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Welke voorzorgsmaatregelen moet je nemen nu 
je wagen lang stilstaat? 

Met de huidige maatregelen worden veel automobilisten waarschijnlijk gedwongen hun 

auto voor een nog onbekende tijd stil te laten staan. Maar elk voertuig verslijt in de loop 

van de tijd, zelfs als het niet wordt gebruikt! Vias institute geeft daarom enkele 
aanbevelingen om ervoor te zorgen dat de toestand van het voertuig niet te snel 
verslechtert. 

Geen limiet in de wegcode  

In ons land is langdurig parkeren toegestaan behalve indien je voertuig buiten gebruik is. Natuurlijk 

zijn er ook plaatsen waar het parkeren aan een tijdslimiet gebonden is (betaalzone, blauwe zone). 
Hoewel sommige gemeentelijke overheden sinds het begin van de opsluiting een grotere soepelheid 

hebben aangekondigd, is het beter de regels te respecteren om onaangename verrassingen te 
voorkomen. 

Blijft je voertuig voor langere tijd stilstaan? Dit zijn alvast 5 tips van Vias 
1) Trek je handrem niet op 

Als je je auto parkeert op een niet-hellende parkeerplaats, kun je beter de handrem loszetten als je er 

een hebt. Als je hem te lang opgetrokken laat, heeft hij de neiging om vast te lopen en zul je meer 
moeite hebben om hem los te zetten als je terug wil vertrekken. 

2) Verlucht het passagierscompartiment 

Laat vooral geen voedselresten achter in de auto, want die kunnen na een tijdje een geur achterlaten. 
Vergeet ook niet alle waardevolle spullen uit het passagierscompartiment te verwijderen. 

Laat je ramen ongeveer 1 of 2 cm open staan om lucht te laten circuleren. Als je dit niet doet, kan er 

zich vocht in de wagen ophopen, waardoor er geuren en schimmels kunnen ontstaan. Als je om 
veiligheidsredenen je raam niet een heel klein beetje wil laten openstaan, laat dan in ieder geval de 
verluchtingsroosters op je dashboard open.  

3) Vul de brandstoftank tot halverwege  

Als je de brandstoftank van de auto (bijna) leeg laat gedurende de hele tijd dat de wagen stilstaat, 

zullen stof en andere deeltjes naar de bodem zakken en een modderige laag vormen. Wanneer je je 

voertuig dan opnieuw wilt starten, zal de motor uit deze "modderlaag" putten en mogelijk beschadigd 
raken. Het is evenmin een geen goed idee om je tank bomvol te doen, omdat de kwaliteit van de 

brandstof na verloop van tijd wat minder wordt. Idealiter vult je je tank halfvol en tank je de wagen 
terug vol wanneer je gaat rijden. Hierdoor kan de 'verse' brandstof zich mengen met de brandstof die 
zich al in de tank bevindt, wat de kwaliteit van de tank ten goede komt.  

 



4) Bescherm je ruitenwissers 

Na enkele weken van immobilisatie zal het rubber van je ruitenwisserbladen uiteindelijk aan de voorruit 

blijven kleven. Om te voorkomen dat de ruitenwissers scheuren als je ze weer aanzet, kun je ze 
bijvoorbeeld in plasticfolie wikkelen.  

5) Blaas je banden wat harder op dan normaal 

Wanneer een voertuig stilstaat, slijten de banden nog steeds en omdat ze het volledige gewicht van 

het voertuig dragen, kunnen ze doorzakken. Daarom is het het beste om banden wat harder op te 
pompen. Maar wees voorzichtig, als je weer gaat rijden, pas dan de druk van de banden aan om ze 
niet te beschadigen! 

Elektrische wagens: batterij tussen 50 à 75% opladen 

 
Als je wagen een paar weken stilstaat is het raadzaam om de batterij van je elektrische auto op een 

oplaadniveau tussen 50 en 75% te houden. Als deze situatie naar verwachting langer dan een maand 
zal duren, dan moet u overwegen om de batterij enige activiteit te geven met handelingen waarbij het 

opladen en ontladen elkaar afwisselen. Ook dat moet gebeuren binnen het energiebereik van 50 tot 
75% 
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