
  

  

  
 



A. Algemene bepalingen verkeerswetgeving   

  

  

B. Bepalingen rijbevoegdheid en rijbewijzen   
  

  
  

 

 

 



1. Met rijbewijs B mag je: auto + bromfiets en brommobiel besturen   

2. Met rijbewijs B mag je 8passagiers + jezelf vervoeren (9 totaal).   

3. Rijbewijs is 10 jaar geldig dus NIET onbeperkt  

4. Rijden met kopie van rijbewijs of kentekenbewijs is altijd verboden, moet goed leesbaar  

zijn   

5. Rijontzegging wordt opgelegd door de officier van je justitie (op dat moment mag je 

alleen fietsen    

6. Rijverbod wordt opgelegd door de politie (dan mag je Geen voertuigen besturen)alleen 

lopen   

7. Minimumleeftijd om te beginnen met leren rijden 16,5 jaar  

8. Haal je je rijbewijs op 17 jaar dan ben je 7 jaar lang een beginnende bestuurder   

9. Haal je je rijbewijs op 18 jaar of ouder dan ben je 5 jaar lang een Beginnende 

bestuurder   

10. De auto moet verzekerd zijn    

i a  WA = verplicht (vergoedt alleen de schade van de tegenpartij)   

ii b  All-risk = alle risico (vergoedt eigen schade en van de tegenpartij)  

iii c  WA+Casco = alle risico (vergoedt eigen schade en van de tegenpartij)   

11. De verantwoordelijkheid ligt altijd aan de bestuurder en de eigenaar van de auto    

  

  
  

C. Inrichting, belading en slepen van voertuigen   

1. Maximumlengte van personenauto = 12 meter   

a. Welke aanhangwagens mag je besturen met je rijbewijs B?   

b. Sommige aanhangwagens    

2. Onder de 750 kilo (wit kenteken)   

a. Aanhangwagens zwaarder dan 750 kilo?   

b. Moet een eigen kenteken hebben (gele kenteken)   

3. Als de lading langer dan een meter uitsteekt   

a. Moet u een markeringsbord hebben (geen rode bord/vlaggen).  

b. De lading aan de zijkant mag maximaal 20 cm uitsteken    

c. De lading mag niet aan de voorkant uitsteken    

d. De lading moet zodanig zijn vastgezet, dat deze bij plotseling remmen op ze plaats  

blijft  

e. Losse lading zoals puin, bladeren, zand moeten voorzien zijn van een net  

f. Vaste lading zoals koelkast, stam van een boom dien je vast te binden   

4. Het trekken van een beladen aanhangwagen heeft invloed op verlichting van uw auto.   



  
  

  

  

  
  

  

  



D. Techniek, onderhoud en controle van voertuigen   
  

1. Dieselauto   

a. Na 3e jaar voor het eerste keer APK gekeurd worden   

b. Na 3 jaar elke jaar APK keuren    

2. Benzine/ elektrische   

a. Na 4e jaar voor het eerste keer APK gekeurd worden   

b. Na 4 jaar 2 keer 2 jaar pas APK keuren    

3. Banden controleren voor aanvang van de rit   

a. Het profiel van de banden moet minimaal 1,6 mm zijn (mag niet minder zijn)  

b. Belangrijkste functie van het banden profiel is het snel afvoeren van water   

c. Ventieldop (groen) daar zit stikstof in (kan beter tegen warmte en loopt langzamer 

leeg)  

4. Winterband   

a. Advies 4 mm (winterband is niet verplicht)  

b. Te herkennen aan   

c. Advies om te gebruiken is bij temperatuur onder 7 graden   

d. Bij hoge temperatuur (hoger dan 7c) langer remweg   

5. Bandenspanning    

a. Laag Bandenspanning = meer brandstof rijdt niet lekker en slijt sneller    

b. Hoog Bandenspanning = minder grip op de weg   

c. Controle bandenspanning voor aanvang van de rit   

d. Controle moet regelmatig (1keer in de 2 maanden )  

  
6. Kenteken moet Goed leesbaar zijn  

a. Op het kentekenbewijs vind je maximumgewicht dat je mag trekken    

  

  

  
  

  



