
On
di

le 
BV

 - 
Le

er
m

id
de

len
On

di
le 

BV
 - 

Le
er

m
id

de
len

Veilig rijden met de  Veilig rijden met de  
(tank) oplegger(tank) oplegger



Art.nr.  80-074-0111

© 2011 Ondile BV - Veilig rijden met de (tank) oplegger

Veilig rijden met  
de (tank) oplegger 



Auteursrecht / Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden overgeschreven, verveelvoudigd, nagedrukt, gekopieerd, op microfilm vast-
gelegd, geluidstechnisch opgenomen, noch worden ingebracht in opberg- of geheugenstelsels van informatie-
verwerkende systemen. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de toegepaste systematiek van deze uitgave 
is verboden. Elke overtreder/overtreedster stelt zich bloot aan vervolging krachtens de auteurswet.

© 2011 Ondile BV - Capelle a/d IJssel Gedrukt op FSC-gecertificeerd papier.

2 © 2011 Ondile BV - Veilig rijden met de (tank) oplegger



3© 2011 Ondile BV - Veilig rijden met de (tank) oplegger

Inhoudsopgave

1. Veiligheid in het algemeen ......................................................................................................................................................................................................................5

2. Veiligheidstips voor de chauffeur ............................................................................................................................................................................................9
2.1 Controle voor het rijden .....................................................................................................................................................................................................................................9
2.2 Rijden en veiligheid ..............................................................................................................................................................................................................................................10
2.3 Rijden op nat wegdek .......................................................................................................................................................................................................................................13
2.4 In de stad rijden .........................................................................................................................................................................................................................................................15
2.5 Weersomstandigheden en seizoenen......................................................................................................................................................................................16 
2.6 Brandstof besparing ............................................................................................................................................................................................................................................17

3. Inrichtings- en gebruikseisen van het motorvoertuig .................................................................................................................21

4. Remmen ..................................................................................................................................................................................................................................................................................31
4.1 Reminrichtingen ........................................................................................................................................................................................................................................................31
4.2 Cruise control ................................................................................................................................................................................................................................................................38

5. Lading ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................39
5.1 Het laden van de tankwagen .................................................................................................................................................................................................................39
5.2 Het lossen van de tankwagen ..............................................................................................................................................................................................................41

6. Veilig rijden .......................................................................................................................................................................................................................................................................43
6.1 Risico’s voor bestuurder en medeweggebruiker ......................................................................................................................................................43
6.1.1 Effect van te geringe profieldiepte van banden..........................................................................................................................................................50
6.2 Factoren die een belangrijke rol spelen bij het uitoefenen van de bestuurderstaak ..........................................52
6.3 Rijtips .........................................................................................................................................................................................................................................................................................55

Bijlage: Afbeeldingen waarschuwingslampen en knoppen ..................................................................................................................................59



4 © 2011 Ondile BV - Veilig rijden met de (tank) oplegger



5© 2011 Ondile BV - Veilig rijden met de (tank) oplegger

1 Veiligheid in het algemeen

In opdracht van Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft de SWOV een onderzoek verricht naar 
de veiligheid van zware voertuigen; dit onderzoek bestond uit twee fasen.

In de eerste fase zijn ongevallen- en expositiegegevens gebruikt om de ontwikkeling, de omvang en 
de aard van ongevallen met zware voertuigen te analyseren.

In de tweede fase zijn vanuit verkeersveiligheidsperspectief kosten/batenverhoudingen bepaald van 
maatregelen die tot doel hebben de verkeersveiligheid van zwaar verkeer te verbeteren.
Er is niet alleen naar maatregelen op voertuiggebied gekeken maar ook naar maatregelen op het 
gebied van gedragsbeïnvloeding en logistiek en infrastructuur.
Er is dan ook sprake van maatregelen die deels buiten de invloedssfeer van de branche liggen.

Ongevallen en risico
Het aantal ongevallen met zware voertuigen is de laatste jaren niet toegenomen ondanks de sterke 
toename van de expositie (= het aantal voertuigen en het aantal voertuigkilometers).

Het ongevalsrisico van vrachtauto’s is de laatste jaren sterk afgenomen; hetzelfde geldt voor het onge-
valsrisico van personenauto’s en bestelauto’s.

