M1 4 180.000-190.000 79,0 158,2 8.534,32 343,50 

484 PEUGEOT 307 06/11/2006 M1 4 90.000-100.000 68,4 73,6 2.707,96 257,06 
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 Overzicht steekproef Centralauto 
 
 

tabel 60: Overzicht Centralauto steekproef 

Test 
ID 

Merk en model Datum 1ste 

inschrijving 

Categorie 

van het 

Voertuig 

Euro 

norm 

Km-stand Olie 

Temp 

[°C] 

NOX 

stationair 

[ppm] 

Gecor. 

Ratio 

[ppm x 

(g/km) 

/  

(%vol)] 

NOX@ 

maxload 

[ppm] 

1 VW PASSAT 07/08/2015 M1 6b 170.000-180.000 75,0 90,6 1897,10 384,85 

3 SKODA SUPERB 20/04/2018 M1 6b 60.000-70.000 89,0 43,0 1266,76 257,26 

4 AUDI A3 CABRIO 06/05/2011 M1 5 90.000-100.000 73,0 57,5 1303,18 581,62 

7 RENAULT KANGOO 12/11/2012 N1 5 110.000-120.000 59,5 218,4 10134,39 750,29 

8 VW TIGUAN 02/10/2017 M1 6b 50.000-60.000 88,6 67,3 2599,31 615 

11 MERCEDES C200 14/12/2011 M1 5 230.000-240.000 72,0 37,9   221,56 

12 JAGUAR XF 18/10/2013 M1 5 120.000-130.000 79,6 233,7 11049,08 996,62 

13 MERCEDES A 27/03/2014 M1 5 100.000-110.000 69,3 85,7   599,72 

14 AUDI A3 CABRIO 11/10/2016 M1 6 100.000-110.000 84,0 77,1   424,06 

16 VW GOLF 22/09/2017 M1 6 80.000-90.000 88,0 177,2   414,88 

17 OPEL ASTRA 29/06/2017 M1 6b 160.000-170.000 93,0 203,7 10185,00 1248,51 

18 TOYOTA AURIS 03/10/2011 M1 5 220.000-230.000 81,0 191,9 8446,56 1101,34 

19 TOYOTA AVENSIS 09/03/2010 M1 5 150.000-160.000 83,3 128,9 3448,75 366,03 

20 MERCEDES CLA 04/10/2017 M1 6b 50.000-60.000 60,9 0,1 3,71 111,48 

21 MERCEDES C200 12/10/2012 M1 5 130.000-140.000 93,9 151,6 8913,52 383,16 
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Test 
ID 

Merk en model Datum 1ste 

inschrijving 

Categorie 

van het 

Voertuig 

Euro 

norm 

Km-stand Olie 

Temp 

[°C] 

NOX 

stationair 

[ppm] 

Gecor. 

Ratio 

[ppm x 

(g/km) 

/  

(%vol)] 

NOX@ 

maxload 

[ppm] 

