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WERKPLAATS
Slim sleutelen met de Airbagbank

Bespaar kosten en voorkom ongelukken

Airbags en gordelspanners redden mensenlevens. Heel mooi, maar soms vormen ze 

een bedreiging voor het rendement bij schadeherstel, reparatie of occasionverkoop. 

Of erger: er gebeuren ongelukken in de werkplaats. Welke regels moet u in acht nemen

bij werkzaamheden aan airbags en gordelspanners en hoe drukt u de reparatiekosten?

De Airbagbank geeft praktisch advies.

Steeds meer autobedrijven weten hun weg naar
de Airbagbank te vinden. “We verkopen inmid-
dels 20 tot 30 airbags in de week en we hebben
er zo’n 1000 op voorraad”, zegt Mo Zerouali. Die

voorraad ligt uitgestald op www.airbagbank.eu
en is dus gemakkelijk bereikbaar.
Maar de airbagbank is niet alleen een internet-
bank. Nee, in het European Airbag Center in

Cuyk is de voorraad echt fysiek aanwezig. Vooral
autobedrijven die een auto niet vertrouwen
komen graag persoonlijk langs: “Vanmorgen
hadden we hier een Renault Laguna. De gordel-

Werkplaatstips voor  airbags
en gordelspanners

Nieuw leven
voor de airbag
Hoe werkt de Airbagbank? En wat gebeurt er
met een airbag tussen aankomst en vertrek
op het European Airbag Center? Om daar
achter te komen volgen we een Volvo-stuur-
airbag die een crash wonderwel overleefde. ●

“Hm, geen vuil, geen smeer, ziet er netjes uit”, vindt
Jeroen Meeuwsen van de Airbagbank. “We hebben
een zeep waar je wonderen mee kunt verrichten,
maar die is nu niet nodig.” Behalve op vuil let Jeroen
ook op beschadigingen: “Zeker het logo moet onbe-
schadigd zijn. Is dat niet zo en is de airbag verder de
moeite waard, dan laten we het herstellen.”

Ook het stuur is in prima conditie: “Een stuur is
een slijtagedeel. Maar dit stuur is nog als nieuw.
We hoeven het niet te reconditioneren.”

Jeroen maakt foto’s van voor- en achterzijde van
de airbag. Op die laatste foto is zowel het serie-
nummer als het eigen Airbagbank-nummer zicht-
baar.

Bij de omgang met airbags schuilt steeds het ge-
vaar van statische lading. Vandaar de seal. De Volvo-airbag krijgt locatie C5 in de opslag.
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Het controlelampje brandt, 
maar uitproberen kan niet. 

Dus blijft de vraag: doet ie ’t
of doet ie ’t niet? Ondertussen
blijft het oppassen met airbags

in de werkplaats. De Airbagbank
geeft nuttige adviezen.
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spanner op de passagiersstoel was afgegaan,
maar zat er nog gewoon in. Toch was er geen
foutcode en het airbaglampje deed wat het moet
doen. Om de ECU om de tuin te leiden had ie-
mand de kabel aangesloten op een weerstandje”.
Zerouali legt uit hoe het zit met weerstandjes
die de plaats van airbag of gordelspanner inne-
men: “De ECU verwacht een bepaalde weerstand
van de aangesloten airbag. Een te hoge of te lage
weerstand geeft een foutcode”. Maar ook als een
airbag vervangen is door een weerstand met de
juiste waarde, heeft de Airbagbank dat snel door.
Overigens is zo’n vervangende weerstand niet al-
tijd illegaal: “Soms wordt de standaard bestuur-
dersstoel vervangen door een aangepaste stoel

zonder zij-airbag. Een weerstand voorkomt dan
een foutmelding. De automobilist moet dan wel
een verklaring ondertekenen waarin staat dat
hij op de hoogte is van de uitschakeling”.

Kortsluitbruggen en stekkers
Ook oxidatie in de stekkerverbinding kan zorgen
voor een afwijkende weerstand en dus een fout-
melding. Daarnaast kan er nog veel meer mis
gaan met airbagstekkers: “Ieder airbagsysteem
maakt gebruik van kortsluitbruggen. Als de stek-
ker los is, sluit de brug en kan de airbag niet af-
gaan door statische elektriciteit. Werk dus nooit
aan een airbag als de stekker nog is aangesloten!”
Soms gaat de kortsluitbrug niet open als de stek-
ker weer wordt aangesloten: “Dat levert een fout-
code op met omschrijving: ‘weerstandswaarde te
laag’. Oorzaak is een beschadigde stekker. Je ziet

dat vaak bij diefstal van airbags. Bijvoorbeeld bij
de passagiersairbag van de Ford Focus I. De stek-
ker wordt losgerukt zodat de borging afbreekt.
Die borging zorgt niet alleen voor een goed con-
tact, maar ook voor het openen van de kortsluit-
brug”.
Een andere stekkerbeschadiging komt vaak voor
bij zij-airbags en gordelspanners: “In diverse Peu-

Dus concentreert Jeroen zich op de airbag. Werkt
die? Jeroen controleert dat niet-destructief door de
weerstanden van beide kamers te controleren. Let
op: DON’T TRY THIS AT HOME! Het stroompje dat
een multimeter geeft om de weerstand te meten is
voldoende voor de airbag om zich te ontplooien!
Let ook op het geaarde bandje om Jeroen’s pols en
de veiligheidskooi waarin de airbag ligt.

