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GEZOND RIJDEN

Uitgangspunten van de Vervoersbond FNV voor een Prografl]ta, gericht op de verbê-
têring van de arbeidssituatie van beroePs chauffêuts .

chafffêur " een onqezond beÍoeD

Zoals blijkt uit het onderzoek "Arbeíd en gezondheid van chauffeuisÍ, ís chauf_
feur één van de mêest bêiestende bêroêpê::. Iit gelCt zovê1 voor bus_' toer_;
taxi- en ambulancecirauffeurs, als voo! dê chauffeuÍs ín het beroePsgoederen_
vervoer over de veg.
De sterke arbeidsbêlêstíng ko t voolt uit dê lenge ên onregelnatíge terktijden
ell uit do vee1a1 slechtê arbeidsonstandigheden. Het gevolg is gezondheids schede 'vaak a1 op jonge leeftijd, en sociale plobfematiek. GêzondhêidsklachÈen alsr
aandoeaingen aên het bewêgingsappataat r ziekte van let hart en de bloedsonlooP'
van de spij svertêr ingsolganen ' psychische stoornissen, sleapklachten en ziekte
aán dê luchtwegen konên veeh,-u1dig voor' Dit heeft tot 8êvo1g dáÈ niet veel
chauffeurs tot ean de pênsioneling hun bêroep kunne4 uitvoelen zonder ernstígê
schade eán de gezondheid.
De Vervoersbond Fl{V is van nêning dat de situatiê zodanig ernstig is, dat er
snel en systematisch gêlletkt noet wordefi aan een Progranma on de árbeidssitua_
tie ván de chauffeurs Èe verbeteren. DiÈ progra$na bêvat dê volBende richting-
8êvêflde uitgangspunten.

1. ÁlGEMXÈN

lê ÁRBO-rêt moet 'èinnen één iáar van toepassins uoïden voor de qêhe1e ver_
?cèrssektor

De arbeidsornstandiÊhedeNet gê1dt niet voor verkneners in en op voertuígen.
Gezien het risikovolle kárekter van hetwerkeo in dêzê sektor, is let vol_
strekt orve.antwoord dat het Ministeriê van Verkêer en Waterstaat ên het
MinísteÍie van Sociale Zaken nog steeds niet nllêt eên voorstel zíj]r gekonên
ori de invoeÍing snel te realisêren. Dit uitstê1 vertraagÈ op eÍnstige wijzê
een aktief bêlêid gericht op verbêtering van de arbeid in deze sêktor.
ZoÍiê1 op hêl pebied vaídê ÍerktijdeÍ a1s op het gebiêd van dê inrichtinq vao
de kabinê in de bÍeêdste zijn, n@-
urikkê1d en uiLsebouwd wotden.
Derê-jor-normen Eé86éo tól doêl de aÍbeidstijd terug tê drinBen, regelitatiger te
makên êr de rust ên vrije lijd te garanderen. De no.xren voor de inrichting
vàn dê kabinê anticiperen op dê verscheideflheid aan pÍob1emên in de arbei{is-
sítuatíe van de chauffeuÍ (trí11ingen, láIraai, klineat, ergononie ên derge-
lijke). Deze nornen noeten vordên vastgelegd in wetgeving en 1n dê CAo.

Bii het ontverpen ên aenschaffen van bussen, anbulancês, táxi's en vtáchtte_
gens zê1 de beschertning van dê chauffeur tegen eezon
standigheden êen bêlanqrijk uiteanqsptnt noetên zijn,
Teveê1 is tot nu toe bij de producentên van vetvoermiddelen het eniBe uit_
gangspunt efficiërcy en rendernent. li.tzelfde kan gezegd rroiden ten aanzièn
van de kriteria díê gehanteerd Íorden bíj de aanschaf van nieuwe voeituígên.
Dit betekent dat er neêx áàndecht is voor de laadkapaciteit ên hêt Ílogê1ijke
aantal passagíers dan voor de eÍbeídssituatie van de chauffeux. Een zr.Taaite_
punt bij de ont\ríkke1íng ên dê aanschaf van níeur,re voertuigen zal juist ook
noeten fíg8en bij het tot stand brengen van gezondê en veiligê arbeids_
plaatsen voor de chauffeur.



