
Toolbox

Veilig werken 
in en op bedrijfswagens 

(bussen)



Transportveiligheid bedrijfsbussen

• Afspraken veilig transport in – op bedrijfsbussen zijn 
onderdeel van de Arbocatalogus Platte Daken

• De in de Arbocatalogus genoemde maatregelen ook 
opnemen in de bedrijfs-RI+E en PvA



Transportveiligheid bedrijfsbussen

• Vrijwel elk bedrijf gebruikt bedrijfs- of bestelbussen 
voor het vervoer van personen en allerlei goederen

• Wanneer ook gevaarlijke stoffen worden vervoerd, 
gelden voorschriften die zijn vastgelegd in de wet 
vervoer gevaarlijke stoffen



Belangrijkste risico’s

Benoem eens enkele risico’s…



Maatregelen (normen en richtlijnen)

• Zet materialen vast

• Zorg voor voldoende zicht op de weg

• Niet meer dan 20 cm buiten het voertuig steken 

• Totale breedte op verharde wegen maximaal 2,55 meter

• Op onverharde wegen maximaal 2,20 meter

• De auto plus lading mag niet hoger zijn dan 4 meter

• Bij overschrijding verkeerspolitie raadplegen



Maatregelen (normen en richtlijnen)

• De maximale dakbelading (in kg) moet zijn afgestemd op 
type imperiaal en type bedrijfsbus

• Zie voorschriften van de fabrikant



Inventaris

• Verkeersmiddelen voor pech onderweg
• EHBO en brandblusmiddelen
• Alarmkaart
• Communicatiemiddelen Productinformatiebladen



Inventaris en belading

• ALTIJD borgen tegen schuiven of omvallen
• Afscheiding door middel van tussenschot of -wand
• De lading mag niet uitsteken
• Materiaal op de imperiaal vastzetten met sjorbanden
• Kokers e.d. duurzaam bevestigen 



Lading op het dak (ondeelbaar)

• Mag aan de voorzijde maximaal 3,50 meter uitsteken
• Mag aan de achterzijde maximaal 5 meter uitsteken
• Bij meerassige aanhangwagens is dat 4 meter
• Uitstekende lading overdag markeren met bord

• Uitstekende lading ‘s nachts aan voorzijde markeren
met wit licht en aan achterzijde met rood licht



Lading op het dak (deelbaar)

• Lading mag aan de voorzijde niet uitsteken

• Lading mag aan de achterzijde maximaal één meter uitsteken

• Lading mag aan de weerszijde niet meer dan 20 cm buiten 

het voertuig uitsteken tot maximale breedte van 2,55 meter

• Lading met scherpe uitstekende delen moet zich minstens 2 

meter boven het wegdek bevinden én gemarkeerd met rode 

vlaggen



Belading imperiaal



Vervoer gevaarlijke stoffen

• Let op specifieke regels bij vervoer van gevaarlijke stoffen

• Bij vervoer van brandbare gassen kan door lekkage een explosief 
mengsel ontstaan

• Zorg voor voldoende ventilatie in de wagen

• Niet roken, ook niet bij in- en uitladen

• Zorg voor goed bereikbare, ABC brandblussers: 2 kg in de cabine en 6 
kg in de laadruimte, vrij van obstakels



Maatregelen gevaarlijke stoffen

• Zorg altijd voor voldoende ventilatie

• Zet materialen goed vast

• Bekendheid met gevaarsymbolen en productinformatieblad

• Vraag eventueel preventiemedewerker naar meer informatie



Vervoer gevaarlijke stoffen

DUS NIET ZO !!!

WAT IS HIER FOUT?



Periodieke inspecties

• Regelmatige APK-keuring bedrijfsbus

• Ook inrichting en inventaris behoeft een 
periodieke inspectie

• Chauffeur controleert regelmatig of bus en 
inventaris compleet en in goede en veilige 
staat is 



Uitstraling en hygiëne

• Bedrijfsbus is geen kantine 

• Zorg voor eigen mobiele voorzieningen of 
afspraken met opdrachtgever

• Een goed onderhouden en beladen bus is 
een visitekaartje van het bedrijf



Aanhangwagens

De belangrijkste risico’s ontstaan door:

• Onvoldoende of onjuiste verlichting

• Overbeladen van de aanhangwagen

• Te ver uitlaten steken van de lading

• Onvoldoende zekeren c.q. borgen van de lading



Aanhangwagens

Belading éénassige aanhangwagen



Aanhangwagens

LET OP: Specifieke regels bij vervoer van gevaarlijke stoffen



Arbohulpmiddel



Rijbewijs B

• B volstaat tot een maximum massa van 3500 kg

• B aanhangwagen massa niet meer dan 750 kg

• B Het trekken van een zwaardere aanhangwagen mag alleen als 
de ledige massa van de auto op zijn minst net zo groot is als de 
toegestane maximum massa van de aanhanger

• Bovendien mag dan het gewicht van auto en aanhanger tezamen  
niet meer zijn dan 3500 kg

Als hieraan niet is voldaan, is een rijbewijs B/E verplicht.



Wanneer E achter rijbewijs B

Voorbeeld 1
• Ledig gewicht trekkend motorvoertuig: 700 kg 
• Ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen van de   

aanhangwagen: 740 kg  
• Benodigd rijbewijs B: aanhangwagen is lichter dan 750 kg

Voorbeeld 2
• Ledig gewicht trekkend motorvoertuig: 2800 kg
• Ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen van de   

aanhangwagen: 800 kg 
• Benodigd rijbewijs B/E: het combinatiegewicht bedraagt meer dan 

3500 kg                                                                                                                      





Toolbox

DANK VOOR UW AANDACHT!

Meer informatie: www.sbd.nl
www.arbocatalogus-plattedaken.nl 

http://www.sbd.nl/

