
Op onze website www.vvn-zuidplas.nl kunt u zien waarmee we ons 

zoal mee bezighouden. 

Dat varieert van het geven van cursussen tot het uitbrengen van 

adviezen en het ondersteunen van de politie bij controles. 

De afdeling Zuidplas (eerder Nieuwerkerk aan den IJssel) is op 

verzoek van de gemeente geïnstalleerd op 16 oktober 2007  

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten: 

abonneer u dan op onze nieuwsbrief.

En wilt u een bijdrage leveren aan onze activiteiten?

stuur dan een mailtje naar loket@vvn-zuidplas.nl
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http://www.vvn-zuidplas.nl/
mailto:loket@vvn-zuidplas.nl


Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) 

– Jos van Dijk

Techniek en verkeersveiligheid 

– Jacco de Jong 

Wat komt er aan de orde?

(Pauze)
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Even Voorstellen.

Jos van Dijk

Gepensioneerd en bestuurslid

van VVN, afdeling Zuidplas.

1971: Verkeersdienst Rotterdam,

Nieuwerkerk aan den IJssel (onder

andere verkeerszaken), Amsterdam 

en Waddinxveen.
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Onderwerpen:
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1.Gedragsregels en begrippen

2.Belijning

3.Plaats en inhalen

4.Voorrang

5.Stilstaan en parkeren

6.Uitstekende lading

7.Andere punten

8.Testvragen
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1. Gedragsregels 

en begrippen



Basis van het RVV:

GEEF JE 

VERSTAND EENS 

VOORRANG
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Tabel 1. Dodelijke slachtoffers van een verkeersongeval in 
Nederland naar leeftijd en geslacht, 2010-2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totaal Mannen + 
Vrouwen 661 650 570 570 621 629 613 678

0 tot 12 jaar 10 14 5 12 9 8 14 11

12 tot 18 jaar 28 26 18 24 24 14 15 23

18 tot 24 jaar 89 81 83 68 75 76 60 66

25 tot 34 jaar 66 71 68 75 70 71 76 73

35 tot 49 jaar 101 109 73 66 80 77 96 88

50 tot 64 jaar 98 105 93 82 113 112 97 111

65 tot 74 jaar 89 95 72 74 81 84 83 107

75 tot 84 jaar 129 104 100 112 100 123 105 121

85 jaar en ouder 51 45 58 57 69 64 67 78



2013 570 56 184 53 32 29 193 22 1 0

2014 570 49 185 47 27 55 187 15 3 2

2015 621 57 185 45 41 47 224 19 2 1

2016 629 51 189 44 38 45 231 29 2 0

2017 613 58 206 46 25 51 201 25 1 0

2018 678 54 228 38 44 42 233 26 13 0

Verkeers-
doden

Wijze van deelname
Voetgan-
ger

Fiets Brom- en 
snorfiets 
en brom-
mobiel

Gemot. 
Invaliden-
vrtg, incl. 
scootmob
iel

Motor-
fiets

Personen
auto

Bestel-
auto, 
vracht-
auto

Overige 
deelname

Onbe-
kend
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Artikel 5 Wegenverkeerswet 1994

Gedragsregels

Het is een ieder verboden zich zodanig 
te gedragen dat gevaar op de weg wordt 
(kan worden) veroorzaakt of dat het 
verkeer op de weg wordt(kan worden) 
gehinderd.
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Voetganger
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Voetgangers

Niet breder dan 1.10 M
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Is dit een motorvoertuig? JA! Essentieel is dat het

niet langs rails rijdt. 13
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2. Belijning



Weg

Rijbaan
Belijning
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Buiten de bebouwde kom 60 km/h
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Dit een autoweg (100 km/h); hier mag u inhalen
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Dit is een autoweg (100 km/h); hier mag u niet inhalen
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Verschil kanalisatiestrepen en blokmarkering.  

Kanalisatiestrepen

Blokmarkering
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Rotondes  

De voorrang op rotondes wordt geregeld door borden. 