De eenelê vervoerssêkLor za-i vêrDIichL aa.leeslotên moêcen korden bíi de
Bqdrli! q_sclgqcl1cj4E ? qls.
In grote de1êo van het vêivoer ís et nauwêlijks sprakê van een behoor.lijke
bêdÍij tsgêzonCheidszorg . Verplichtê eánsluítlng is, gezien het ]:isiko van be-
roep, dringend nodig. De in dê vet vastgele8de laek van de BGD, de prevêntie
váÍ ziêkte door het weren en bestÍljdeD ván schadelijke invloeden, kar daal_
door ook voor chauffeurs effektief l1'orden. Bêd. ij fsBêzondheidszor:g in het
vervoer bet€kent: aanstelLings- en Periodieke keuring, registratiê en ana-
j.ysc vári Èégêr_eas cïei ziekl-e, \'eÍzuín ên beroePs?iekten. en op basis daar_
ván bestrijding van ziekteveÍoolzakêndê faktoren in de albeidss iÈuat ie.
Naast de aansluiting van dê vêrvoersbedtijven bij de regíona1e bedrijfsge-
zondheidsdiênsten za1 er een Stichtinq ARBO_Vervoer oPge!icht nroêtên lrorden.
Deze stichtíng heeft tot taak de voorlichtinB, iofornatiê en het ondeÈzoek
op het gebied vaÍ de veiligheid, de gezondheid en het ltelzijn in het ver:voet
r-e organíseien.
Bêloêgsztlqqq94 van chauffeuts moêten goed geregístrêer:d worden, dit on prê-
ventíe te versterke! ên ook oïr schadêclains nogelíjk te nakên.

I! !C vêrvgeÍssektor .al, gericht op h
g34llt4{q{e!!t €ÊI systematische aenpak it de bedriÍven van dê grond moeten

lit t-t"t"t""t det de wer:kgevêrs jaarlíjks eên ÁRxo-beleidsplan opstel1e. en
dit besprekên mêt de velte8enlrcordígels van de vêikneners. In dit ARBO-bê-
leidsplan Íordt het bêlêid en de daaruit voortvloeiende ínaattê3e1en vestge_
1egd, gericht op hêt bevorderen van de veiligheid ên het besehénren van de
gèzondheid ven de irerknemers.

?. WEiKTIJDEN

De werktijden van chauffeuÍs z:ijn váak 1ang, zeet onregelnatig en onvooÍsPê1-
báar. gr íssprake van een glotÉ tijdsdruk, pauzês, rusiperiodes en vrije
tijd stàan doorlopend onder dÍuk. Deze werLtijden leiden tot ve!Íroeiciheid en
gezondhêidsschade en vergioten de kans op oflgeva11en. Chauffeurs staan lang
bloot aan slechte árbeidsonstandigheden, heÈgeen ook gezondheídsschade tot
gevolg heeft,
Dê onregelnatíge onregelDatighêid hêeft ook grote sociale konsêk\rsnties. len
voonraarde voor een nornaal gezinslevêl en sociele kontakten is daardoor on_
vol.doendê aar-.iezig. Een beleid ten aanzíên van de wer.klijden van chauffeu:s
za1 op de volgende uitgángspuntên gêbaseerd noeten zijn: kortêr en rêgelnatí-
ger l,l(rrkêfl onder ninder tijdsdruk.