“Ons uitgangspunt is: ‘Je kunt hier alles los kopen’”,
zegt Jeroen. Dus verwijdert hij de stuurschakelaars.

“Zijn die kapot, dan kun je bij de Volvo-dealer alleen
terecht voor een nieuwe stuurairbag á 600 euro. Bij

ons koop je de schakelaars gewoon los.”

De foto’s, de kleur, eventuele beschadigingen, de
prijs, de gemeten weerstandswaarden, de locatie,
de referentienummers, alles gaat in de computer.
Die kent bijna alle in het Nederlandse wagenpark
voorkomende airbags en weet dat dit type in
zowel de V70 als de XC70 wordt gebruikt.

Naar sommige airbags is vrijwel geen vraag, naar
andere juist heel veel. Het is de kunst om precies

die airbags in te kopen en op te slaan die veel ge-
vraagd worden. In dit geval is dat goed gelukt.
Nog geen dag nadat de Volvo-airbag op de site

staat is hij verkocht.
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Stel, ik zoek een stuurwielairbag voor een Volvo
V70. Even inloggen in www.airbagbank.eu. En ja
hoor, daar is ie.

Stekkers zorgen nogal eens voor problemen met air-
bags en gordelspanners. Vervelend als je ze dan niet
los kunt bestellen. Bij de Airbagbank kan dat wel.

De Airbagbank maakt gebruikte (maar niet-ont-
plooide) airbags geschikt voor hergebruik. In het-
zelfde pand vernietigt collegabedrijf Genius airbags
die daar niet meer voor in aanmerking komen.
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geot-modellen loopt de verbinding naar de stuur-
module onder de stoel door. Door het heen en
weer schuiven van de stoel kunnen de stekkers
beschadigen”.

Sleepring hergebruiken
Nog meer stekkerellende: “Bij de Toyota Yaris
wordt het patroon van de stuurwielairbag na ac-
tivering zo warm, dat de stekkers aan het airbag-
patroon vastsmelten. Om het systeem te herstel-
len is dan niet alleen een nieuwe, of gebruikte
airbag van de Airbagbank nodig, maar ook een
nieuwe sleepring van 150 euro. Door een losse

stekker van de Airbagbank aan de sleepring te
monteren kan die alsnog hergebruikt worden”.
Soms moet de sleepring toch vervangen worden:
“Bijvoorbeeld bij de Fiat Bravo zie je wel eens
een versleten sleepring. De verbinding met de
stuurairbag valt dan af en toe weg. Dat gebeurt
met name bij scherp insturen. Bij veel moderne
auto’s is de sleepring gekoppeld aan een module
met de bedieningshandels. Die is duur. Wij leve-
ren een aantal types ook los”.

Sparen bij de Airbagbank
Ook bij storingen aan de airbag-ECU let de Air-
bagbank op de centjes: “Soms treden er perma-
nente foutcodes op, die niet te verwijderen zijn
met de reguliere diagnose-apparatuur. Dat kan
gebeuren bij het activeren van de frontairbags
maar ook door een spanningspiek in een gekop-
peld systeem. Als oplossing wordt vaak een
nieuwe module gemonteerd. Niet nodig. Wij
werken samen met een specialist die deze modu-
les reset voor een fractie van de nieuwprijs”.
Ook een meneer met een hond spaarde geld bij
de Airbagbank: “Tijdens een rit naar het bos

knaagde het beest achterin een gordel kapot.
Die gordel was alleen met gordelautomaat te be-
stellen. En die was weer voorzien van een gordel-
spanner. Kosten: zo’n 200 euro. Zo niet bij de
Airbagbank. Ons uitgangspunt is: je kunt hier
alles los kopen. Dat spaarde het baasje 150 euro”.

Spontane activering
Ten slotte waarschuwt Zerouali voor het gevaar
van spontane activering van airbags en gordel-
spanners: “Ik ken een geval van een reparatie
aan het ruitmechanisme bij een Opel Corsa C.
De auto stond op contact en er werd tegen de
sensor in de deur gestoten. Gevolg, de zij-airbag
ging af. Wees dus alert op dit soort situaties en
zet in zo’n geval het contact alleen aan, als het
echt nodig is”. ●

Erwin den Hoed

Het stuur, zodra je in-
stapt kijk je er tegen-
aan. Als je de airbag
verkoopt blijft het
stuur over. Is het de
moeite waard, dan re-
conditioneert en ver-
koopt de Airbagbank
zo’n stuur weer.

Alleen de gordel nodig
en niet de automaat?

Geen probleem.
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