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Voorwoord

Beste kandidaat,

Kun je niet wachten tot je straks overal naar toe kunt rijden? 
Of krijg je het juist warm bij de gedachte aan het moment dat je alleen in de auto 
stapt? 
De weg die je moet volgen om een goede en verantwoorde bestuurder te worden is 
voor iedereen anders.

Een goede kennis van de verkeersregels en verkeersbegrippen zijn de basis om later 
veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer.

In deze theoriemap staan alle regels en begrippen duidelijk en stap voor stap 
uitgelegd. 
De animaties en het gebruik van de Verkeersmaquette helpen je hier nog eens extra 
bij.
Zo kun je alle lesstof die je voor je theorie-examen bij het CBR nodig hebt, op je eigen 
tempo leren. 
Met de vragen tussendoor kun je controleren of je de lesstof goed hebt begrepen.

Veel verkeerssituaties komen aan bod en bereiden je voor op je rijlessen. 
Bespreek met je rij-instructeur voor elke rijles de dingen die je nog moeilijk vindt of 
die je net in de theoriemap hebt geleerd. 
Je rij-instructeur kan je hier dan mee helpen, door tijdens de rijles deze 
verkeerssituaties op te zoeken en te oefenen.

Veel plezier met het werken in deze lesmethode en voor straks veel succes met je 
examen!

De auteurs



3Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

 Module Algemeen  
    Colofon 1
    Voorwoord 2
    Inhoudsopgave 3
    Trefwoorden 5
    Woordenlijst / begrippen 9
    Aanwijzingen 15
    Verkeersborden 16

 Module 1
   1.01 Begripsbepalingen 33
   1.02 Algemene bepalingen 87
   1.03 Alcohol, geneesmiddelen en drugs 119

 Module 2
   2.04 Verkeerslichten 137
   2.05 Verkeerstekens op de weg 155
   2.06 Gevaarherkenning 177
   2.07 Plaats op de weg 187

 Module 3
   3.08 Tegenkomen 109
   3.09 Inhalen 219
   3.10 Oprijden van kruispunten en verlenen van voorrang 233
   3.11 Afslaan 259

 Module 4
   4.12 Maximumsnelheid 273
   4.13 Autowegen 309
   4.14 Autosnelwegen  331

 Module 5
   5.15 Wegen buiten de bebouwde kom  369
   5.16 Rotondes 379
   5.17 Erven 391
   5.18 Stoppen 397
   5.19 Stilstaan 403
   5.20 Parkeren 413



16

Theorieboek Rijbewijs B

Verkeersborden

Borden A: Snelheid

Borden B: Voorrang

A1

Maximumsnelheid.
A2

Einde 
maximumsnelheid.

B1

Voorrangsweg.

B2

Einde voorrangsweg.

B3

Voorrangskruispunt.

B4

Voorrangskruispunt. 
Zijweg links.

B5

Voorrangskruispunt. 
Zijweg rechts.

B6
Verleen voorrang aan 
bestuurders op de 
kruisende weg.

B7
Stop; verleen voorrang 
aan bestuurders op de 
kruisende weg.

A5

Einde 
adviessnelheid.

A3

Maximumsnelheid op een elektronisch 
signaleringsbord. Er kunnen ook andere 
verkeersborden op worden weergegeven.

A4

Adviessnelheid.

Borden C: Geslotenverklaring

C1

Gesloten in beide 
richtingen voor voertuigen, 
ruiters en geleiders van 
rij- of trekdieren of vee.

C2

Eenrichtingsweg, in deze 
richting gesloten voor 
voertuigen, ruiters en geleiders 
van rij- of trekdieren of vee.

C5

Inrijden toegestaan.

C3

Eenrichtingsweg.

C4

Eenrichtingsweg.

C6

Gesloten voor 
motorvoertuigen op meer 
dan twee wielen.

C7

Gesloten voor 
vrachtauto's.

Gesloten voor motor voertuigen 
die niet sneller kunnen of 
mogen rijden dan 25 km per uur.

C8C7a

Gesloten voor 
autobussen.

C7b

Gesloten voor 
vrachtauto's 
en autobussen.



Begripsbepalingen 33

1.011. Begripsbepaling
In dit hoofdstuk leer je alle woorden die nodig zijn om veilig aan het verkeer deel te 
nemen als bestuurder van een personenauto.