Voor beroepseoederenchauf f eu!Ê betekênt dit det :

* ljet CAo_beleid ên de lretgeving, zowel nátioíáá1 a1s in Europees verba*d,
zích zal noetên blijven r.ichtèn op de verkorting ván de aÍbeidstljd- CAO

en \rêtgêving noêten kontroleèrbaar worden ên ná1êêfbaar.
* le bedrijvèn noeten de riÈplánníng ireêt afsÈeomeo op korteïe en regelmati-

ge diensttijdeo. De ontkoppeling van nan en wagen is daarbij van belang.
De tijdsd?:uk kaD vêrminderd eorden door dê verruihíng van de rijtljd.

* Pauzes en vÍíje tijd noêted duidelijk vastgelegd I,ioÍden. Pauzes nogen
niet verdví_inen in vertràgin8en ên dé vrijê tijd Ínoet in aaneengeslotên
pêriodes gegarándeeÍd $ordeo. Daarbij zijn vrije .reekênden vaÍ groot be-
1ang.

'! Bij de hoogte van de beloning zal de chaufferÍ mindei aangewezen noêten
zijn op ovefl{êrl en toes.lagen" Dit voorkont ook het zíek dooÍwerkên,

* De personeelsbezetting in de bedrljven uitgebteid moet lto.den onr het ver-
korten van de arbeidslijd mogêlijk te maken. voor kleinere bedrijvêfl 1e-
vêrt het instêl1ên van een chauffeurspool hiêraan eên bijdrage.
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Voor buschauffeurs betekeÍtt dit:

* Dat bij hêt samenstêl1en van loosters er vanuít llrcet vorden gêgaan dat er
zoveel mogelijk íordt gel'erkt in aaneengês1otên pêriodês van gelíjksoor-
tige diensten, dat wil zeggen vroege diênsten, dagdiensten en late
diensten. Gebrokeí díensten diêíen tê t orden rterneden.

* Vrije dager dienen zoveef nogelíjk Paarsgêwíjs in de rouletíng te Forden
opgenonen. Afzonder:1ijke dagen bieden te veinig herstêlnoge1ij kheden. De

mogelijkheid iroor hêt opneinên var ';or1cf en Ys.kstltiedaget! dient doox hêt
bedtijf gegarándeerd tê 'rorden.": De hersteloogel ij khedeo (pauzes) tildens de lrerkdag dlener gegárendeêrd
te zijB en ekspliciet ií het roostêr te wordên oPgenonen' lluktuaties in
de verkeeÍssituatie en het passágíersaanbod en onvoorziene onstendiBheden
op dê lijnen ÍÍake4 een Íui$ beneten .ijtijC noodzakelijk.

* De dosêring van de pauzes diênt ven dien aard te zijn dat voolkoneí wordt
dal de chauffeur ]ánge periodes áchtereen achtet het stuur zit. ZoÍ7ê1 oÍt
te hêÍste1len van dê voottdtrende nentále belêsting, e1s om de ge&jonBen
uerkhoudinB tijdig te ondêrbreken, líjkt 20 aaneenSêsloÈên ninuten pauze
per tueê ïerkuren niniÍnaa1 noodzakelijk.

* Nieuwe technologiê rnoet ingevoerd \"rorden om gezondele en meer sociale
roosÈers nogelijk te maken ên níet om chaLffeurs neer te behêersên en hun
arbêíd te inteosi.veÍêrl.

Voor toêrwaqenchauf fCqlq betêkênt dit:

* otn de loeníagencháuffeurs te beschêBíen teget de gevolgen van overver_
Ínoeidheid, slaaptêkort en onveíligheid is het van êssentieel bêlang dat
de nêrktijdên verkort troxden, en dát er garanties komen voor voldoênde
msttijd. ver:;cherpte keltiole .p de nale.ting .'aD de rijtijder:qet, betêre
planning en uítbreíding van het personeelsbestand kunnell hiêÈean een bij-
dÍage leverên.

