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Voorwoord

Transporteffect/Chauffeursnieuws is welbekend in de transportsector. 

Er wordt gewerkt uit praktijkervaringen en wij bieden ook oplossingen tot het verbeteren van het 
transport en de werkomstandigheden. Met een maandelijks bereik van over de vijf miljoen mensen 
kunnen we de mensen erbij betrekken en gezamenlijk tot verbeteringen komen. 

We hebben besloten vier hoofdthema's in aparte bundels weer te geven. 

Transporteffect/Chauffeursnieuws is geruime tijd bezig om deze thema's de nodige bekendheid te geven. 

Het is in het belang van de gehele bevolking en het transport in Europa dat kwesties worden benoemd 
om ook verbetering te kunnen realiseren. 

De thema's zijn: 

Stand-airco verplicht stellen 

Parkeerbeleid 

Inklimmers en transmigranten 

Europese verkeersveiligheid 

Bundels zijn op te vragen via e-mail: redactie@transporteffect.nl



Stand-airco 
Stand-airco standaard in slaapcabine vrachtwagen 

Vanaf de start van onze organisatie zijn wij ons aan het inzetten om de verkeersveiligheid op de 
Europese wegen te verbeteren. Het onderwerp stand-airco is misschien wel het belangrijkste punt 
voor de huidige verkeersveiligheid

Vrachtwagenchauffeurs hebben een werkgebied in heel Europa, waardoor een chauffeur in alle 
lidstaten rijdt en van alle wegen gebruik maakt. Hierdoor hebben beroepschauffeurs gedurende 7 
maanden per jaar te maken met ondraaglijke temperaturen in de vrachtwagencabines. Het kan niet zo 
zijn dat chauffeurs van andere lidstaten in een roes buiten hun eigen lidstaat rondrijden, omdat daar 
geen verplichting geldt. 

Dit houdt in dat er op Europees niveau een verplichting moet komen standaard een stand-airco in de 
vrachtwagenslaapcabines te laten installeren. In dit hoofdstuk vindt u onze argumenten, onderzoeken 
en meer uitgebreide informatie. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2004292053143375&id=1909255569313691



Eerste Web-artikel op 22 juli 2018

Een stand-airco is een vereiste in de vrachtwagen van een beroepschauffeur, hij komt door heel 
Europa en wordt vele weken per jaar blootgesteld aan warm weer. Een standkachel in de winter is 
normaal, maar een stand-airco moet elke keer weer een discussie zijn. Werkgevers hoeven geen 
nachten door te brengen in een vrachtwagencabine en hebben daardoor ook niet de drang om deze 
investering te doen. 

De onkostenvergoeding voor een dag in het buitenland is minder dan  50 euro. Daarvan moeten 3 
maaltijden worden betaald, waardoor een hotel geen optie meer is.  

In bijna alle beroepsgroepen is een onkostenvergoeding voor overnachting als men een dienstreis 
maakt normaal, echter zijn de beroepschauffeurs hiervan uitgesloten (zie lijst). Dit houdt dus in dat de 
chauffeurs zelf voor deze kosten moeten opdraaien.                                                                           
Kan men hen dan verplichten in een hotel te overnachten?                                                                     
Transport en Logistiek Nederland heeft de uitspraak gedaan dat men keuzes heeft en dat met warm 
weer in de vrachtwagencabine verblijven dus ook een keuze van de beroepschauffeur is.                                        
Als een chauffeur 20 dagen per maand onderweg is en zijn hotelovernachtingen zelf moet bekostigen 
komt zijn salaris uit onder het minimumloon. Is er dan een keuze?                                                            
Men roept nogal makkelijk dat de werkgever dit moet betalen, maar dit is op geen enkele wet of cao-
afspraak gebaseerd en dus te kort door de bocht.                                                                             
Een beroepschauffeur heeft dus geen poot om op te staan als hij een hotelovernachting bij de 
werkgever wil declareren.                                                                                                    
Zonder stand-airco is de temperatuur in de cabine van de vrachtwagen bij warm weer ondraaglijk, wat 
direct of indirect levensgevaarlijke consequenties kan hebben.

Stand-Airco

Veel vrachtwagens (niet alle) zijn uitgerust met een airco die alleen werkt als de motor loopt. Uit de 
commentaren kan men concluderen dat men als de omgeving het toelaat de motor laat lopen tijdens 
het slapen. Dit is een enorme belasting voor het milieu en het brandstofverbruik loopt in de tientallen 
liters per nacht. Milieuorganisaties moeten met dit feit toch grond hebben om mee te strijden voor 
een standaard stand-airco op vrachtwagens met een slaapcabine. Een stand-airco loopt op stroom, 
dus op de accu’s van de wagen zelf. 