24 VOLVO C30 14/10/2011 M1 5 90.000-100.000 69,0 69,3 1324,46 220 

25 VW TOURAN 23/05/2016 M1 6b 130.000-140.000 91,0     144,01 

27 VW GOLF 22/01/2014 M1 5b 150.000-160.000 96,0 299,3 10044,31 880,88 

28 MERCEDES C200 30/09/2013 M1 5b 80.000-90.000 94,7 155,1 10018,42 1033,74 

30 HYUNDAI TUCSON 03/08/2016 M1 6b 160.000-170.000 79,4 45,7 2592,78 296,25 

31 BMW 1 17/09/2013 M1 5 150.000-160.000 88,0 147,6 5038,76 490,41 

34 VW PASSAT 23/10/2017 M1 6 90.000-100.000 56,4 5,7   120,91 

35 MERCEDES E200 06/10/2010 M1 5 180.000-190.000 100,0 87,7 3391,07 259,51 

36 AUDI A3  21/09/2010 M1 5 130.000-140.000 69,0 57,9 1286,67 607,4 

37 VW TIGUAN 04/10/2012 M1 5 90.000-100.000 85,0 105,5 6083,58 514,76 

38 NISSAN QASHQAI 22/05/2015 M1 5b 160.000-170.000 93,0 272,7 13085,20 1804,04 

39 MERCEDES E220 11/05/2010 M1 5 230.000-240.000 89,0 71,1 2881,92 289,92 

40 SKODA FABIA 28/09/2010 M1 5 180.000-190.000 89,4 224,2 9096,64 1759,54 

41 ALFA ROMEO MITO 05/08/2010 M1 5 140.000-150.000 80,5 322,6   1482,41 

42 VOLKSWAGEN GOLF 08/10/2010 M1 5 170.000-180.000 86,9 113,4 2908,45 609,67 

43 TOYOTA AVENSIS 01/03/2012 M1 5 170.000-180.000 86,0 43,3 4258,43 845,29 

44 VOLKSWAGEN GOLF 27/08/2009 M1 5 150.000-160.000 78,7 88,8 2360,51 528,87 



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
  

Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.  173 

Test 
ID 

Merk en model Datum 1ste 

inschrijving 

Categorie 

van het 

Voertuig 

Euro 
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Km-stand Olie 

Temp 

[°C] 

NOX 

stationair 

[ppm] 

Gecor. 

Ratio 

[ppm x 

(g/km) 

/  

(%vol)] 

NOX@ 

maxload 

[ppm] 

45 SKODA SUPERB 06/03/2018 M1 6b +250.000 90,0 128,9 6925,97 560,1 

46 VOLVO XC60 11/10/2016 M1 6b 110.000-120.000 64,0 112,7 5081,75 346,9 

47 VOLKSWAGEN AMAROK 12/03/2019 M1 6b 110.000-120.000 83,0 32,0 1618,39 150,46 

50 VOLKSWAGEN POLO 08/02/2011 M1 5 230.000-240.000 89,4 204,7   695,48 

51 VOLKSWAGEN PASSAT 04/01/2010 M1 5 200.000-210.000 80,2 107,2 3639,16 240,49 

52 VOLVO XC60 14/03/2011 M1 5 +250.000 75,4 170,0 5606,00 428,95 

54 CITROËN 3008 23/02/2016 M1 6b 40.000-50.000 93,0 0,7 6,76 2,35 

55 MERCEDES E200D 12/10/2017 M1 6c 160.000-170.000 84,0 0,8 15,81 54,08 

56 DACIA LOGAN 07/06/2012 M1 5 60.000-70.000 74,0 182,8 7251,07 1002,36 

57 HYUNDAI I30 23/09/2010 M1 4 140.000-150.000 88,0 100,7 4226,46 311,06 

58 VOLKSWAGEN GOLF 02/06/2008 M1 4 230.000-240.000 92,0 164,9 8531,78 756,94 

60 BMW 116D 29/05/2012 M1 5 110.000-120.000 89,0 189,6 7478,25 985,49 

61 BMW 520D 23/10/2013 M1 6 200.000-210.000 90,0 13,0 409,47 121,57 

62 HYUNDAI I30 13/10/2010 M1 4 110.000-120.000 64,3 111,3 5791,63 226,28 

63 PEUGEOT RCZ 10/09/2013 M1 5 150.000-160.000 75,0 113,1 5458,65 191,19 

64 PEUGEOT 206+ 06/10/2011 M1 5 40.000-50.000 82,0 45,4 9258,04 666,54 

66 MRCEDES E220D 21/08/2017 M1 6c 90.000-100.000 44,0 6,5 135,46 62,52 

67 PEUGEOT 2008 16/10/2013 M1 5 170.000-180.000 64,0 96,9 2932,13 319 

68 RENAULT KANGOO 08/10/2012 M1 5 170.000-180.000 64,6 76,8 3105,71 231,38 
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Test 
ID 

Merk en model Datum 1ste 

inschrijving 

Categorie 

van het 

Voertuig 

Euro 
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Km-stand Olie 

Temp 

[°C] 

NOX 

stationair 

[ppm] 

Gecor. 

Ratio 

[ppm x 

(g/km) 

/  

(%vol)] 

NOX@ 

maxload 

[ppm] 

