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Autopech vermijden | juni 2020 

 

We blijven in onze eigen bubbel deze zomervakantie: 

sterke stijging van auto, caravan en mobilhome 

VAB-Reisbijstand verwacht een hete zomer op de alarmcentrale en 

geeft tips om vakantiepech te voorkomen 

We kiezen voor de auto en mijden liever het vliegtuig 

Uit onze laatste VAB-vakantie-enquête1 blijkt dat we deze zomer massaal met de auto op vakantie zullen 

gaan. Jongeren en jonge gezinnen (18 tot 45 jaar) blijven duidelijk liefst in eigen bubbel en kiezen voor de 

auto (met caravan) en mobilhome. 

 Auto: + 30% 

 Mobilhome: +13% 

 Auto en caravan: +9% 

Met welk vervoermiddel gaat men op vakantie (voor corona vs. nu) 

 18-30 jaar 
31-45  46-55  56-65  

 Voor  Nu* +/- Voor Nu* +/- Voor Nu* +/- Voor Nu* +/- 

Auto 48% 79% +31% 61% 86% +25% 53% 81% +28% 49% 78% +29% 

Vliegtuig 45% 24% -21% 33% 23% -10% 36% 21% -15% 37% 20% -17% 

Mobilhome 4% 15% +11% 4% 18% +14% 6% 14% +8% 6% 11% +5% 

Auto en 

caravan 

1% 12% +11% 3% 11% +8% 3% 6% +3% 3% 4% +1% 

Fiets 1% 29% +28% 1% 23% +22% 1% 23% +22% 1% 27% +26% 

*We zien dat Vlamingen deze zomer meerdere uitstappen maken en verschillende vervoermiddelen plannen te 

combineren (auto en fiets). 

Alle verschuivingen naar auto en mobilhome gaan ten koste van de vliegvakanties, die ongeveer halveren. 

Vooral jonge gezinnen (86%) overwegen met de auto te reizen. Ook de mobilhome en de fiets winnen 

enorm aan populariteit. 

Reizen met de auto (en caravan) of mobilhome heeft zijn voordelen:  

• Eigen bubbel: je reist met je eigen gezelschap, wat zorgt voor meer veiligheid. 

• Zeer flexibel: je kan zelf beslissen of en wanneer je naar huis keert.  

We plannen ook veel actiever te zijn op vakantie, want wie met de auto reist, neemt vaak ook de fiets mee. 

VAB-Reisbijstand verwacht dan ook dat het risico op pech zal verhogen. 

 

1 Online enquête uitgevoerd op 4, 5 en 6 juni bij meer dan 8000 Vlamingen over hun reisintenties nadat 
bekend werd dat de grenzen op 15 juni weer opengaan.  
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Als we naar het buitenland gaan met de auto, trekken we vooral naar de buurlanden: Nederland 43%, 

Frankrijk 35%, Duitsland 29% en Luxemburg 20%. 

Autopech of een ongeval kan je voorkomen met deze tips  

VAB-Reisbijstand verwacht door de stijging van het aantal autovakanties met bijna 30% een hete zomer op 

de alarmcentrale. Vergeet niet dat auto en chauffeur zwaar belast worden door belading, hitte, afstand, 

vermoeidheid…  

VAB bereidt zich hierop grondig voor, maar door deze uitzonderlijke toename aan autovakanties zal het 

extra belangrijk zijn om pech te vermijden. Denk maar aan het vinden van de juiste bandenmaat of 

vervangwagens, die deze zomer moeilijk te vinden kunnen zijn in vakantielanden waar iedereen er met de 

auto opuit trekt.  

Tips vanuit de top-4 van de pechgevallen bij VAB-Reisbijstand2: 

1. Bandenpech: 25% van het totale aantal pechgevallen 

2. Motorproblemen: 21% 

3. Start- en batterijproblemen: 18% 

4. Ongevallen: 7% 

1. Controleer het reservewiel en vertrek zeker niet met winterbanden 

Minder dan 6 op 10 van de auto’s3 zijn voorzien van een volwaardig reservewiel, wat op vakantie (en zeker 

in het weekend als de garage gesloten is of bij wagens met een speciale bandenmaat) voor problemen kan 

zorgen. 

 

Welke oplossing voor een lekke band hebt u in de wagen? 