Zijn die er niet, dan zijn het gewone wegen van rechts 

en moet u op het plein dus ook voorrang verlenen aan de 

bestuurders die het plein op komen rijden.
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Dit is een Turborotonde

21

Valt er nog iets op?
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Fietspad in de voorrang.
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Afgescheiden fietspad uit de voorrang,              

fietsers  zijn beter zichtbaar .   
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Wat valt hier op?

De grijze auto hindert de fietser
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3. Plaats en 

inhalen



Plaats op de weg.

Bestuurders moeten zoveel

mogelijk rechts houden/rijden.
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Mag de grijze auto rechts inhalen? 

En links blijven rijden?

Ja

Nee
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Op welke rijstroken mogen vrachtauto’s rijden?

Alleen op de twee rechter rijstroken 

en op de afrit! 

Dit geldt ook voor auto’s met aanhangwagen
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 30  km / uur 8 mtr. 13 mtr

 50  km/ uur 14 mtr. 27 mtr. 

 100 km/uur 28 mtr. 80 mtr.

30



Deze auto’s rijden ongeveer 100 km/h.

Hebben de auto’s op deze foto voldoende volgafstand?

Nee, de 2 seconden regel
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Hoe geef je richting aan?

Naar links om rechtdoor te rijden, verplicht!

Naar rechts, mag!



Waar kan je een scootmobiel tegen komen?

Op voetpad:

6 km/h
Op fietspad:

30 km/h, binnen

40 km/h buiten

Op rijbaan:

45 km/h
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Waar moeten skaters rijden ?

1. Fietspad 2. trottoir 3. rijbaan
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Is dit veilig? Nee: de bestuurder kan hem niet zien

Je kan er beter achter blijven 35



Inhalen
1. Altijd links, tenzij ……

2. Links voorgesorteerd - dan rechts

3. Fietsers mogen anderen bestuurders rechts inhalen.  

4. Blokmarkeringen rechts inhalen

5. Trams mogen rechts worden ingehaald.

Denk aan de uit- en instappende passagiers. 

6. Het is verboden vlak voor of op voetgangersoversteekplaatsen 

(zebra’s) een ander voertuig in te halen.
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Mag je hier inhalen ? Nee
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Nee

Mag je hier een tractor  inhalen?

JaEn nu? 38



Mag de grijze auto rechts inhalen? Ja
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Oprijden van kruispunten.

Bestuurders mogen een kruispunt niet blokkeren.

Dit geldt zeker voor een trein/ tram overgang.
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Staat deze auto goed opgesteld? Ja
41
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4. Voorrang



Verlenen van voorrang

Bestuurders moeten bestuurders die van 

rechts komen, ongehinderde voorrang 

verlenen.

Uitzonderingen:

a: Bestuurders op een onverharde weg moeten

bestuurders op een verharde weg voorrang geven.

b: Bestuurders moeten een tram voorrang geven.

c: Uitritconstructie: bestuurders die de uitrit in- of

uitrijden moeten alle andere bestuurders én 

voetgangers voor laten gaan.
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Als u deze voorrangsvoertuigen in het verkeer met optische signalen 

ziet en hoort,  

mag u dan om ze een vrije doorgang te geven de wet overtreden ?

Voorrangsvoertuigen

Nee! 

Maar maak wel ruimte
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Moeten de fietser en de 

stepper voorrang krijgen?
Nee!



Een voetganger bij een zebra of een uitrit 

moet je voor laten gaan.

Ook de scootmobiel als hij gebruik maakt 

van de zebra.

Bij afslaan: 

niemand hinderen, die recht doorgaat op 

dezelfde weg, 

ook geen voetgangers en scootmobiel. 
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Wie heeft hier voorrang ? De fietser

uitrit 
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Mogen de voetgangers nu oversteken? Nee

48



Had de fietser voorrang? Ja
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Heeft de fietser voorrang?
Ja: Komt van rechts
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Mag de scootmobiel eerst?