E. Gebruik gordels en helmen  

   
1. Gordel is verplicht   

a.  Voor en achterin   

b.  Voor alle inzittende 

c. Strak over het lichaam en moet vast  

d. Vanaf 1.35m mag een kind een autogordel gebruiken (driepunt gordel)  

e. Een zwangere bestuurder moet een autogordel gebruiken (driepunt gordel)  

f. Vanaf 12 jaar is het kind Verantwoordelijk voor het dragen van de gordel   

g. Autogordel mag niet los worden gemaakt zolang je in de auto zit   

h. Niet meer personen vervoeren dan aantal gordels   

2. Hoofdsteun    

a. Voor alle inzittende belangrijk (Niet alleen Voor Bestuurder)  

b. Moet gelijk zijn aan de bovenkant van het hoofd    

c. Zo klein mogelijk ruimte tussen het hoofd en de hoofdsteun   

3. Zitting verhoging gebruiken als een deel van de autogordel tegen de hals van het kind gaat   

   

F. Milieubewust en energiezuinig rijden   
1. Toerental bepaalt de Schakelmoment   a Tussen 2000 – 2500 toeren schakel je het beste    b 

Lage toeren verbruik je minder brandstof   c Hoge toeren verbruik je meer brandstof   d 

Schakelen beter bij een hoger versnelling   e Lage versnelling verbruik je meer brandstof   f 

Hoge versnelling verbruik je minder brandstof      

2. Brandstof kan worden verminderd door cruise control te gebruiken   

3. Brandstof kan worden verminderd door de juiste bandenspanning   

4. Rijden met skybox verbruikt meer brandstof omdat je auto zwaarder wordt en wind tegen krijgt.  

5. Rijden met open ramen verbruikt meer brandstof.   

   



G. Risico's i n verband met de toestand van de bestuurder   

1. Medicijnen     

a Geel sticker = Dit geneesmiddel kan de rijvaardigheid beïnvloeden.     

b Een RODE = Bij gebruik van dit geneesmiddel Geen voertuigen besturen (strafbaar)  c 

Informatie/bijwerking staat in de bijsluiter   

  
2. Gebruik van drugs/alcohol verlaagt je reactievermogen  

a Binnen 5 jaar rijervaring 0.2%o  
b Langer dan 5 jaar rijervaring 0.5 %o   
c 1 glas bier duurt 1.5 uur in je bloed   

d Niets helpt alcohol uit je bloed    

e  Jenever heeft evenveel alcohol als glas bier  

f   Elke hoeveelheid kan de rijvaardigheid beïnvloeden   

g  Ambtenaren mogen jou controleren   

h   Bij alcohol gebruik ben je niet verzekerd    
i    Maximaal gevangenisstraf is 6 maanden   
j    Blaastest mag niet worden geweigerd, weigeren is een misdrijf   

3. Drugs   
a  Alle drugs hebben invloed op de rijvaardigheid   
b  Rijden met drugs is een misdrijf   



  
  
  



 

 

 

 

 

 

J. Risico's in verband met de aanwezigheid en het gedrag van ander 

verkeer   

1. Vrachtauto    

a. Ruimte geven (ook bij kruispunten)   

b. Achter de vrachtauto invoegen    

c. Groot verkeer gaat voor bij versmallingen die niet geregeld zijn door borden    

2. Motor    

a. Niet goed zichtbaar (hoor je vaak wel maar ziet hem te laat)  

b. Bij File ruimte geven (tussen de auto’s)   

3. Bus     

a. Alleen Binnen de bebouwde kom Voorrang geven 4. Brommobiel kom je 

tegen.  

a. Binnen en buiten de bebouwde kom     

5. Als jij wordt ingehaald of een tegenligger haalt in  

a. Beter je snelheid verminderen    

6. Volgafstand 2 seconde (ruimte tussen de voertuigen)   

a. Voorbeeld snelheid 100km per uur (100/2+5= 55 meter)  

7. Reactietijd is 1 seconde (reactie van de bestuurder)   

8. Centrifugale kracht = de draai van de motor wordt groter bij hoger snelheid   

9. Anticiperen = ver vooruitkijken     

10. Bestuurders mogen tijdens het rijden geen mobil vasthouden   

a. Niet bellen   

b. Geen bericht lezen/ versturen   

   



  
  

L. Handelen bij ongevallen en pech onderweg   

1. De Mens is verantwoordelijk voor de ongevallen   2. 

Vluchtstrook alleen bij nood:  

a Zorg altijd voor je eigenveiligheid   

b Plaats van het ongeval beveiligen (gevaardriehoek) c 

Waarschuw overig verkeer   

d Verleen alleen de NOODZAKKELIJKE eerste hulp   

e Noodnummer 112   

f Gevaardriehoek op 30m afstand plaatsen of waarschuwingslichten   

  