70 BMW 216D 19/03/2015 M1 6b 80.000-90.000 71,0 84,2 2176,45 187,21 

71 PEUGEOT PARTNER 04/10/2011 M1 5 110.000-120.000 78,4 49,7 1990,86 111,18 

73 SKODA OCTAVIA 04/07/2014 M1 5b 100.000-110.000 91,3 153,8 4394,29 654,51 

74 RENAULT KANGOO 08/10/2020 N1 6d 10.000-20.000 66,0 21,8 818,88 162,52 

75 OPEL ASTRA 08/10/2018 M1 6b 190.000-200.000 91,4 141,6 4517,53 890,8 

76 MERCEDES A180D 07/11/2017 M1 6b 30.000-40.000 57,4 11,5 322,87 536,47 

77 MERCEDS A180CDI 14/10/2013 M1 5 170.000-180.000 80,0 181,7 12355,60 1341,76 

78 
LAND ROVER RANGE 

ROVER EVOQUE 
08/08/2016 M1 6b 120.000-130.000 

95,0 221,8 9030,94 575,84 

79 AUDI A6 10/10/2016 M1 6b 140.000-150.000 84,0 31,5 1264,60 67,03 

80 CITROËN BERLINGO 04/11/2019 M1 6d 90.000-100.000 88,0 4,1 146,65 117,53 

84 VOLKSWAGEN CADDY 11/10/2013 M1 5 180.000-190.000 85,0 42,9 993,12 383,16 

86 FORD C MAX 31/10/2017 M1 6b 70.000-80.000 74,0 71,2 2517,17 325,36 

88 PEUGEOT 508 02/07/2012 M1 5 140.000-150.000 58,0 65,5 2230,93 165,14 

89 MERCEDES E220D 01/08/2017 M1 6c 200.000-210.000 90,5 2,0   65,67 

90 TOYOTA AR2 15/09/2011 M1 5 170.000-180.000 79,3 147,5 4150,30 678,85 

91 VOLKSWAGEN POLO 07/09/2005 M1 4 110.000-120.000 57,0 57,5 1553,38 241,67 

92 VW CADDY 25/10/2016 N1 6b +250.000 81,0 20,0 479,53 85,08 
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Test 
ID 

Merk en model Datum 1ste 

inschrijving 

Categorie 

van het 

Voertuig 
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Km-stand Olie 
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[°C] 

NOX 

stationair 

[ppm] 

Gecor. 

Ratio 

[ppm x 

(g/km) 

/  

(%vol)] 

NOX@ 

maxload 

[ppm] 

93 AUDI A4 AVANT 20/10/2016 M1 6b 210.000-220.000 90,0 7,3 2064,86 418,7 

96 AUDI A1 11/07/2014 M1 5b 70.000-80.000 70,8 64,4 1353,63 307,09 

97 MERCEDES E200 11/04/2014 M1 5b 70.000-80.000 68,0 154,5 11293,86 926,47 

99 SKODA FABIA  13/10/2011 M1 5 120.000-130.000 67,0 65,6 1656,73 137,38 

100 RENAULT CAPTUR 06/10/2017 M1 6b 60.000-70.000 79,0 194,5 11905,76 741,19 

101 MERCEDES C180D 10/10/2017 M1 6b 60.000-70.000 82,0 120,6   751,07 

102 VW PASSAT 09/10/2015 M1 6b 140.000-150.000 90,5 52,5 1360,17 138,9 

104 AUDI A4 AVANT 22/09/2017 M1 6b 70.000-80.000 86,0 68,6 1968,52 298,3 

105 VW GOLF 26/04/2011 M1 5a +250.000 80,0 73,9 2558,08 339,46 

106 RENAULT KADJAR 12/10/2016 M1 6b 90.000-100.000 81,0 159,3 10240,71 802,62 

107 MERCEDES A 180  27/08/2014 M1 5b 130.000-140.000 75,0 183,0 9539,36 1208,99 

108 BMW X4 21/10/2015 M1 6 70.000-80.000 90,0 37,0   210,11 

109 VW GOLF SPORTSVAN 23/12/2015 M1 6b 150.000-160.000 80,0 87,1 2557,30 177,87 

111 LAND ROVER DISCOVERY  17/05/2017 M1 6b 110.000-120.000 103,6 0,5 19,09 3,99 

113 MERCEDES GLK  23/09/2009 M1 5 +250.000 100,0 224,8 16510,21 1384,92 

116 HYUNDAI SANTE FE 06/11/2017 M1 6b 60.000-70.000 75,0 187,7 14913,15 552,37 

117 VW GOLF 06/10/2009 M1 5 70.000-80.000 87,0 50,9 1521,88 243,91 

118 MERCEDES B180D 20/10/2017 M1 6b 40.000-50.000 76,0 152,3 8107,51 856,57 

120 AUDI A4 AVANT 06/06/2013 M1 5 110.000-120.000 80,0 41,4 1296,26 194,7 
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ID 

Merk en model Datum 1ste 

inschrijving 

Categorie 
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Voertuig 
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[°C] 

NOX 

stationair 

[ppm] 

Gecor. 
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[ppm x 

(g/km) 

/  

(%vol)] 

NOX@ 
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[ppm] 