Ja, dit geldt

voor het 

verkeer, dus 

ook voor 

voetgangers
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Mag de voetganger eerst? Ja
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Mag de voetganger eerst? Nee
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Mag de auto voorzichtig doorrijden?   Nee
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U rijdt hier achteruit, mag dat? Nee, tenzij 

om te parkeren
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De visueel gehandicapte staat met de witte stok naar voren,

mag u langzaam doorrijden?  Nee, aan blinden moet altijd 

voorrang worden verleend
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Mag je de voetganger hinderen? Nee
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De auto gaat linksaf, mag de voetganger eerst?

Ja (rechtdoor op dezelfde  weg)
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Wie gaat hier eerst?

De scootmobiel, rechtdoor op de zelfde weg

Ik had voor de 
kruising moeten 

stoppen
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Doorsnijden militaire kolonnes en uitvaartstoeten van motorvoertuigen. 

Weggebruikers mogen militaire colonnes en 

uitvaartstoeten van motorvoertuigen niet doorsnijden. 

Hier herken je een uitvaartstoet aan!
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Een militaire colonne herken je aan de blauwe vlaggen en een 

groene kap op de voorlamp van de eerste auto en een groene 

vlag en een groene kap op de voorlamp van de laatste auto. 

De auto’s daartussen voeren een blauwe vlag.



Nee, dit geldt alleen binnen de 

bebouwde kom!

De bus geeft te kennen dat hij gaat wegrijden, mag je er voorbij?
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5. Stilstaan en

parkeren



Stilstaan (stopverbod)

De bestuurder mag zijn voertuig niet laten stilstaan:

a.  op een kruispunt of een overweg.

b.  op een fietsstrook of op de rijbaan langs een fietsstrook. 

c. op een oversteekplaats of binnen een afstand van 

5 meter daarvan zowel ervoor als er achter. Elke soort 

oversteekplaats, dus niet alleen de zebra.

d.  In een tunnel.
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e. bij een bushalte. (geblokte markering

of minder dan 12 meter van bushaltebord).

f.  op de rijbaan langs een busstrook.

g.  langs een doorgetrokken gele streep.

Dit geldt niet voor het voor het onmiddellijk

passagiers laten in- of uitstappen. 
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Mag dit? Nee

65



Mag dit hier? Nee
66



Mag je zo een auto parkeren? Nee
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Mag je hier de motor plaatsen? Nee, maar….
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Mag dit? Nee

69



Mag deze auto zo parkeren? Ja
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Mag je hier in en uit stappen? Nee
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Parkeren.

Parkeren is: Het laten stilstaan van een voertuig.

Daar valt niet onder:

a) Het direct passagiers laten in- of uitstappen of,

b) Het direct goederen in- of uitladen (goederen van

enige omvang).
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De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren:

a. op minder dan 5 meter van een kruispunt

b. voor een inrit of een uitrit.

c. buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een        

voorrangsweg.            

d. op een parkeerplaats terwijl

- het voertuig NIET behoort tot het soort voertuig 

dat op het bord of onderbord is aangegeven. 
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e. langs een onderbroken gele streep.

(uitzondering: gehandicapten; dit geldt voor

meer parkeerverboden!)

f. op een laad- of loshaven

g. op een parkeerplaats voor vergunninghouders,

als men niet zelf de vergunninghouder is.

De bestuurder mag zijn voertuig ook niet dubbel parkeren.
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Als er op een parkeerplaats een van de volgende 

verkeersborden staat en er zijn parkeervakken, dan mag 

er alleen in de vakken worden geparkeerd.
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Mag je hier zonder parkeerschijf staan? Nee
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Mag je hier staan om een pakketje af te leveren? Ja
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Mag je hier de auto parkeren? Nee
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Mogen de  auto’s blijven staan?

Nee: alleen  voor laden en lossen 
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Mag je zo parkeren? Nee: alleen in de vakken
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Mag dit zo? Nee
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Mag je hier even staan om op iemand te wachten?