Voóri tàxiclauffeuis betêkent dít:

* 0D vernoêidheid en verkêersonveiliBheíd te besttÍjden zijn in de táxisek_
tor een aantal maatÍegelen van be1an8: kortêre en rÊgelnatiger \terktijden,
en - net nane in dê grote steden - vertnindetin8 van tijdsdruk en konku!-
rentiê.

Vooï dê árbu1áncêcháuffeur betekent dit dat:

* Er betêre roostêrs en regelnatige we.ktíjdên en goêd opnêembare vrije da_
gen oogelijk Semaakt noet llorden door een goede samenwerking vaD anbu_
láncêcentÍálês mêt de bedrijven en tussen dê bedrijveo onderling, Beschik-
báarhêidsdíênsten diêner tê lrorden vernedên.

3. AiBEIDSOi'ISTANDIGHEDEN

I{e!-!qqbqEl!qê4tq t{9!l1e qlreuffêurs moet vêrbeterd eorden.
De ontwikkeling van een rerr,Íárnings- en ventilatiesysteen, dat een koostante
temperatuur handhaaft, kán hieraen een bíjdrage leveren. De bestuurders_
plaats in bussen zou beter afgeschêrÍd kunnet lrordên van de luchtstroo$ Ciê
via de deuren binÍ:enkoínt. Door de inbouw van chemische luchtfiltêrs kan de
ventilatielucht ven koolnonoxide gezuiverd uordên. A1s taxistandplaaÈsen op
ênige áfstand van de vêrkeêrsstrooD Íorden aangê1êgdr zu11en taxíehauffeur:s
ninder blootgesteld vordên aên uitlaátgassen geduÍende de vele wêchttijd die
zíj daaÍ dooÍbrengen.



o.i-Ï-ítËg.t" t".]h.d"" ,faI: 80 kn per uu! rloêt het geluidsnivo ondèr dê

80 dB(Á) l';r{leo gebracht. Bij Proeven neÈ vrachtvágens bleek Cat ge-Iuidsver-
nitrdsrinS tegen aksePtabeLe kosten technisch goed nogelijk eas' Iiêt aan_

brengen ian leluiCsvanden bij iaxi.standplaatsen keÍl de geluidshíndêr voo!
táxichauffeurs verÍrinderen.

De ver:minderine van hec qeluidsnivo ín viachtÍáeeos efl ándeÍe'/oert
5 t noaie. ook uáarhet nivo al oncer 80 dB'A) lie:-

liet ".ob1een dat chauffeu:s hebben Jret de tril"li schokken moeÈ

Stuur. stoel ell pedalên moq!ên voldoeÍrd€ instê1baêr zjin'
@aijd achter het stuur dool. À3n de intich-
ting vatl dê bestuurrlêrsPlaats nroeten daaïom hoge eise gesteld crdêt. Siuur'

VooÍ chauffeur.s diê neeldele dagen onderue

têruqqedloneen woldeo.
E"r g.A-g.t .""Èt"."tde stoei is essentièe1 voor de bêschetrling ván de rug
tegei trillittgen etr schokken. Door goede vering van kabj.]le eo stoel kuinen
trillingeo veàinderd trolden. De ve!íng van de stoelên Íooet instêlbeer zijn
op heE geHichE vên de chauffeur.

stoÀ1 ê:r pendalen noeten voldoende insi-e1baa! zi.jn, zodat chauffeuls met ve!-
schillende oaten in een goede houding kunnei ziÈten. Ínsttuktie over de juis-
te 1liize-v41jrl5!e1!irg is híetbij nodig. En verdeÍ noet de positie vaa de

stoeL, stuur en pedalen tell oPzichtê 1'an ê]kear zodanig zijn, dat ook bij dê

te velrichtên handelingen eên goede lichaatlshoudiÉg ncgelijk blijft'
Behalve j.istelbêalhêid zijn ook eell Soede ondersteuiing van hèt llchaa! door
de rugleuting en de zitting van bêláng. En i.s goed onderhoud ven de 1n'ich-
ting nodig, om het optreden ván kfachten oP de lanBe duur te voorkoínen'