Verkeer 
Verkeer is alle weggebruikers. 

Wat is verkeer?

Informatie

Verkeerstekens

Tips/memo

Begrip/Vraag

Wet- en regelgeving

Vul in/ Opdracht
.........................................................................................................................................
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1.01

Bestuur je een gehandicaptenvoertuig op het voetpad of trottoir dan ben je een 
voetganger. 
Dit geldt ook als je oversteekt naar een ander voetpad of trottoir.
Je mag dan maximaal 6 km per uur rijden.

Rijd je op rolschaatsen, skateboard, skelter, skeelers, step, hooverboard, enzovoort 
dan ben je een voetganger.

Een kind op een kinderfiets is een voetganger.

Bekijk de afbeelding. 
Omcirkel alle voetgangers.

Informatie

Verkeerstekens

Tips/memo

Begrip/Vraag

Wet- en regelgeving

Vul in/ Opdracht
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Een bestuurder van een gehandicaptenvoertuig die op het voetpad rijdt is een:

 Bestuurder
 Voetganger

Je rijdt met je skeelers op het trottoir, je bent een:

 Bestuurder
 Voetganger

Bestuurders
Bestuurders zijn alle weggebruikers behalve voetgangers.

Bestuurders zijn:

Een fietser is een bestuurder.

Informatie

Verkeerstekens

Tips/memo

Begrip/Vraag

Wet- en regelgeving

Vul in/ Opdracht

.........................................................................................................................................
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1.01

Een lijnbus is een motorvoertuig die wordt gebruikt voor openbaar vervoer.

Een T100-bus mag harder dan een gewone autobus. 
Dit kun je vaak zien aan een sticker achterop.

Convoi exceptionnel is uitzonderlijk vervoer van lading.
Het gaat dan om grote, lange, brede, hoge of zware lading.

Convoi exceptionnel wordt veel begeleid door transportbegeleiding. 
De transportbegeleiding zorg voor een veilig vervoer van de grote, lange, brede, hoge 
of zware lading.



Algemene bepalingen 109

1.02
Je bestuurt een motorrijtuig die voorzien is van autogordels.

Ben jij verplicht deze autogordel te gebruiken?

 Ja
 Nee

Je bestuurt een motorrijtuig met drie zitplaatsen achterin.

Mag je vier kinderen achterin vervoeren?

 Ja
 Nee

Waar beschermen airbags je tegen?

 ...........................................................................................................................................................................................

Kinderen (leeftijd 0 tot 18)
Voor baby’s geldt dat ze bij vervoer in een motorvoertuig altijd in een goedgekeurd 
kinderbeveiligingssysteem moeten zitten.

Ze mogen niet op de rechter voorstoel worden vervoerd als de passagiersairbag niet 
kan worden uitgeschakeld. 

Informatie

Verkeerstekens

Tips/memo

Begrip/Vraag

Wet- en regelgeving

Vul in/ Opdracht

Informatie

Verkeerstekens

Tips/memo

Begrip/Vraag

Wet- en regelgeving

Vul in/ Opdracht

Informatie

Verkeerstekens

Tips/memo

Begrip/Vraag

Wet- en regelgeving

Vul in/ Opdracht
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Voor elke drug is er een ‘grenswaarde’ gesteld. 
Dit is de hoeveelheid microgram van de drug  die je in je bloed mag hebben. 
Als je één drug gebruikt mag je nog als bestuurder aan het verkeer deelnemen als je 
niet meer hebt ingenomen dan de grenswaarde voor die drug. 
Blijkt bij een bloed- of urinetest dat je meer hebt gebruikt dan is toegestaan dan kun 
je vervolgd worden.

Als je verschillende drugs tegelijk gebruikt of je gebruikt een combinatie van drugs en 
alcohol in het verkeer dan neemt het risico op ernstig of dodelijk letsel sterk toe. 
Als je dat doet mag je niet meer als bestuurder aan het verkeer deelnemen. 
Voor een gecombineerd gebruik geldt namelijk de zogenoemde nul-limiet. 