 2018 

Volwaardig reservewiel 56% 

Thuiskomertje 19% 

Reparatiekit 22% 

Runflat banden 3% 

 

Kijk voor vertrek dus zeker na welk alternatief voor een lekke band je in de auto hebt en overweeg om, als 

je geen volwaardig reservewiel hebt, er alsnog een aan te schaffen. Meer informatie over de verschillende 

alternatieven voor een lekke band vind je hier: https://magazine.vab.be/op-weg/mobiliteit/meer-

bandenpech-minder-reservewielen/  

 

Wat verhoogt de kans op bandenpech of klapband: 

 Bandenspanning: 

 

2 De top 4 pechgevallen van juli en augustus 2019 
3 Blijkt uit de VAB-Mobiliteitsbarometer bij een representatieve steekproef van 2.000 Vlamingen van juli 
2018 

https://magazine.vab.be/op-weg/mobiliteit/meer-bandenpech-minder-reservewielen/
https://magazine.vab.be/op-weg/mobiliteit/meer-bandenpech-minder-reservewielen/
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Controleer zeker de bandenspanning voor vertrek. Als je auto zwaarbeladen is, kan je het best je 

bandenspanning wat verhogen. Deze informatie vind je in het instructieboekje van de auto. 

 Slijtage band: 

Controleer ook de profieldiepte van je banden en kijk het loopvlak van je band na op eventuele scheurtjes. 

 Winterbanden: 

Uit de VAB-vakantie-enquête blijkt dat 6% van de Vlamingen die deze zomer met de auto op vakantie wil 

gaan, zijn winterbanden nog niet heeft vervangen door zomerbanden. 2% van hen is dat zelfs helemaal niet 

van plan. VAB raadt het echter ten stelligste af om met winterbanden op reis te vertrekken. De remweg 

van winterbanden is bij temperaturen hoger dan 7°C langer dan die van zomerbanden. Bovendien is het 

rubber van winterbanden veel zachter, waardoor de kans op een lekke band of klapband veel groter is in 

de zomer. Ook tijdens zomerse buien kunnen winterbanden een gevaar vormen. Door de textuur van de 

band is de kans op aquaplaning veel groter. 

Meer informatie over rijden met winterbanden in de zomer vind je hier: https://magazine.vab.be/op-

weg/mobiliteit/te-veel-autos-rijden-rond-met-winterbanden/ 

2. Motorproblemen: controleer voor vertrek de koelvloeistof  

Bij 1 op de 5 pechgevallen in het buitenland tijdens de zomermaanden gaat het om motorproblemen. Dit 

kan verschillende oorzaken hebben, maar het best kun je voor vertrek de koelvloeistof controleren. Hoe je 

dat doet, vind je hier: https://magazine.vab.be/op-weg/mobiliteit/dit-kijk-je-na-voor-je-met-de-auto-op-

vakantie-vertrekt/ 

Chauffeurs van dieselwagens moeten ook nog opletten als er een verklikkerlichtje op het dashboard gaat 

branden van AdBlue. Al twee zomers op rij kreeg VAB-Reisbijstand een stuk meer oproepen hiervoor. 

AdBlue is een additief dat gebruikt wordt om de NOx-uitstoot van moderne dieselwagens te beperken. 

Normaal wordt het niveau van het reservoir nagekeken bij de onderhoudsbeurten. Het AdBlue-

verklikkerlichtje gaat branden als de auto nog 2.400 km kan rijden. Veel vakantiegangers wachten echter te 

lang om de AdBlue bij te vullen en wanneer het reservoir helemaal leeg geraakt, kan de auto niet meer 

starten. Daarom is het verstandig om AdBlue zo snel mogelijk bij te vullen nadat het lichtje is gaan branden. 

Je kunt AdBlue zelf bijvullen. Bij de meeste tankstations kun je dit kopen in bidons van 1,8 of 5 liter (het 

kost ongeveer €5 per liter). Opgelet, de AdBlue-vuldop zit niet bij alle modellen naast de dieseltankdop, 

maar is soms weggewerkt in de motorkap of onder de koffervloer. Bij sommige modellen moet de 

boordcomputer van de auto wel gereset worden om het verklikkerlichtje te laten verdwijnen. 

 

3. Start- en batterijproblemen: voorkom hitte in je wagen 

Ook bij warm weer kan je autobatterij het begeven. Vooral als je in de file staat of korte ritten maakt, moet 

de batterij veel energie leveren. Zelfs in normale weersomstandigheden kan het al flink warm worden onder 

de motorkap van je auto. Als je dan ook nog eens de airconditioning op volle toeren laat draaien, wordt het 

nog warmer onder de motorkap, en dat heeft zo zijn gevolgen voor de batterij. Die moet dan namelijk extra 

hard werken om de airco optimaal te laten functioneren. 