Kosten

Voor een werkgever, in tegenstelling tot een chauffeur, zijn kosten aftrekbaar. Daardoor zijn de kosten 
van het dieselverbruik als men de wagen laat lopen tijdens het slapen te verwaarlozen. Een 
kanttekening is dat er bedrijven zijn die het extra dieselverbruik aftrekken van het maandsalaris van de 
chauffeur. Hierdoor ontstaat een ongezonde werkrelatie tussen werkgever en werknemer en een 
chauffeur moet vechten voor zijn gelijk. 

Hitte in de cabine                                                                                                                       

Vrachtwagens staan vaak in de volle zon; parkeerplaatsen hebben weinig tot geen schaduwplekken om 
zo veel mogelijk parkeerruimte te creëren. Men moet niet denken dat een beroepschauffeur slechts 
gedurende korte periodes met warm weer te maken heeft. De beroepschauffeur rijdt door heel Europa 
(zie lijst) en wordt meerdere maanden per jaar blootgesteld aan buitentempraturen van boven de 30 
graden. In de afbeelding kan men zien dat de temperaturen zeer snel oplopen, en zelfs met de ramen 
open blijft de warmte in de cabine hangen. Ook is met ramen open slapen zeer gevaarlijk voor de 
veiligheid van de chauffeur. Wat elk jaar weer opvalt is dat de wereld te klein is als men het heeft over 
dieren of kinderen die bij hitte in een auto achterblijven. Echter voor een vrachtwagenchauffeur schijnt 
het geen probleem te zijn als men uren in de warmte moet doorbrengen. 

Veiligheid                                                                                                                   

De veiligheid is in gevaar, terwijl deze vanzelfsprekend moet zijn. Men werkt als vrachtwagenchauffeur 
gemiddeld 13 uur per dag. Als men dan geen goede nachtrust heeft gaat dit ten koste van de 
concentratie, vooral als het meerdere nachten achter elkaar betreft. Een thuissituatie is anders dan een 
vrachtwagencabine, daar heb je niet de mogelijkheid om onder een koude douche te springen en 
evenmin, zoals we al eerder aangaven, gebruik te maken van schaduw en een ruime plek. Tijdens de 
werkzaamheden van een beroepschauffeur kan concentratieverlies desastreuze gevolgen hebben, 
anders dan dat bijvoorbeeld bij een kantoorbaan. Veilig Verkeer Nederland geeft dit ook aan, maar 
helaas wordt het na één artikel hierover wederom stil. 

Eigen onderzoek                                                                                                              

Elk jaar zien we de discussie ontstaan of een stand-airco op de vrachtwagen moet worden verplicht. 
Echter zien we ook elk jaar dat er wel artikelen over komen en men het over de noodzaak hiervan eens 
is, maar dat hierop niet daadwerkelijk actie wordt ondernomen en dat het onderwerp elk jaar weer 
doodbloedt.                                                                                                                  
Daarom zijn wij op 22 juli 2018 een poll op facebook gestart om het onderwerp onder de aandacht te 
krijgen.        

Ruim 6500 stemmen en meer dan 600 commentaren in korte tijd laten zien dat dit onderwerp niet 
mag doodbloeden en dat een stand-airco wettelijk moet worden geregeld.                                                          

Na onze poll zijn wel weer diverse artikelen verschenen, echter wederom zonder gevolg, terwijl de 
resultaten van ons onderzoek toch boekdelen spreken.                                                                         

Een Duitse reportage laat zien dat er ook in Duitsland aandacht voor dit onderwerp is. Hierdoor is het 
belangrijk dat de politiek in actie komt ter bescherming van zijn burgers.



Wetten

Wij vinden dat het tot stand brengen van deze wet de taak is van de Europese Unie. 
Beroepschauffeurs rijden in en komen uit elke lidstaat, hetgeen dit een Europese aangelegenheid 
maakt. Naar onze mening zou minister Cora van Nieuwenhuizen ook moeten opstaan om standaard 
een stand-airco op vrachtwagens met een slaapcabine te realiseren.                                                              
Het verleden heeft geleerd dat de vakbonden niet de intentie hebben dit onderwerp aan te pakken. 
Zo heeft de FNV niets gepubliceerd en de CNV eenmalig een artikel om een standpunt kenbaar te 
maken, waarna het weer doodstil werd. Transport en Logistiek Nederland heeft uitspraken gedaan die 
kant noch wal raakten en waarbij elke beroepschauffeur ook ernstige bedenkingen had. 