Mag je volgens de wet nog een voertuig besturen als:

Ja Nee

Je één standaard glas alcohol hebt gedronken

Je een xtc pil hebt ingenomen

Je een joint hebt geblowd

Je een halve liter bier hebt gedronken

Je drie sigaretten gerookt hebt

Je een glas wijn hebt gedronken

Je alcohol en drugs hebt gebruikt

Informatie

Verkeerstekens

Tips/memo

Begrip/Vraag

Wet- en regelgeving

Vul in/ Opdracht
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2.04

4. Verkeerslichten
In dit hoofdstuk leer je over de verschillende verkeerslichten die je in het verkeer kunt 
tegenkomen.

Driekleurige verkeerslichten
Voor bestuurders zijn er verkeerslichten met drie kleuren.
De kleuren van verkeerslichten betekenen:

t� HSPFO�MJDIU��EPPSHBBO�
t� HFFM�MJDIU��TUPQ�BMT�TUPQQFO�OJFU�NFFS�NPHFMJKL�JT��EPPSHBBO�
t� SPPE�MJDIU��TUPQ�
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De verplichting om bij een geel of rood verkeerslicht te stoppen geldt niet voor 
bestuurders van voorrangsvoertuigen.
Voorrangsvoertuigen mogen bij verkeerslichten met een pijl een andere rijrichting 
kiezen.

Fietsers verkeerslichten
Als er bij een verkeerslicht een afbeelding van een fiets zichtbaar is, dan geldt het licht 
voor:
t� mFUTFST�
t� TOPSmFUTFST�
t� CFTUVVSEFST�WBO�HFIBOEJDBQUFOWPFSUVJHFO�
 
Voor bromfietsers geldt dit verkeerslicht alleen als zij op een fiets-/bromfietspad 
rijden. 

De betekenis van de kleuren zijn hetzelfde als bij de andere driekleurige 
verkeerslichten.
Het kan zijn dat verkeerslichten voor fietsers en voor motorvoertuigen tegelijk op 
groen staan.

Op sommige kruispunten worden bestuurders van motorvoertuigen gewaarschuwd 
voor rechtdoorgaande fietsers.

VR09-1



Verkeerstekens op de weg 173

2.05

Oversteekplaats
Naast een zebrapad zijn er ook oversteekplaatsen voor voetgangers die met smalle 
onderbroken strepen aangegeven zijn. 
Deze oversteekplaatsen voor voetgangers worden vaak aangebracht in combinatie 
met verkeerslichten.
Voetgangers hoeven hier niet voorgelaten te worden zolang zij geen groen licht 
krijgen.

Voor fietsers en snor/bromfietsers zijn er ook oversteekplaatsen. 
Deze worden als blokmarkering aangebracht dwars op de rijbaan.

Welk verkeersteken is op het wegdek geplaatst bij dit verkeersbord?

Informatie

Verkeerstekens

Tips/memo

Begrip/Vraag

Wet- en regelgeving

Vul in/ Opdracht

B7

B6

L2

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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2.06

6. Gevaarherkenning
In dit hoofdstuk leer je hoe je gevaarlijke situaties in het verkeer kunt zien aankomen. 
Hierdoor kun je sneller en beter op deze situaties reageren. 
Hoe meer je deelneemt aan het verkeer, hoe meer ervaring je in gevaarherkenning 
krijgt.

Kijk naar bovenstaande afbeelding. 
Wat kan er in deze verkeerssituatie allemaal gevaarlijk zijn?

Informatie

Verkeerstekens

Tips/memo

Begrip/Vraag

Wet- en regelgeving

Vul in/ Opdracht

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
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5.20

20. Parkeren
Dit hoofdstuk gaat over het parkeren van je voertuig. 
Dit is iets anders dan stoppen of stilstaan.

Parkeren is het vrijwillig langer laten stilstaan van een voertuig. 
Als je geparkeerd staat ben je geen verkeersdeelnemer.
Verkeersbord E4 geeft een parkeerplaats aan.

E4



Parkeren 419

5.20
Noem vijf plaatsen waar je niet mag stilstaan en niet mag parkeren.

1……………………………………………………………………………….

2.............................................................................................................

3……………………………………………………………………………….

4……………………………………………………………………………….

5……………………………………………………………………………....

Noem vijf plaatsen waar je niet mag parkeren.

1……………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………….

3……………………………………………………………………………….

4……………………………………………………………………………….

5…………………………………………………………………………….....

In een parkeervak op andere dagen 
of uren dan op het onderbord is 
aangegeven.