Heb je een autovakantie of lange rit gepland? Gebruik deze tips om je accu zo min mogelijk te belasten: 

 Schakel de motor uit als je lang moet stilstaan (bv. in de file). 

 Neem je een pauze? Dek de voorruit af met een zonnescherm. Leg eventueel een handdoek op 

het dashboard om de hitte nog beter tegen te houden. 

https://magazine.vab.be/op-weg/mobiliteit/te-veel-autos-rijden-rond-met-winterbanden/
https://magazine.vab.be/op-weg/mobiliteit/te-veel-autos-rijden-rond-met-winterbanden/
https://magazine.vab.be/op-weg/mobiliteit/dit-kijk-je-na-voor-je-met-de-auto-op-vakantie-vertrekt/
https://magazine.vab.be/op-weg/mobiliteit/dit-kijk-je-na-voor-je-met-de-auto-op-vakantie-vertrekt/
https://suzuki.be/nl/blog/tips/de-ultieme-checklist-voor-een-autovakantie-zonder-zorgen
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 Start de motor niet meteen als je wil vertrekken, maar laat de deuren of ramen van de auto even 

openstaan, zodat de hete lucht uit je auto kan. Zo moet je airco nadien minder hard werken. 

 Waak erover dat stroomverbruikers (radio, koelbox, navigatiesysteem…) uitgeschakeld zijn 

wanneer je de wagen parkeert. 

4. Ongeval voorkomen: vertrek uitgerust op reis 

14% van de Vlamingen vertrekt onvoldoende uitgerust op reis of rijdt tijdens de gevaarlijkste periode van de 

dag (nl. ’s nachts):  

- Uit de VAB-vakantie-enquête blijkt dat 9% van de Vlamingen die op vakantie plannen te gaan met 

de auto vrijdagavond/nacht vertrekken.  

- 5% vertrekt vrijdagnamiddag meteen na het werk.  

Het is echter zeer belangrijk om uitgerust op vakantie te vertrekken, want 7% van de interventies tijdens de 

zomermaanden zijn ongevallen. Bovendien zou in juli en augustus vermoeidheid aan de basis liggen van 1 

op de 3 ongevallen op de autosnelweg.  

Neem zeker voldoende pauzes. Uit de VAB-vakantie-enquête blijkt dat 7% van de Vlamingen die deze 

zomer met de wagen op vakantie willen gaan van plan is zo lang mogelijk te rijden zonder te stoppen. Een 

zeer slecht idee! 9% plant ook ’s nachts te rijden, wat VAB afraadt, want doordat de meeste snelwegen ‘s 

nachts niet verlicht zijn, kan er door de duisternis sneller concentratieverlies optreden. Uit statistieken blijkt 

bovendien dat ongevallen die ’s nachts gebeuren veel ernstiger zijn. 

Meer informatie om uitgerust op vakantie te vertrekken vind je hier: https://magazine.vab.be/op-

weg/mobiliteit/begin-uitgerust-aan-je-vakantierit/ 

 

Deze tips gelden overigens niet enkel voor autoritten naar de buurlanden; maar even goed voor wie 

vakantie neemt in eigen land en dagtripjes/uitstappen plant naar de kust of de Ardennen of elders in 

Vlaanderen, zeker bij warm weer of in de (vakantie)file. 

 

VAB-tip: Check de coronamaatregelen op jouw vakantiebestemming 

Wie deze zomer op vakantie gaat, is maar beter op de hoogte van de recentste coronamaatregelen ter 

plaatse. Niet overal gelden namelijk dezelfde beperkingen. Check daarom voor vertrek zeker nog eens de 

coronamaatregelen op jouw vakantiebestemming: https://magazine.vab.be/reizen/coronamaatregelen-

europa/ 

 

 

https://magazine.vab.be/op-weg/mobiliteit/begin-uitgerust-aan-je-vakantierit/
https://magazine.vab.be/op-weg/mobiliteit/begin-uitgerust-aan-je-vakantierit/
https://magazine.vab.be/reizen/coronamaatregelen-europa/
https://magazine.vab.be/reizen/coronamaatregelen-europa/

