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Pechrisico | mei 2020 

 

VAB verwacht de komende weken een grote toename 

van batterij- en roetfilterproblemen 

Heel wat wagens hebben een lange tijd stilgestaan of werden enkel 

voor korte ritten gebruikt 

VAB voerde de laatste week van april een online enquête uit bij meer dan 10.000 automobilisten. Daaruit 

blijkt dat we de wagen tijdens de “lockdown-light” veel minder hebben gebruikt: 7% van de wagens zijn de 

hele tijd blijven stilstaan en meer dan 1 op 4 wagens werd slechts sporadisch gebruikt.  

Hoe vaak gebruik jij jouw wagen? 

 Voor de 

coronamaatregelen 

Tijdens de 

coronamaatregelen 

Sporadisch 6% 28% 

Minder dan 1 keer per week 6% 18% 

1 of 2 keer per week 24% 32% 

3 of 4 keer per week 30% 9% 

Dagelijks  32% 6% 

Helemaal niet 1% 7% 

 

De wagen werd vaak voor korte ritten gebruikt, waardoor de batterij 

eerder ontladen dan opgeladen werd 

Om een batterij op te laden, moet je minstens 30km rijden aan een constante snelheid (liefst op de 

autosnelweg). Uit de bevraging van VAB blijkt dat slechts 8% van de mensen die ook tijdens de lockdown-

light aan het werk waren nog ritten van meer dan 30 km gereden hebben. 

66% maakte wel ritten van minder dan 5km. Dit soort ritten voor zeer korte verplaatsingen, verhoogt het 

pechrisico, omdat dan de batterij eerder ontladen wordt dan opgeladen.  

VAB verwacht zich daarom bij de volgende versoepeling van de maatregelen, waarbij onder andere 

winkelbedienden zich gaan moeten verplaatsen voor het woon-werkverkeer en meer mensen gaan 

winkelen, aan een nieuwe stijging van batterijproblemen. 

Zelfs bij de groep die de wagen meer dan 2 keer per week is blijven gebruiken tijdens de 

coronamaatregelen, heeft slechts 15% ritten van meer dan 30 km gemaakt.  
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Heeft ritten gereden 

van…  

0-5 km 6-10 km 11-20 km 20-30 km Meer dan 30 km 

Alle respondenten 65% 52% 28% 12% 6% 

Actieve beroepsbevolking 66% 51% 30% 15% 8% 

Dieselrijders 63% 54% 30% 14% 8% 

Wie meer dan 2 keer per 

week de wagen gebruikte 

66% 63% 44% 25% 15% 

 

Het aandeel batterijproblemen steeg na de eerste versoepeling nog 

harder 

In de eerste weken van de lockdown steeg het aandeel batterijproblemen van ongeveer 33% (gemiddelde 

voor de coronamaatregelen) tot ongeveer 50%. Dit was vooral te wijten aan de koude temperaturen ’s 

nachts. Maar sinds de eerste versoepeling van de maatregelen, en het feit dat dus meer mensen opnieuw 

de auto gebruiken om naar het werk te gaan, steeg het aandeel batterijproblemen bij VAB tot 58%. Naar 

het einde van de week toe daalde het aantal batterijproblemen opnieuw licht tot 50%, maar op maandag 11 

mei en maandag 18 mei verwacht VAB opnieuw een sterke toename van de batterijproblemen. 
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VAB verwacht ook meer roetfilterproblemen, omdat deze een lange tijd 

niet heeft kunnen regenereren 

Ook een stijging van de roetfilterproblemen is niet uit te sluiten, aangezien voor de regeneratie van een 

roetfilter aan een aantal voorwaarden moet voldaan zijn. De regeneratie wordt pas begonnen als er een 

verschildruk gemeten wordt voor en na de filter, die erop wijst dat de filter verzadigd is. Bovendien moet de 

motor op bedrijfstemperatuur zijn en wordt de temperatuur in de uitlaat nog verhoogd tot 500 à 600 °C 

tijdens de regeneratie. Het duurt ongeveer 10km voor de wagen op bedrijfstemperatuur. De rit moet ook 

voldoende lang duren om de regeneratie, waarbij de opgehoopte roet in de filter verbrand wordt, helemaal 

af te werken. Dit is ook zo’n 10 km (aan minstens 70 km/u).  Ook bij de dieselrijders, heeft slechts 8% ritten 

van langer dan 30km gemaakt en 22% ritten van langer dan 20 km. 

Al de regeneratie pas start op het einde van een rit, en je daarna een hele reeks korte ritten maakt, heb je 

mogelijk een probleem door vele onafgewerkte pogingen. Blijft de koelventilator na je rit nog lang draaien? 

Dan is je wagen vermoedelijk de verhoogde temperatuur van je uitlaat aan het koelen. Als je dit merkt, is 

het best om de rit toch nog even verder te zetten om de regeneratie af te werken. Zo kan je 

oververhitting van de motorolie of andere onderdelen vermijden. 

VAB-tip: volg de verklikkerlichtjes op het dashboard goed op. Bij aanhoudende problemen moet een 

geforceerde regeneratie door de garage worden uitgevoerd. Het best ga je zo snel mogelijk naar de garage 

als het roetfilterlampje blijft branden, want een nieuwe roetfilter kost al snel meer dan €1.000. 

 
 

Met de eerste versoepeling zijn er een aantal extra maatregelen waarmee VAB rekening moet houden. 

Social distancing (1,5 meter afstand houden) blijft de norm. Wanneer dit niet gegarandeerd kan 

worden, achten wij het gebruik van mond- en neusbescherming noodzakelijk. De wegenwachter 

ontsmet het interieur van de wagen als hij handelingen moet uitvoeren in de auto. Kan je voertuig niet ter 

plaatse gemaakt worden, is het mogelijk dat je moet meerijden met de wegenwachter naar een garage of 

herstelplaats.  

Daarom raadt VAB aan alle automobilisten aan om steeds mond- en neusbescherming mee te 

nemen op hun verplaatsingen.  

 

 

 

 

 