iin is eêí hotel d,e aarse.rezen
slagpgi4?ts.
D. .""itijd van de8elijks te rinste 1.1. uur en naksíÍaa1 2Í per qeek 8 uul,
moet buiten het voaltuig riotdeÍr 'coóÍ8êbtachi. De gangba!ê prektijk dat chaul_'
feurs slapeí in hun stilstaande auto oP een slaapbank Ínoet itl die Eichri.ng
l?oiden ongêbogen. Langs de snelwegen zu11en hiervoor goede toolzieningen
moeteo komen.
I{et rusten in rijdêndê voêltuigen ti.jdêns de voolgêschreven Pauzes is onge-
uenst, 9ê cntÊiikelillg naar de s1aêpkist op hêt dak (toP_sleeper), of onder
de vioer bij de toerbéssen is een ont\rikkeling die door de Vervoersbond fNtr'

afgewezel soÍdt. Het is onverant{ootd, ongêzond en onveilig oin verknenels in
ilit soort ruimtêí te laten slepe.l.
Op êindpunten van buslljnen e!1 op taxistaídPlaatsen zullen voorzieningen om

te ijsten moeEen 3ijn (san:EEír, zicruimÈê).

Bii dê konstruklie ven voertuigg! lget techt gedaan wo

\raÍ dê chaf,ffeur bi1 een veilise en eezonCe árbeidsplaats
VérLet.eri.ng van ilonnell voor de konstruktíe van de kebine, bijvcorbeeld nol-

""n "'oor 
oàíligh"id van dè kabine vá:] \trachtwagêns bij ongevallen (dak_

sterktê) is .renseiijk. De ontsnapp ingsnogê lij kheden uit de kabine Ciênen !'ei-
beÈerd le qorden. Ovei de juiste ijze van j.n_ en uítstapPen noêt aan vlacht-
l{agenchauf f eurs instruktiê ltorden geBeven.
De vering van \rracht'ragenkabires n1êg nie! opgeoffêrd vorden om de beheels-
baarheid van het voertuig en de bêscherming tegen kantelen ie verbeteren. In
plaats daarvan noêt e! naar allêrnetieven 8êaochr- wordên' bijvao!3ee1C aan_
duiding ven zljlrááltse versnelling met bêhu1p Yan eên neter oP het dashboard.
Tn de konstruktie vai vrachtlragens en bussed is een tendêns gaande on dê ka_
binês, en dus de arbêídsplaàts van de cheuffeur, steeds smá11ei tê maken eÍ
I1áár vorên Èê pleatsen. Deze ontïikkèli.ng, dievoor:tvloeit uit de qens van
vêrkgevers naast neer kápáciteit, 8aát tên kosÈe van de kpá1itêit ván de al-
beidsplaats en daarmeê ven de vell.igheid en Sezondheid ván de chauffêur.
Leng!e en ger,/ichtsnoÊnen itoor voeÍtuigen firceten daaronr rorde!1 vástgêstêld,
êksklusi.êf het geticht en dê áfmeting Yan de bestuurde rsp laats .
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De Vêrvoersbond FIW over:weegt oÍn op básis van gezo:ldheidskríÈèrià een veÍge-
lijkend onderzoek ie doen naar de kvaliteit van vrachtvagens ên bussen.

Bii bet lsden, iolsen en schoonrnaken zullen eên aantal maat:eqelen op het ge-
bied van voorlichting, s"hol ten
worden ge11omen.