Tot slot 

De politiek is er om de burgers te vertegenwoordigen en te beschermen.                                                       
Zolang vrachtwagens niet standaard met een stand-airco moeten worden uitgerust brengt de politiek 
doelbewust het milieu, de verkeersveiligheid en daarmee zijn burgers in gevaar, terwijl dit eenvoudig 
kan worden voorkomen.                                                                                                        
Zolang de optie bestaat hebben we door de jaren kunnen vaststellen dat men in veel gevallen niet op 
de goedheid van een werkgever kan rekenen.                                                                                   
Deze discussie moet worden beëindigd en er moet worden aangekondigd dat de stand-airco vast op 
een vrachtwagen komt als men er ook in moet overnachten!                                                                     
Dit artikel is kenbaar gemaakt aan/gestuurd naar een kleine 40 organisaties en politieke kopstukken. 

Op ons platform.

Minister Cora van Nieuwenhuizen
De commissie voor verkeer en waterstaat (voltallig)
Veilig Verkeer Nederland
Milieu organisaties Wereld Natuur Fonds en Greenpeace.
ANWB Nederland
17 Europarlementariërs 
FNV (vakbond)
CNV (vakbond)
TLN (werkgeversorganisatie)
EVO (werkgeversorganisatie)

België :

Kabinet Weyts (Belgie)
Europees commissaris Thyssen
Stichting VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)
VIAS
BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid)
ABVV BTB (vakbond)



Brieven naar politiek















Kanttekening: VVN en VIAS hebben aangegeven geen aandacht te schenken
aan dit onderwerp vanwege niet te behalen van hun eigen belangen.







Veilige Verkeer Nederland
Antwoord

Na gegevens verstrekt te hebben en aangegeven te hebben het belang voor de verkeersveiligheid in Europa, 
vond Veilig Verkeer Nederland het geen prioriteit hebben.

Transporteffect/Chauffeursnieuws kan niet bevatten dat men geen aandacht wil geven aan het belang voor
Europese verkeersveiligheid.



Vias institute Belgie

“De verkeersveiligheid verbeteren, samen met de mobiliteit en de maatschappelijke veiligheid.”  
Is de eerste zin op hun webpagina. (https://www.vias.be/nl/over-vias/)
Transporteffect/Chauffeursnieuws kreeg ook hier te horen dat men er geen aandacht aan kon geven.







09 Juli 2019     WEB-artikel

CHAUFFEURS HEBBEN EEN HITTEGOLF VAN RUIM 6 MAANDEN !

We zullen doorgaan met aandacht vragen voor het onderwerp Stand Airco.

Wederom zoeken wij contact met de Europese Unie en blijven hameren bij de Tweede Kamer.
Het is zeer triest te noemen dat het nodig blijft.

Nu dat mensen op vakantie gaan in het buitenland ervaart men ook de temperaturen die 
internationale chauffeurs lange tijden moeten doorstaan.

In Nederland zijn het vaak maar korte periodes dat het extreem warm is.
Elk jaar komt er dan eenmalig een bericht uit van de vakorganisaties dat men het ook schandalig vind 
dat men moet overnachten bij warme temperaturen in een cabine!

Luister onze voorzitter in het programma Spraakmakers

https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/508973-voor-vrachtwagenchauffeurs-is-het-6-
maanden-per-jaar-een-hittegolf

Radioprogramma en laatste web artikel



ONDERWERP STAND AIRCO NA 30 JULI RADIO UITZENDING

 26 augustus 2019

Wij laten het onderwerp niet doodbloeden en een verplichting tot stand airco in 
vrachtwagenslaapcabines zal er komen als het aan ons ligt.

De CNV is stil, een keer een artikel in een warme periode helpt niet om tot een verplichting 
te komen van een stand airco op de wagen.
FNV en TLN hebben dit jaar helemaal maar niet de moeite genomen om aandacht te 
schenken aan het onderwerp.