121 PEUGEOT 3008 25/10/2012 M1 5 60.000-70.000 75,0 118,3 8822,37 654,24 

122 VW POLO  23/05/2013 M1 5 150.000-160.000 94,0 176,5 8482,28 904,37 

123 BMW 220d 18/03/2015 M1 6b 70.000-80.000 83,0 59,2 1658,74 176,67 

124 NISSAN QASHQAI 31/10/2017 M1 6b 50.000-60.000 77,0 77,1 3634,71 807,82 

126 MERCEDES CLA 06/10/2017 M1 6b 60.000-70.000 80,9 194,4 10585,13 1191,18 

127 BMW 520D 14/09/2012 M1 5 200.000-210.000 93,2 100,4 3191,01 403,17 

128 MAZDA CX3 12/10/2015 M1 6b 90.000-100.000 76,0 33,1   166,99 

129 MERCEDES GLC 26/09/2016 M1 6b 140.000-150.000 89,0 3,1 129,00 17,38 

130 OPEL COMBO 23/02/2016 N1 5b 60.000-70.000 87,0 130,4 6801,25 932,62 

154 AUDI A4 AVANT 20/04/2015 M1 6b 110.000-120.000 89,0 92,7 3583,09 466,72 

155 VW CADDY 17/02/2016 N1 6b 150.000-160.000 73,0 9,9 244,99 75,46 

157 CITROËN BERLINGO 04/10/2017 N1 6b 40.000-50.000 89,0 102,5 7406,45 771,55 

158 RENAULT MEGANE 09/03/2018 M1 6b 80.000-90.000 66,0 132,3 7350,00 744,86 

159 SEAT IBIZA 23/12/2013 M1 5b 100.000-110.000 94,0 264,1 13514,98 1385,65 

160 RENAULT CLIO 26/09/2011 M1 5b 30.000-40.000 81,0 132,7 9388,30 669,39 

162 BMW X3  29/10/2013 M1 5 110.000-120.000 88,0 111,1 5493,96 369,14 

163 VW POLO  12/11/2013 M1 5 210.000-220.000 88,0 59,5 1609,31 276,2 
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Test 
ID 

Merk en model Datum 1ste 

inschrijving 
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van het 

Voertuig 

Euro 
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Km-stand Olie 

Temp 

[°C] 

NOX 
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[ppm] 

Gecor. 

Ratio 

[ppm x 

(g/km) 

/  

(%vol)] 

NOX@ 

maxload 

[ppm] 

164 BMW 114 04/11/2013 M1 5 120.000-130.000 82,0 89,6 3500,50 214,37 

165 MERCEDES E250 CDI 27/10/2011 M1 5 160.000-170.000 82,0 95,3 6767,68 520,9 

166 VOLVO XC60 12/10/2017 M1 6b 130.000-140.000 83,0 97,8 8069,60 695,92 

169 FORD FOCUS 09/10/2020 N1 6d 0-10.000 93,0     1,22 

170 TOYOTA AVENSIS 05/11/2009 M1 5 150.000-160.000 86,0 39,9 2380,59 197,5 

171 CITROËN C4 AIRCROSS 02/11/2015 M1 6b 80.000-90.000 78,0 64,6 4865,44 551,4 

172 VOLVO V40 22/10/2015 M1 6 110.000-120.000 88,0 106,9   803,57 

173 RENAULT KANGOO 18/04/2018 N1 6b 40.000-50.000 77,0 158,0   694,83 

174 BMW 116D 25/10/2013 M1 5 70.000-80.000 89,0 128,2 4862,76 273,59 

175 VOLVO V60 02/11/2017 M1 6b 70.000-80.000 80,0 55,8 3083,68 670,31 

176 OPEL CORSA 23/05/2014 M1 5 70.000-80.000 84,0 139,3   746,57 

178 VW PASSAT 08/08/2011 M1 5 130.000-140.000 79,2 40,2 967,47 360,23 

179 MAZDA CX3 18/09/2017 M1 6b 40.000-50.000 61,0 46,2 1240,66 306,69 

180 RENAULT KANGOO 30/10/2015 N1 5b 70.000-80.000 74,5 141,6 11385,41 924,96 

184 AUDI A6 06/07/2010 M1 5 +250.000 82,0 147,8 8144,08 621,63 

185 RENAULT CLIO 28/11/2016 M1 6b 110.000-120.000 65,0 117,5 5944,94 674,48 

186 
LAND ROVER DISCOVERY 

SPORT 
02/12/2015 M1 6b 70.000-80.000 

94,0 3,7 186,34 155,75 

188 SKODA OCTAVIA 23/11/2009 M1 5 170.000-180.000 61,0 37,6 1530,86 98,55 
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189 RENAULT CLIO 28/12/2011 M1 5 120.000-130.000 70,0 160,9 9094,35 701,24 