3. Ieder Betrokken bij een ongeval  a Mag de plaats van het ongeval niet verlaten  b Moeten 

zich legitimeren    

4. Bij blikschade rij je verder naar een parkeer plaats   

5. Bij pech plaats de auto op de vluchtstrook of in de berm   

6. Plaats voor de bestuurder en passagier is achter de vangrail   

7. De auto niet verplaatsen bij een ongeval, waar gewonden zijn betrokken    

8. Je mag niet aan het slachtoffer aan komen die pijn heeft    

9. Bloeding  a Laat het slachtoffer liggen  b Breng het gewonde lichaamsdeel zo veel mogelijk 

omhoog  c Druk onmiddellijk recht op de wond  d Steekt er iets uit de wond niet verwijderen   

e Gebruik handschoenen, verband of een schone kledingstuk (doek)  

10. Auto te water  a Blijf kalm  b Probeer meteen de auto te verlaten  c Zet alle lichten aan  d 

Eerst je zelf redden dan passagiers e Kinderen neem je mee op schoot   



  

Veiligheidshamer  

Plaatsen rechts naast de stoel van de bestuurder   

De zijruit inslaan in de hoek   

Gordel mee afsnijden   

 

 

 

 

M. Voor laten gaan op kruispunten   

1. Gelijkwaardig kruispunt    

a. Bestuurders van rechts gaan voor    

b. Rechtdoor gaande verkeer gaat voor afslaande verkeer    

c. Korte bocht gaat voor de lange bocht      



  
  

2. Ongelijkwaardig kruispunt   

a. Haaitanden moeten voorrang verlenen    

b. Rechtdoor gaande verkeer gaat voor afslaande verkeer    

c. Korte bocht gaat voor de lange bocht   

  

  

  

  



 

  

  



O. Voor laten gaan van gehandicapten en voetgangers   
   

1. Zwak verkeer (altijd voorlaten gaan)   

a. Voetganger met krukken    

b. Voetganger met rollator    

c. Voetganger met blinde stok  

 P. 

Voor laten gaan van voorrangsvoertuigen, militaire colonnes, 

trams en uitvaartstoeten.    

1. Voorrangsvoertuigen  

a. Politie    

b. Ambulance             Met bijzonder signalen    

c. Brandweer    

d. Bloed vervoer  

  



  

 

2. Militaire colonne    

a. Eerste voertuig 2 blauwen vlagen   

b. Laatste groene vlag   

  
 

 

  

3. Uitvaartstoet    



  
  

  

 

 

 

 

Q. Bijzondere manoeuvres   

1.  Parkeren    



a. Wegrijden   

b. Omkeren   

c. Achteruitrijden   

d. Invoegen/ uitvoegen   

e. Van rijstrook wisselen   

  

3. Bij het uitvoeren van bijzonder manoeuvres ben je verplicht   

a. Moet van kort duur zijn   

b. Geen gevaar of hinder veroorzaken   

c. Alle weggebruikers voorrang verlenen    
  

  

R. Plaats op de weg en voorsorteren   

  
1. Zoveel mogelijk Rechts aan houden    

2. Links afslaan, Tegen de AS van de weg voorsorteren    

3. Onderbroken lijn (mag je er op voorsorteren)   

4. Doorgetrokken lijn (mag je niet gebruiken)  



  
  

 

1. Bij file mag een motorrijder tussen de auto’s door rijden   

a. Als de rijbaan bestaat uit meer dan 2 rijstroken   

  



b. Alleen tussen de 2 meeste linker rijstroken   

c. Mag als de snelheid niet meer is dan 45km/u   

d. Motor mag niet meer dan 10 km sneller rijden dan de auto’s   

2. Gevaar   

a. Motor is beperk zichtbaar en snelheidsverschil met de auto’s vaak te hoog   

  
   

   

   
  



  
  
T. Snelheid  

     

  

a. Instappen en uitstappen   

b. Laden en lossen    

a. Kaart lezen, bellen,  weg vragen …….    



 
U. Stilstaan en parkeren 



 

  



   
V. Tekens en signalen   
   
1. Claxonneren(toeteren) mag alleen bij 

dreigend gevaar     

2. Verdrijvingvlak mag je niet gebruiken     

  
  

 W. Gebruik van lichten tijdens het rijden   
   

  
  



X. Verkeersborden Y. Uitleg over verkeerslichten en aanwijzingen  

  



  
  



  

Z. verkeerstekens op het wegdek 

  



Uitleg verkeersborden   

  
   

  

  



  
  

  
  

        

  



  
  

  
  



  
  

  
  



  
  

  



 

  

  



 

  

  

 