Nu onze voorzitter gesproken heeft in de radio uitzending is er wederom een brief gegaan 
naar de “nieuwe” Europarlementariërs (Nederland en België) die lid zijn van de commissie 
van TRAN.
Ook is opnieuw Veilig Verkeer Nederland benaderd en de andere organisaties in Nederland.
Helaas wederom neemt men niet de moeite om onze brieven te beantwoorden.
Dit komt misschien ook omdat we geen noemenswaardige officiële achterban hebben met 
leden.
Wel horen we in de wandelgangen bij onze contacten dat degene die wij benaderen buiten 
ons om aan het lobbyen zijn en dan uit eigen naam.
Dus onze inzet heeft wel degelijk zin.

Via onze Chinese contacten (zie foto) weten we al een lange tijd dat fabrikanten bezig waren 
(vanaf 2012) met een ontwikkeling van de stand airco vanuit de fabriek.
In Nederland wachten we nog steeds op een schriftelijke bevestiging.
Zo willen we graag weten of de optie van ja of nee tot standaard kan worden omgezet.
Ook willen we weten wat de kosten zijn van wel of geen stand airco. En zo hebben we meer 
vragen gesteld.
Telefonisch krijgen we wel deze informatie, echter zwart op wit niet.
Door deze instelling van Nederlandse organisaties zijn we uitgeweken naar België.
De Belgische organisatie VIAS heeft direct terug gereageerd op onze inzet en strijd voor de 
stand airco.
En we zijn hier nu mee bezig om een plan te creëren om meer druk te zetten op een 
verplichting.
Mercedes Benz België reageerde ook binnen 2 dagen op onze strijd en heeft ons voorzien van 
meer informatie en inzage in de nieuwe ontwikkelingen.
Van de andere fabrikanten in België wachten we nog op de reactie, maar de vragen zijn hier 
pas vorige week gesteld.



We hebben er alle vertrouwen in dat het nog gaat komen.
De ontwikkeling van een stand airco vanuit de fabriek is een feit en er rijden nu wagens mee rond.
Mercedes Benz België en Volvo trucks heeft ons onder andere deze informatie toe gezonden:

Af-Fabriek ingebouwde stand airco:
Qua efficiëntie scoort de af-fabriek ingebouwde stand airco het hoogste aangezien deze het hoogste 
koelvermogen kan bieden.

Deze stand airco zal de bestaande airco unit gebruiken, enkel zal de aircocompressor bij 
uitgeschakelde motor aangedreven worden door een elektromotor i.p.v. de verbrandingsmotor.
Doordat de lucht via de standaard uitstroomopeningen zal ingeblazen worden is er een optimale 
luchtverdeling in de cabine.
Verder is de stroomafname / werking gecontroleerd door het batterijmanagement van de truck 
waardoor lege batterijen vermeden worden.
Dit is enkel beschikbaar i.c.m. de volautomatische airco en bijkomende warmte-isolatie van de cabine 
bij MB en in pakket beschikbaar met de extra sterke AGM batterijen.
Door integratie zal eerst de restkoelte van de airco gebruikt worden na het stilleggen van de motor en 
pas daarna de stand airco in werking treden als extra koelvermogen nodig is.
Werkingsduur tot maximaal 8 uur afhankelijk van de conditie van de truck en de 
weersomstandigheden buiten.
Onderhoud en bediening zijn identiek aan een gewone airco dus minder belastend, aangezien er geen 
tweede achteraf systeem nodig is.

Verder is ook de stroomlijn van de truck niet beïnvloed, zoals bv met een dakunit, waardoor het 
verbruik lager is.
Door de grotere verdamper en condensor oppervlakte van de standaard airco t.o.v. een achteraf unit is 
ook de werkingsgraad en efficiëntie hoger.
Service (zoals filters etc…) en reparatie zijn duidelijk eenvoudiger omwille van geïntegreerd systeem. 
Standaard voorzien van pollen en/of fijnstoffilter.
Hiermee willen we meer steun krijgen bij de Europese Unie en nog meer druk zetten tot overgaan van 
een verplichting.

Als vanaf nu alle nieuwe wagens worden voorzien van stand airco dan bereiken we ook ons doel.
Gelukkig komt ook meer en meer het besef bij bedrijven hoe onmenselijk en verkeersgevaarlijk het is 
om zonder stand airco te slapen als men door heel Europa rijdt.
Maar we denken ook aan andere lidstaten die op onze wegen rijden dus met alleen verplichten voor 
enkele lidstaten heeft geen zin.
Zoals u merkt zitten wij niet stil en we gaan door tot het gerealiseerd is voor uw als 
vrachtwagenchauffeur.