Aan die zijde van de weg waar het 
verkeersbord E1 (parkeerverbod) is 
geplaatst.

In een parkeervak bestemd voor het 
onmiddellijk laden en lossen.

Op een andere wijze dan op het 
verkeersbord of op het onderbord is 
aangegeven.

Informatie

Verkeerstekens

Tips/memo

Begrip/Vraag

Wet- en regelgeving

Vul in/ Opdracht



Overwegen 467

7.25

Naderen
Je bent verplicht bij alle overwegen snelheid te minderen, zodat je kunt stoppen en 
een trein voor kan laten gaan. 

Er geldt geen inhaalverbod vlak voor een overweg.
Het is niet verstandig om in te halen vlak voor een overweg.

Oversteken
Het is voor alle weggebruikers verboden te stoppen, stil te staan of te parkeren op 
een overweg.
Laat altijd de overweg vrij!

Bij file moet je goed kijken of er voldoende ruimte is aan de overkant van de overweg. 
Als er niet genoeg ruimte is voor jouw voertuig, moet je vóór de overweg wachten, 
zodat je niet stil komt te staan op de overweg.

Wacht voor je oprijdt tot je voorligger zover over de overweg heen is, dat je veilig in 
één keer de gehele overweg kunt oversteken en veilig kunt aansluiten.



Tunnels 479

7.26

Vluchtroute
Als de tunnel ontruimd moet worden klinken er geluidsbanden met instructies.
Aan beide kanten van de tunnelbuis loopt er een vluchtgang waardoor je lopend de 
tunnel veilig kunt verlaten. 
Speciale verlichting geeft deze vluchtroute aan. 

Wat betekenen deze borden?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Verbod en route van bepaalde gevaarlijke stoffen
Er zijn bepaalde stoffen die gevaarlijk zijn om te vervoeren.
Sommige van deze stoffen zijn zo gevaarlijk dat ze niet door tunnels mogen. 
Voor voertuigen met deze gevaarlijke stoffen zijn er omleidingsroutes.

Informatie

Verkeerstekens

Tips/memo

Begrip/Vraag

Wet- en regelgeving

Vul in/ Opdracht



Inrichtingseisen aanhangwagen 503

8.28

28. Inrichtingseisen aanhangwagen
In dit hoofdstuk leer je over de regels waar een aanhangwagen aan moet voldoen 
wanneer je hem wilt gebruiken in het verkeer.

Met een auto mag je niet meer dan één aanhangwagen voortbewegen.
Een caravan, een paardentrailer, een boottrailer en een motortrailer vallen ook onder 
aanhangwagens.



Inrichtingseisen aanhangwagen 507

8.28

De banden mogen geen beschadigingen en uitstulpingen vertonen. 

Het profiel van de hoofdgroeven van de banden moet over de gehele omtrek van het 
loopvlak minimaal 1,6 mm zijn.
Het profiel van de banden mag niet dieper worden uitgesneden.

Het loopvlak mag geen metalen voorwerpen bevatten (spijkerbanden) die tijdens het 
rijden daarbuiten kunnen uitsteken.

Banden van een aanhangwagen zijn vaak nog niet versleten als ze een aantal jaar oud 
zijn. 
Dit komt omdat er minder kilometers mee gereden zijn dan banden die onder een 
auto zitten.
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Ondeelbare lading in een aanhangwagen
Lading die in de lengte ondeelbaar is, zoals lichtmasten, balken en ladders mogen:
t� OJFU�NFFS�EBO���NFUFS�WBOVJU�IFU�IBSU�WBO�EF�BDIUFSBT�BDIUFS�EF�BBOIBOHXBHFO�

uitsteken;
t� OJFU�WPPS�EF�LPQQFMJOH�WBO�EF�BBOIBOHXBHFO�VJUTUFLFO�

Lading die in de breedte ondeelbaar is:
t� NBH�OJFU�CSFEFS�[JKO�EBO���NFUFS�
t� NBH�OJFU�CSFEFS�[JKO�EBO�����NFUFS�PQ�FFO�POWFSIBSEF�XFH�

Mag je deze lading zo vervoeren?

  Ja  Ja

  Nee  Nee

Informatie

Verkeerstekens

Tips/memo

Begrip/Vraag

Wet- en regelgeving

Vul in/ Opdracht


