
Hierbij een opsomming van maten, gewichten, snelheden en 
andere cijfers belangrijk op het theorie-examen. 

Snelheden bijzondere voertuigen: 
Een brommobiel mag maximaal 1,10 m breed zijn. 
Met een Speed–pedelec mag je max 45 km/uur. 
Met een E-bike mag je max 25 km/u. 
Met een Segway mag je max 25 km/uur. 

Invloed op ongeval: 
92% door mens, 3% door het voertuig, 5% door de omgeving 
Op een leeftijd van 18-24 jaar is er de meeste kans op ongeval overschatting 
Bij vermoeidheid is dit 15% 
Grootste risico op een ongeval ligt tussen de 18 tot 24 jaar daarna 70+ 

Uitvaartstoet: 
 2 vlaggen op ieder voertuig. 

Afstand houden berekenen: 
Deel de snelheid (km/uur) door 2 en verhoog dat getal met 10% 

Snelheden: 
Autosnelweg 130 km 
•  Tussen 06.00 uur en 19.00 uur: 100 km/h (behalve bij de 80 km/h trajecten en 

sommige spitsstroken). 
•  Tussen 19.00 uur en 06.00 uur: 100 km/h, 120 km/h of 130 km/h (verschilt per traject). 
•  Wanneer de spitsstrook open is, geldt een aangepaste maximumsnelheid (80 of 100 

km/h). 
Autoweg 100 km/uur 
Wegen buiten de bebouwde kom 80 km/uur 
Wegen binnen de bebouwde 50 km/uur 
Met aanhangwagen 80 km/uur, op de autosnelweg  en autoweg 90 km/uur 
Op een erf maximaal stapvoets dit is 15 km/uur en geld voor iedere bestuurder 
 



Belijning van wegen: 

 

 

Op een autosnelweg je moet sneller kunnen en mogen dan 60 km/uur. 
Op een autoweg moet je sneller kunnen en mogen dan 50 km/uur. 
Dit zijn geen minimumsnelheden want er is geen minimumsnelheid op deze wegen. 

Op een autosnelweg mag je alleen op de eerste twee rijstroken rijden als je auto samen met de 
aanhanger langer is dan 7 meter. 

Niet stilstaan: 
5 meter voor en achter een V.O.P. (zebrapad). 
5 meter voor en achter een overstekend fietspad. 

Niet parkeren: 
5 meter van een kruisingsvlak en waar je stil mag staan. 

 

12 meter van een bushalte tenzij er een blokmarkering is. 



 

Verlichting: 
Dimlicht mag altijd. 
Grootlicht als je niemand daarmee verblind en niet overdag. 
Mistlicht-voor bij zicht minder dan 200 meter. 
Mistachterlicht moet, bij zicht minder dan 50 meter maar het zicht mag niet verminderd zijn 
door regen. 

Uitvoegen op de autoweg of autosnelweg: 
600 meter voor het verlaten op de goede rijstrook gaan rijden. 
300 meter voor het verlaten richting geven. 

Veilige inhaalruimte: 
Bij inhalen van fietsers/bromfietsen 1 tot 1,5 meter 

Aanduidingen op het voertuig: 
Brommobielen moeten een sticker van 45km/uur achterop voeren 
Landbouwvoertuigen mogen niet sneller dan 25 km/uur en zijn herkenbaar aan het bord 
hieronder. 

 

Slepen van een ander voertuig: 
Bij het slepen van een ander voertuig mag er maximaal 5 meter tussen zitten. 

Plaatsen van gevarendriehoek: 



Een gevarendriehoek moet je plaatsen op ongeveer 30 meter in de richting waar het verkeer 
vandaan komt. 
Dit mag altijd samen met de waarschuwing lichten. 

Beveiligingsmiddelen: 
Kinderen moeten zitten in een goedgekeurd zitje als zij onder de 1,35 m zijn. Op de voorbank 
moet de airbag uitgeschakeld worden als het kind met zijn gezicht naar achter is gericht. 
Een ieder is zelf verantwoordelijk voor het dragen van zijn gordel (niet de bestuurder) met 
uitzondering van kinderen onder de 12 rolstoel gebruikers. 

Spoorweg overgang en bruggen: 
Iedere streep is 80 meter 

 

Alcohol: 
Max. 0,2  promille of 88 ugl voor beginnende bestuurder 5 jaar 
Max. 0,5  promille of 220 ugl na 5 jaar rijbewijs bezit 
Je bent niet verzekerd als je onder invloed van alcohol rijdt. 
Je lever heeft minstens 1 tot 1,5 uur nodig om 1 glas alcoholhoudende drank te verwerken. 

Bebakening: 
Hectometer paaltje 100 meter 
Rode reflectorpaaltjes – staan rechts 
Witte reflectorpaaltjes – staan links 

Geldigheid rijbewijs en theorie: 
Het theorie-examen is 1,5 jaar geldig 
Het rijbewijs  is 10 jaar geldig  tot je 75e jaar daarna wordt het bepaald na een medische 
keuring (meestal 5 jaar). 
De eerste 5 jaar heb je een beginners rijbewijs en gelden er strengere regels. 

Afmetingen voertuig en maten: 
Max. Hoogte 4 meter 
Max. Breedte 2,55 meter op onverharde wegen max. 2,20 meter 
Max. Lengte van een personenauto is 12 meter en met een aanhanger max. 18 meter 

De lading mag max. 20 cm aan de zijkant uitsteken 
Ondeelbare lading max. 1 meter achter de auto zonder bord. 



Meer dan 1 meter mag alleen met bord. 

 

Deelbare lading mag nooit voor de auto uitsteken. 
Ondeelbare lading mag 1 meter voor de auto uitsteken 

Banden: 
De hoofdgroeven van een zomer of winterband is minimaal 1,6 mm . 
Geadviseerde minimum van een zomerband is 2mm en van een winterband 4mm. 
Minstens 1 keer per maand controleren. 

Keuringsinterval personenauto’s: 
Benzine 
Eerste keuring voor het eind van 4e jaar 
Tweede en derde keuring om de 2e jaar 
Daarna elk jaar 

Diesel 
Eerste keuring voor het eind van het 3e jaar 
Daarna elk jaar 

Aanhangwagens: 
Met rijbewijs B mag de aanhangwagen niet zwaarder zijn dan het eigen voertuig. 
Boven 750 kg moet het de aanhanger een eigen kenteken hebben en een gele kentekenplaat. 
Onder de 750 kg een witte kentekenplaat 
Het max. totaal gewicht van auto en aanhangwagen mag 3500 kg zijn met rijbewijs B. 

 



 

Milieu: 
Bij het aanzetten van de airco gebruikt de auto meer dan 25%  brandstof 
Bij een open raam is dit hetzelfde. 
Bij fietsen op het dak of een fietsenrek achterop de trekhaak gebruikt de auto 10 tot 15% meer 
brandstof. 

Overschakelen dient te gebeuren tussen de 2000 en 2500 toeren om zo zuinig mogelijk te 
rijden.  