190 VOLKSWAGEN TOURAN 15/11/2013 M1 5 120.000-130.000 69,4 37,0 930,87 157,72 

191 NISSAN QASHQAI 30/04/2014 M1 5b 110.000-120.000 87,0 174,1   1232,26 

192 HYUNDAI IX35 04/11/2011 M1 5 100.000-110.000 57,0 187,7   804,53 

193 CITROËN C3 15/07/2013 M1 5 230.000-240.000 83,0 127,4   578,31 

194 VW ARTEON 14/11/2017 M1 6c 160.000-170.000 95,0 13,0   344,15 

196 SKODA OCTAVIA 01/12/2016 M1 6b 50.000-60.000 52,2 32,9 677,57 98,17 

197 VOLVO XC60 13/04/2015 M1 6 80.000-90.000 60,0 111,1 7138,03 659,25 

198 NISSAN QASHQAI 29/04/2016 M1 6b 130.000-140.000 59,7 203,9 10794,71 1096,44 

199 MAZDA 3 26/08/2013 M1 5 140.000-150.000 79,0 45,7 2119,15 311,74 

200 AUDI A4 AVANT 27/05/2010 M1 5 +250.000 73,0 20,7 516,50 100,37 

201 VW CADDY 24/04/2015 M1 5 +250.000 89,0 40,8 1356,96 280,23 

203 VOLVO S60 03/08/2017 M1 6b 30.000-40.000 39,2 3,5   43,84 

205 VW TIGUAN 10/11/2015 M1 6b 130.000-140.000 80,0 97,5 3611,11 296,21 

206 VW PASSAT 24/02/2016 M1 6b 80.000-90.000 76,0 98,5 4395,22 897,05 

207 VW EOS 15/01/2007 M1 4 190.000-200.000 79,0 54,3   545,85 

208 CITROËN C1 29/04/2008 M1 4 70.000-80.000 85,7 187,0 6862,96 939,2 
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209 AUDI A3 05/10/2006 M1 4 210.000-220.000 83,0 41,5 1311,56 126,47 

210 MERCEDES C180D 02/10/2017 M1 6b 120.000-130.000 83,8 2,2 42,08 74,89 

211 FORD S-MAX 06/07/2011 M1 5 +250.000 60,4 69,7 2632,69 306,85 

212 MAZDA 5 08/02/2012 M1 5 130.000-140.000 70,0 54,8   364,39 

214 RENAULT SCENIC 08/11/2012 M1 5 40.000-50.000 52,2 54,8 1093,92 814,3 

215 SUZUKI SWIFT 21/11/2013 M1 5 60.000-70.000 78,0 122,5 5623,86 1057,86 

222 MERCEDES C180CDI 06/06/2013 M1 5 160.000-170.000 72,8 50,7 1719,95 199,4 

223 AUDI A3 18/11/2015 M1 6b 110.000-120.000 82,1 74,3 1496,09 149,21 

224 VW PASSAT 30/10/2014 M1 5b 220.000-230.000 75,2 98,6 3480,00 488,07 

225 NISSAN JUKE 21/10/2011 M1 5 150.000-160.000 69,7 118,8 7075,20 249,01 
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 Overzicht steekproef voor het opsporen van 
aanwijzingen van “frauduleuze” aanpassing 

 
 

tabel 61: Overzicht steekproef voor het opsporen van aanwijzingen van “frauduleuze” aanpassing 