De training en vooÍliehtirg van chauffêurs net betlekking tot het laden ên 1os-
sên kan op verschillêndê punten verbetêrd voldên, zoals: ínstruktie in de juiste
rnanieÍ vatt ti11ên eí dÍ. bédiêning van dê nêchánischê hulpr0iddê1ên. Deze laatste
noeteí ven goede kwaliteit zijn en goed onderhouden.
De oplê1ding vaí vráchtragenchauÍfêuÍs die gevaarlíjke stoffen vervoêren rooêt
uitgebÍeid vorden" Tot nu toe is zorn opleiding aI1een voor tank'eragen- en con-
taineaveÍvoer veÍp1icht.
Wannêer een vrachtváBen gefaden of gelost \rordt, Íroeten de in het bedr.ijf gáng-
bere en voorBesehrêvên bêscheffringsmiddelen, voorschriftên ook op de
chauffêurs van toepassing zijn. Dit Beldt ook voor k1êding voor de chauffeurs
van koelFageírs. AJíbulancecháuffeurs inoetên vooraf voldoende gêinforneêrd Íorden
over evenLueel besoetr ingsgevaár.
Bij de inrichtiDg van vrachtvagêns en laadpêrrons noet neer aandacht besteed
vorden aán dê veilighêidsáspekten.
Nagegaan noet rordên in hoeverre een duídelijke taakáfbakêning nogê1ijk is tussen
het werk van de chauffeur en het l-adên ên lossen. Om rêden van ar:beidsbelêsting
en on leder van de kennís van bet mate.iaal za1 het in veel gevallen bêter zijn
daÈ deze ire"kzáa hedeo niet doo! de chauÍfeur naar door de werkneners van het
bêtrokken bedrijf veÍrieht ,rordeÍt. Di'L zelfde kan gezegd voÍdeí ovêr het schooÍ-
mekên ven (tank en bulk) wagens. Dit specialistische en gevaaï1ijke verk ken het
bestê door daarvool gêschoolde werknemers gedaan vorden.

Er moqg gen akÈi-ef beleiC oit.;í!ike1C -roadê. oÍr êgliessie ií hêt pêisonelvetvcer
teÈen te gaan,
!ê beveiliging van texicháuffeurs kan Êen dele vexbêterd vorden doox een goede
inríchting van de lragen: ínogelijkheid voor het opeiren ên vergrendelen van de
bagageÍuimtê door dê pàssagiex zêlf of door dê chauffeur van achter het stuur"
En door de nogêlijkheid van hêt ver8reDdelen van de portielen vanaf de bestuuÍ-
dersplaats. Daarnaast is er de nogelíjkheid oí! een schuif{aÍd tussen dê bestuur-
dea en de pássagiersplaatsen áar te breng€n.

De taxichauffeur kan zelf beslissen uannêel hij zijn veÍkplek va. de passagiers
Íenst áf te schêrnen.

DaarÍaast kan ineoêring van een landê1ijk noodkaoaal voor de nobilofoon de
veillgheid van taxichauffêurs bevorderêr (9). Chauffeurs zouden instÍuktie of
opleiding firoeten kunnêí krijgen in het handelen van konflikts ituatiês , Voorts is eên
êysteen net autómatische positiebepali.g van vagens op de taxicentlelê een
nogelijke technologischê oÍrtwikkeling diê de bêvelliging van de chauffeuÍs kan

Vermindexing van agressie kán vol8ens buschauffêurs bê!ê1kt vorden dooi bestÍij-
ding van het z1íertrijdên (afschaffing stÍíppenkaart, beterê konttolê, z',íêardere
stÍaffen) en het vandalisne (voorlichting schooljeugd) en veÍlaging van de
tarleven in het opêobaar vervoer. ook betere ínstruktiê o\,'ex de juiste vijze van
optredên i.n konfliktsituátles vordt a1s een nogelljkhêíd genoeÍnd (28). Een
andêre !Àogelijkhêid is nog: betele ondersteuning veí chauffeurs door hêt bedrijf.
Dit zou kunnen bestaan uitt alerter reêgerên van bedrijf ên politiê in noodgêva1-
1en en noBelijkheden vool verkondêrbrêking na êen incident.

Utrêcht, 28 nei 1986
No. : Rv/FË