Maar ook voor de veiligheid van elke weggebruiker









HOGERE TEMPERATUREN KOMEN ER WEER AAN; HOE ZIT 
HET MET DE STAND-AIRCO? 14 mei 2020

Het was stil dit jaar bij onze grote vakbewegingen. 

Zodra het warmer wordt komen de vakbewegingen en werkgeversorganisaties altijd wel een keer met 
een artikel waarin ze zeggen dat een stand-airco in een vrachtwagen normaal moet zijn.
Helaas blijft het altijd maar bij één artikel, waarvan het enige doel is de organisatie onder de aandacht 
te brengen. Men doet dit al jarenlang, en jarenlang gebeurt er niets.
Transporteffect is vanaf 2018 actief bezig het voor elkaar te krijgen; wij blijven van mening dat het 
noodzakelijk is voor het welzijn van de mens en het verhogen van de verkeersveiligheid.
Begin 2019 hebben we weliswaar een fiscale aftrek voor bedrijven geregeld, maar dit geeft de bedrijven 
nog maar weinig stimulans.

Ook Veilig Verkeer Nederland en organisaties als ANWB en RAI vinden het niet nodig ons te steunen.
Omdat het aantal Nederlandse vrachtwagenchauffeurs Europabreed gezien op een speldenpunt past, 
valt hier voor deze organisaties te weinig belang te halen.

Op 30 juli 2019 heeft Transporteffect meer aandacht gekregen door het radioprogramma Spraakmakers, 
terwijl onze strijd ook al bij de politiek op tafel lag.
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/508973-voor-vrachtwagenchauffeurs-is-het-6-
maanden-per-jaar-een-hittegolf

Omdat het om media-aandacht ging wilde het CNV toen graag bij ons aansluiten en nam gelijk deel aan 
het gesprek. 
Maar daar bleef het ook bij. Naderhand enkel nog wat speldenprikjes, en nu bloedt het onderwerp bij 
deze organisatie weer dood.

Op 5 november 2019 hebben wij een rapport over de noodzaak van een stand-airco aan onze 
Europarlementariërs overhandigd. 

Op 19 februari 2020 hebben wij steun gezocht bij de Belgische Europarlementariërs om samen met 
Nederland de stand-airco op de vrachtwagen in Europa verplicht te krijgen.

Door de vele artikelen en onderzoeken die wij konden aanbieden was het voor iedereen duidelijk 
dat dit hoog op de agenda moest komen.

Maar tot op heden worden we naar de mond toe gepraat zonder enige actie.

https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/508973-voor-vrachtwagenchauffeurs-is-het-6-maanden-per-jaar-een-hittegolf


Coronacrisis 

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de aandacht voor het onderwerp verzwakte.
Transporteffect is wederom bezig het onderwerp nieuw leven in te blazen en onder de aandacht te 
brengen hoe noodzakelijk het is voor de verkeersveiligheid in heel Europa.
Uiteraard geven wij ook aan dat de gezondheid van de chauffeurs zelf ernstig in gevaar komt als men 
maandenlang in hoge temperaturen moet overnachten.

Tijdens een hittegolf zul je niemand horen zeggen dat het niet nodig is een stand-airco voor 
beroepschauffeurs te realiseren, maar als het afkoelt zegt men weer dat het niet nodig is. 

Daarbij wordt al snel vergeten dat beroepschauffeurs in alle Europese landen, dus ook in de warme, hun 
werk moeten doen.
Internationale beroepschauffeurs hebben 6 maanden per jaar met hoge temperaturen te maken, en in 
die periode moet men vaak overnachten bij temperaturen van 40° of hoger.
Al zijn we een kleine groep vergeleken bij alle mensen, gaan wij ook dit jaar door met het vragen van 
aandacht voor deze kwestie, zodat men zich toch kan inleven als men zelf lange tijden bij 40° plus zou 
moeten overnachten.

Fabrikanten van vrachtwagens steunen ons en zijn voor om elke vrachtwagen die is voorzien van een 
slaapcabine ook standaard met een stand-airco uit te rusten.









