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1 Risico’s voor het besturen van het
motorvoertuig

1.1 Risico’s voor bestuurder en medeweggebruiker 

De risico’s voor de bestuurder en de medeweggebruiker, die door de eigenschappen en toestand van 
het voertuig worden veroorzaakt, kunnen onder andere zijn:

Remmen
Bij onjuist gebruik of onjuiste bediening van de bedrijfsrem kan de lading verschuiven. In geval van 
een bus kunnen eventuele passagiers bij plotseling remmen gevaar oplopen. Plotseling remmen 
zonder noodzaak is verboden, als daardoor gevaar of hinder ontstaat voor andere weggebruikers. 
Vertraag en rem op tijd, zodat plotseling remmen zoveel mogelijk wordt vermeden. Hierdoor kunnen 
verkeersonveilige situaties, waaronder aanrijdingen en wegblokkades, worden voorkomen. 

Door gebruik te maken van ALR/LAR, een automatische lastafhankelijke remkrachtregelaar, wordt de 
remdruk geregeld. Deze remkrachtregelaar reageert op het gewicht van de lading.

Effect van centrifugaal kracht 
Bij centrifugale krachten of zijwaartse (of mid-
delpuntvliedende) krachten, die ontstaan als 
de vrachtauto/autobus een bocht neemt, dan 
wel een hoek omgaat en waarbij de goederen/
passagiers afhankelijk van de snelheid tegen 
de zijkant van de laadruimte/zitruimte drukken,
kan door de lengte van de bocht en het 
soort wegdek een vergrote kans op kantelen 
ontstaan. Door een positieve wegverkanting 
vermindert het risico op kantelen. Een nega-
tieve wegverkanting vergroot het kantelrisico 
juist. Voorts neemt bij een toenemende snel-
heid in de bochten de centrifugaal kracht in 
het kwadraat toe.
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Consequenties van voertuiginrichting of -belading ten aanzien van gewichtsverdeling, 
zwaartepunt en zichtbeperking
Wanneer men lading vervoert, behoort men te weten aan welke wettelijke bepalingen men zich moet 
houden. Bijvoorbeeld hoe de lading doelmatig en veilig vervoerd dient te worden, om zodoende zorg 
te dragen dat de belading geen onnodig risico met zich meebrengt voor de bestuurder zelf en de 
overige weggebruikers.

Onder lading verstaat men alle personen, 
dieren, goederen, lastdragers en afneembare 
laad- en losinrichtingen, die zonder gereedschap 
op- of afgeladen kunnen worden. Losse voertuig- 
uitrusting als bijvoorbeeld een verbanddoos, 
is ook lading. Het reservewiel daarentegen 
behoort niet tot de lading (zit immers vast).

Regelmatig worden we in het verkeer gecon-
fronteerd met onverwachte obstakels die tot 
gevaarlijke situaties leiden. Door onjuist rijgedrag 
en verkeerde belading, kunnen: 
• Vrachtauto’s of autobussen kantelen;
• Ladingen losschieten, die de opbouw van   
 de wagen of zelfs de chauffeurscabine zwaar  
 beschadigen;
• Ladingen op het wegdek terecht komt.

Krachten
Enkele van de meest voorkomende krachten zijn:

Voorwaartse krachten
Voorwaartse krachten bij het remmen. Passagiers vallen naar voren als er bijvoorbeeld plotsling hard 
moet worden geremd.

Achterwaartse krachten
Achterwaartse krachten neigen op te treden als je ‘snel’ met de vrachtauto/autobus optrekt, waarbij 
de goederen/passagiers naar achteren schuiven.

Trillingen
Voorts heb je als chauffeur altijd te maken met trillingen (op- en neerwaartse krachten) in de laadruimte. 
De sterkte hiervan is mede afhankelijk van het soort wegdek (tonronding van de weg) en de snelheid 
van de vrachtauto.

Wind
Verder is de windkracht en de windrichting van invloed op het gedrag van de vrachtauto of autobus. 

Het kantelmoment 
Het kantelmoment is bereikt wanneer het voertuig zover overhelt dat het nog net niet kantelt en waarbij 
het zwaartepunt samenvalt met de kantelgrens. Het zwaartepunt is natuurlijk mede afhankelijk van het 
wel of geen lading vervoeren en, bij belading, hoe hoog is het voertuig beladen.
De meeste kantelongevallen gebeuren:
• In bochten;
• Op knooppunten van autosnelwegen;
• Op rotondes;
• Bij filevorming;
• In de berm. 



© 2011 Ondile BV - Basisboek - Vakbekwaamheid theorie bus 7

Van kantelrisico kan ook sprake zijn bij wisselen van rijstrook en inhaalmanoeuvres.

1.1.1 Effect van te geringe profieldiepte van banden

Overbrengen krachten
Banden en wielen vormen de verbinding tussen het voertuig en het wegdek, waarbij de banden alle 
krachten van het voertuig overbrengen op de weg, zoals:
• Stuurkrachten; 
• Remkrachten;
• Aandrijfkrachten (stuwkrachten).

Verder zijn banden de uiteindelijke dragers van het gewicht van het voertuig plus lading. Een kleine 
band met een hoge luchtdruk (bar) kan dus relatief veel gewicht dragen. Een nadeel hierbij is echter 
dat zo’n band te stug wordt en de rijeigenschappen van het voertuig met zulke banden niet erg 
comfortabel zullen zijn. 

Verder dient een band (bij een juiste bandenspanning) oneffenheden van de weg op te nemen (vangen) 
als deel van de vering, alsmede een lage rolweerstand te hebben (brandstofverbruik). 
Het profiel van de band is bedoeld om water en vuiligheid tussen de band en het wegdek weg te voeren. 
Is het profiel te gering, dan betekent dit minder afvoer van water en vuiligheid. Hierdoor vermindert het 
contact met het wegdek en heeft de band minder grip op het wegdek. Aquaplaning kan dan het gevolg 
zijn, wat de bestuurbaarheid van het voertuig ernstig kan beïnvloeden. 

Juiste bandenspanning
Een gouden regel bij het zo lang mogelijk gebruik maken van een band is de controle op de juiste 
bandenspanning. Want een te lage bandenspanning levert een grote rolweerstand op, waardoor er 
eveneens een bovenmatige slijtage van de band (ook bij te hoge bandenspanning) optreedt. Tevens 
vermindert de stabiliteit en daardoor ook de veiligheid van de vrachtauto/autobus tijdens het rijden.
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