Het letselongevalsrisico van vrachtauto’s is in 1997 ongeveer even groot als dat van personenauto’s; 
het dodelijk ongevalsrisico van vrachtauto’s is echter een factor drie groter dan van de beide andere 
voertuigsoorten.
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Vrachtautotypen
Er zijn verschillen tussen diverse vrachtautotypen; deze verschillen zijn in de analyse betrokken. 
Opvallend is het verschil tussen motorwagens en trekkers met oplegger.

Trekker/oplegger-combinaties blijken (door de aard van het vervoer waarvoor zij benut worden) vaker 
op wegen buiten de bebouwde kom bij een ongeval betrokken te zijn dan motorwagens.
Dit verklaart onder andere het feit dat ongevallen met trekker/oplegger-combinaties een iets ernstiger 
afloop kennen dan motorwagens.

Vergelijking met andere voertuigen
Als we ongevalskenmerken van vrachtauto-ongevallen vergelijken met die van personenauto’s en 
bestelauto’s vallen er een aantaal verschillen op:
• Vrachtauto’s zijn minder vaak dan personenauto’s betrokken bij slipongevallen en ongevallen die  
 met weersomstandigheden te maken hebben. Dit kan verklaard worden uit een combinatie van een  
 betere voertuigbeheersing en veel minder alcoholgebruik door vrachtwagenchauffeurs alsmede door  
 het feit dat de vrachtauto’s minder gevoelig zijn voor glad wegdek;
• Vrachtauto’s zijn vaker betrokken bij ongevallen waarbij sprake is van afslaan naar rechts;
• Het aandeel ongevallen waarbij sprake is van inhalen is gering en geeft als ongevalsmanoeuvre  
 geen reden tot zorg;
• Vrachtauto’s zijn vaker betrokken bij ongevallen waar te weinig afstand houden de toedracht was;  
 dat geldt ook voor bestelauto’s. Het hierbij horende botstype: achteraanrijdingen en kettingbotsingen 
  komen steeds vaker voor, met name buiten de bebouwde kom betreft dit type ongeval 35% van  
 het totaal. De sterke toename in kop/staart-botsingen treedt overigens ook bij personenauto’s op.  
 De belangrijkste verklaring voor beide ontwikkelingen is gelegen in de toenemende intensiteit van  
 het wegverkeer.

Over het algemeen kan gesteld worden dat de ongevallenpatronen van vrachtauto’s en die van perso-
nenauto’s en bestelauto’s weing verschillen. 
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Buitenlands kenteken
Ongevallen waarbij vrachtauto’s met een buitenlands kenteken zijn betrokken nemen in aantal toe. 
Voertuigen met een buitenlands kenteken blijken vaker dan Nederlandse voertuigen betrokken te zijn 
bij ongevallen met stilstaande objecten (obstakels en voertuigen).
Echter, bij gebrek aan expositiegegevens van deze groep is niet duidelijk of hier sprake is van een 
zorgwekkende situatie.

Tegenpartij
Op één punt wijken ongevallen met vrachtauto’s sterk af van die met andere motorvoertuigen; dat 
betreft de afloop.
Door de aard van het voertuig vormt de vrachtauto veel vaker dan andere voertuigen een bedreiging 
voor derden. Inzittenden van vrachtauto’s raken slechts in een beperkt aantal gevallen gewond.

Daarom is een belangrijk deel van de analyse gericht op de slachtoffers bij de tegenpartij, met name 
met het oog op mogelijke maatregelen.
• Inzittenden van personen- en bestelauto’s en fietsers vormen absoluut gezien het grootste aandeel  
 slachtoffers als tegenpartij;
• De verschillen tussen ongevallen met vrachtauto’s, bestelauto’s en personenauto’s wat slachtoffers 
  betreft worden het duidelijkst geïllustreerd door de factor die de verhouding aangeeft tussen het  
 aantal slachtoffers dat buiten, en het aantal dat binnen de betreffende voertuigen valt. Dat is respec- 
 tievelijk 5,8 bij vrachtauto’s, 2,2 bij bestelauto’s en 0,8 bij personenauto’s.

Maatregelen
Gegeven de kenmerken van vrachtauto-ongevallen is een aantal maatregelen ter verbetering van 
de verkeersveiligheid voorgesteld op het gebied van:
• Voertuigkenmerken;
• Gedragsbeïnvloeding;
• Logistiek en infrastructuur.

Het gaat hierbij om reeds bekende maatregelen en mogelijk nog te nemen maatregelen.
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