Verspreiding en linken

https://www.destentor.nl/auto/hete-auto-boven-de-27-graden-wordt-het-gevaarlijk~a1aec307/

https://stadszaken.nl/artikel/1769/hittestress-is-een-sluipmoordenaar

https://www.hln.be/de-krant/31-meer-zware-ongevallen-tijdens-hittegolf~ab4a472f/

https://www.rtvoost.nl/nieuws/296054/CNV-tegen-vrachtwagenchauffeurs-zonder-airco-Pak-
een-hotel-en-geef-de-rekening-aan-je-baas

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2331236/oververhitte-trucker-gevaar-op-de-weg

https://www.chauffeursbelangen.nl/STANDAIRCO_ONDERZOEK.php

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2004221689817078&id=1909255569313691

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2004292053143375&id=1909255569313691

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2004221689817078&id=1909255569313691

https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/26566-2019-07-30-voor-
vrachtwagenchauffeurs-is-het-6-maanden-per-jaar-een-hittegolf

https://www.destentor.nl/auto/hete-auto-boven-de-27-graden-wordt-het-gevaarlijk%7Ea1aec307/
https://stadszaken.nl/artikel/1769/hittestress-is-een-sluipmoordenaar
https://www.hln.be/de-krant/31-meer-zware-ongevallen-tijdens-hittegolf%7Eab4a472f/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/296054/CNV-tegen-vrachtwagenchauffeurs-zonder-airco-Pak-een-hotel-en-geef-de-rekening-aan-je-baas
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2331236/oververhitte-trucker-gevaar-op-de-weg
https://www.chauffeursbelangen.nl/STANDAIRCO_ONDERZOEK.php
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2004221689817078&id=1909255569313691
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2004292053143375&id=1909255569313691
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2004221689817078&id=1909255569313691
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/26566-2019-07-30-voor-vrachtwagenchauffeurs-is-het-6-maanden-per-jaar-een-hittegolf






Slotwoord
De richtlijn (2003/59/EG) van het Europees Parlement geeft de minimum voorwaarden aan waaraan een 
chauffeur moet voldoen. 

Men geeft aan dat vermoeidheid en hard rijden de belangrijkste oorzaken zijn van ongevallen. 

Vermoeidheid is volgens ons te voorkomen als men een goede nachtrust kan hebben. Daarom moet een 
Stand-airco ook vanzelfsprekend zijn. 

Transporteffect/Chauffeursnieuws krijgt ook keer op keer positieve reacties van organisaties en politiek als 
we dit punt aankaarten.                                                                                                      
In Europa zijn ruim 2 miljoen chauffeurs zijn werkzaam en toch zien we dat het een te kleine groep is om 
goede nachtrust te kunnen regelen. In Nederland zijn er rond de 130.000 beroepschauffeurs en wij krijgen de 
indruk dat men deze groep op 8,2 miljoen werkenden te verwaarlozen vindt. 

Als we naar alle verkeersdeelnemers kijken zijn de cijfers enorm. Hier moet volgens ons ook naar gekeken 
worden als men vrachtwagens op de weg wil hebben waarvan de chauffeurs een goede nachtrust kunnen 
hebben genoten. 

Een veel gehoorde vraag is: "Wat is het verschil met 30 jaar geleden, toen had men toch ook geen airco?" 

Uiteraard werden vrachtwagenchauffeurs in die tijd ook vaak langere tijden blootgesteld aan hoge 
temperaturen. Echter zit er wel een verschil. 

Men stond kon toen nog bij bedrijven overnachten waarbij men ramen kon openen en men had 
mogelijkheden tot beschutting en ruimtes voor afkoeling.                                                                     
Tegenwoordig kan men alleen op aangewezen plekken overnachten waarbij geen enkele beschutting is en 
men vol in de zon staat en waar vaak geen enkele faciliteit aanwezig is. Door toenemende criminaliteit is een 
chauffeur gedwongen om alles dicht te houden zodat de cabine te vergelijken is met een heteluchtoven. 

Transporteffect/Chauffeursnieuws moet druk blijven uitoefenen om een wet te realiseren waardoor 
vrachtwagens verplicht zijn voorzien van stand-airco in het belang van elke verkeersdeelnemer. 

Een stand-airco gaat ongeveer vijf jaar mee omdat dan de vrachtwagen wordt vernieuwd, en wij vinden het 
onacceptabel dat personeel een stand-airco zelf moet bekostigen. 

Het kan niet zo zijn dat we over dit punt uiteindelijk moeten aankloppen bij het Europese hof voor de 
rechten van de mens. Doordat we keer op keer mondelinge signalen vanuit de politiek krijgen, gaan we er 
dan ook van uit dat het nodig is dat een stand-airco in de slaapcabine van een vrachtwagen snel door een 
Europese wet zal worden gerealiseerd. 

Transporteffect/Chauffeursnieuws gaat er ook van uit dat deze bundel elke twijfel weg neemt. 

Met vriendelijke groet, 

Transporteffect/Chauffeursnieuws
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