Voor de overige verkeerscentrales is deze analyse niet uitgevoerd. Wel
bekend dat het totale aantal door alle verkeerscentrales geregistreerde
vrachtwagenincidenten 41 35 incidenten (lM-monitor 2006) bedraagt.
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Uitgaande van een aandeel bandenpech van 2Dy" van alle

incidentmeldingen kan het aantal incidenten ten gevolge van bandfalen
worden geschat op circa 1025 stuks van de door alle verkeerscentrales
geregistreerd e i ncidenten.

Bandenleveranciers
Toonaangevende serviceverleners op bandengebied geven aan dat zij in
2006 via hun centrale callcenters2455 hulpverzoeken van vrachtwagens op
het hoofdwegennet hebben verwerkt. Naast deze centraal verwerkte
hulpverzoeken worden ook door de decentrale vestigingen hulpverzoeken
van vrachtwagens afgehandeld. Dit aantal is niet bekend. Vanuit de
verhouding tussen de beide opdrachtstromen en het marktaandeel van de
betrokken partijen wordt de ordegrootte van het totaal van alle
bandenproblemen op het hoofdwegennet geschat op75oe - 95oo stuks.
Dit moet worden gezien als een "best guess". Een nauwkeuriger bepaling
vraagt nader onderzoek in samenwerking met de banden branche. Slechts
een klein deel van deze gevallen leidt tot geregisteerde incidenten.
Duitse situatie
De ADAC heeft voor de Duitse situatie een analyse gemaakt van de

oorzaken van het stranden van vrachtwagens in 2006. Hieruit blijkt dat
motortechnische storingen met 32 Y" verantwoordelijk zijn voor de meeste
stilstand, direct gevolgd door bandÍalen met29y".
n g besch i kbare ci jfers bandenpech
n tabel 2.2 ziin de verschillende bronnen samengevat en gecombineerd.
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Tabel 2.2:
Samenvatting van de verzamelde gegevens over bandenpech
A

Beschriivins aantal

Aantal

Geschat totaal aantal

7500-

h

ulpverzoeken serviceverlene

rs

9500

op riikswesen
B

Hulpverzoeken op rijkswegen

Schatting op basis van werkverdeling
tussen vestigingen en

marktverhoudinsen
2455

'1

Opgave van bandencentrale

van serviceverleners

c

Ceschat aantal banden-

1025

problemen uit meldingen

Bevat alle bandgerelateerde

incidenten, ook CMV meldingen

verkee rce ntrales

(door gebruik vrij veld
gegevens is dit een
onderschatting)
D

Aantal incidenten ten gevolgen
van bandfalen waarbij huf p van
een CMV berser is inseroeoen

532

CMV- registraties banden probleem

(o,22 * 2418)

'1 voor een betrouwbaarder aantal is een praktijkonderzoek noodzakelijk.

De schatting van het totaal aantal incidenten ten gevolge van bandfalen op
rijkswegen (A) kan zonder nader onderzoek niet nader worden
onderbouwd. De geregistreerde hulpverzoeken op rijkswegen (B) van een
beperkt aantal serviceverleners zijn goed onderbouwd. Het aantal
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