Voertuig Bouwjaar Kilometerstand Storing 

nabehandelings

-systeem 

Storing 

motorbesturing 

MIL 

DAF CF 2013 - 2017 104.128 
Geen 

communicatie 
OK OK 

Mercedes  ATEGO 2004 - 2015  OK OK OK 

MAN TGA 2007 283.854 OK OK OK 

vov FH 2013-2020  OK OK OK 

vov FH 2013-2021  OK OK OK 

DAF XF 2018- 375.415 
Geen 

communicatie 

Fouten 

aanwezig 
MIL ON 

Scania 2005-2018  
Module 

antwoord niet 

Module 

antwoord niet 
OK 

DAF XF 2018 -  260.031 
Geen 

communicatie 
OK OK 

Volvo  FH 2005- 2012  
Module 

antwoord niet 

Module 

antwoord niet 
OK 

DAF XF  2013 - 2017 470.056 
Geen 

communicatie 
OK OK 

DAF XF 2006-2013 466.666 
Module 

antwoord niet 
OK OK 

DAF LF 2013- 2021 173.313 OK OK OK 

MAN TGS 2014-  161.983 
Module 

antwoord niet 
OK OK 

MAN TGX 2008- 2012 120.916 OK OK OK 

DAF XF 2013 -2017 830.753 
Geen 

communicatie 
OK OK 

Volvo  FH 2013- 2014 426.563 OK OK OK 

Scania R  2015 - 2018  OK OK OK 

DAF XF 2013 - 2017 534.170 
Geen 

communicatie 
OK OK 
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Voertuig Bouwjaar Kilometerstand Storing 

nabehandelings

-systeem 

Storing 

motorbesturing 

MIL 

Volvo FMX 2013- 2020 396.706 
Fouten 

aanwezig 

Fouten 

aanwezig 
MIL ON 

DAF XF 2006 - 2013 741.463 OK OK OK 

DAF XF 2018-2021 165.104 
Geen 

communicatie 
OK OK 

Scania P 2005 - 208  
Module 

antwoord niet 
OK OK 

MAN TGX 2014 - 2020 656.051 OK OK OK 

DAF LF 55 2001- 2006 189.009 
Module 

antwoord niet 

Module 

antwoord niet 
OK 

Mercedes  ATEGO 2013-2020  OK OK OK 

MAN TGS 2014 -  215.067 OK 
Module 

antwoord niet 
OK 

Mercedes  ATEGO 2013 -  
Module 

antwoord niet 

Module 

antwoord niet 
OK 

Mercedes  ATEGO 2012 -  OK OK OK 

Scania S 2017-   OK OK OK 

Volvo FM  2013 - 2020  OK OK OK 

Volvo FH 2013 -  265.056 OK OK OK 

Scania R 2005 -2018  
Fouten 

aanwezig 
OK OK 

DAF XF 2013 - 2017 524.840 
Geen 

communicatie 
OK OK 

MAN TGX 2014- 2020 820.577 OK OK OK 

Renault T 2013 - 2020  OK OK OK 

Mercedes Actros 2012 - 2020  
Module 

antwoord niet 

Module 

antwoord niet 
OK 

Mercedes Actros 2009 - 2015  
Fouten 

aanwezig 

Fouten 

aanwezig 
MIL ON 

Scania S  2017 -2020  
Fouten 

aanwezig 
OK MIL ON 

Mercedes Actros 2009- 2015  
Module 

antwoord niet 
OK OK 
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Voertuig Bouwjaar Kilometerstand Storing 

nabehandelings

-systeem 

Storing 

motorbesturing 

MIL 

Volvo FH  2013 - 2014  OK OK OK 

DAF XF 2006 - 2013 1.250.321 OK OK OK 

Renault T 2013 - 2020 2.140.927 OK OK OK 

Scania S  2017 - 2020  OK OK OK 

MAN TGA 2007- 2007 1.135.261 OK OK OK 

DAF FL 2013 - 2021 3.699 
Geen 

communicatie 
OK OK 

MAN TGX  2014 - 2020  
Module 

antwoord niet 
OK OK 

Renault D 2015- 2020 468.000 OK OK OK 

Mercedes atego 2004- 2015 376.891 
Module 

antwoord niet 

Fouten 

aanwezig 
OK 

MAN TGX 2008- 2013 812.960 OK OK OK 

DAF XF 2014 -  OK OK OK 

Volvo FM 2014- 2020 413.252 OK OK OK 

Volvo FH  2013 - 2014 560.171 OK OK OK 

MAN TGA 2007- 2007 923.741 
Fouten 

aanwezig 
OK MIL ON 

MAN TGX 2001 - 2020  OK OK OK 

DAF XF  2006 - 2013 550.465 
Module 

antwoord niet 

Module 

antwoord niet 
OK 

Renault Midlum 2006 - 2013 890.000 OK OK OK 

Mercedes Axor 2004- 2015 693.100 
Module 

antwoord niet 
OK OK 

DAF XF 2013 - 2017 349.726 
Geen 

communicatie 

Module 

antwoord niet 
OK 

Man TGL 2013 -  346.587 
Module 

antwoord niet 
OK OK 

DAF XF 2013 - 2017 288.396 
Geen 

communicatie 

Module 

antwoord niet 
OK 

VOLVO FE 2009- 2013 390.441 OK OK OK 
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