Nee Bekeuring 370 euro 82



Staat  deze auto zo goed? 

Ja, buiten bebouwde kom 83
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6. Uitstekende

lading



Lading aan de zijkanten, bij personenauto's

Max 2,55 meter

20 cm 20 cm
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1 meter

1 meter

Meer dan 1 meter: markeringsbord!

86



Max 5 meter

Achteruitstekende lading 

Max 1 meter
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½ voertuiglengte (max 5 meter)

5 meter

Aan de zijkanten bij ondeelbare lading 

in de breedte is de toegestane breedte 

maximaal 3 meter. Buiten deze maten:
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vrachtauto: 

Aan de voorzijde: maximaal 4.30 m, gemeten vanaf het hart van de voorste as.

Aan de achterzijde: maximaal 5 meter, gemeten vanaf de achterste as.

Maximale breedte 3 m.

4.30 m
Max 5.m 
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-Maximale kogeldruk op de trekhaak

-Uitsteken max. 20 cm

-Geen scherpe delen

-Extra verlichtingsbalk

-Witte nummerplaat

Regels voor het vervoeren van fietsen achter op de auto 
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7. Andere 

punten



Rijdt U binnen of buiten de bebouwde kom?

Buiten de bebouwde kom 
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Binnen de bebouwde kom 30 km zone met verhoogd kruispunt.  
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Zijn dit advies- of maximumsnelheden?

Maximumsnelheden!
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Bij geopende spitsstrook mag de doorgetrokken streep 
naar links en naar rechts overschreden worden. 

spitsstrook 
open

spitsstrook 
vrijmaken

einde
spitsstrook

SPITSSTROOK
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Ziet u waar u bent?

Op de A20 komende uit de richting van

Hoek van Holland en voor het Kethelplein
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Is uw rijbewijs nog geldig?
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rijbewijs A1 (licht), A2 (max 35 

kW, A (onbeperkt)
motor

rijbewijs AM
bromfiets, snorfiets en 

brommobiel

rijbewijs B
Personenauto

aanhangwagen < 750 kg

rijbewijs B+ (max 4.250 kg) BE personenauto met aanhangwagen

rijbewijs C1 (max 7.500 kg) C 

(onbeperkt)
vrachtwagen

rijbewijs C(1)E vrachtwagen met aanhangwagen

rijbewijs D1 (max 16 pers.) D
bus voor personenvervoer van 

meer dan 8 personen

rijbewijs D(1)E bus met aanhangwagen

rijbewijs T trekker

16 Rijbewijscategorieën
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Bromfiets Brommer (2 wielen)

Motorrijtuig op twee, drie 

of vier wielen:

1. max. snelheid 45 km/h

2. max. 50 cm³ (cc)

3. max. 4 kW 
Snorfiets

Bromfiets max. 25 km/h
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Wat komt je zo al tegen?

Speed-pedelec

(met trapondersteuning)

Brombakfiets (3 wielen)

Brommobiel (> 2 wielen)

Maar ook: ….
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Gehandicaptenvoertuig/scootmobiel

Leeftijd:

Harder dan 10 km/h: minimaal 16 jaar

of met ontheffing

Niet harder dan 10 km/h: geen leeftijdslimiet



Verlichting

Rijden

Bij nacht en slecht zicht

Stadslicht

Dimlicht

Groot licht

Bedoeld om aanwezigheid aan te geven:

- Stilstaan

- Aanhangwagen

(buiten bebouwde kom)

- Nooit mee rijden!

Niet:

- Overdag

- Tegemoetkomend verkeer

- Korte afstand volgen van

ander voertuig
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Is dit een vrachtauto of een aanhangwagen? 

Vrachtauto 102



Is dit een vrachtauto of een aanhangwagen?

Een aanhangwagen
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Een paar nieuwe borden:

Verplicht gebruik 

passeerbaan of

-strook

Verplichte rijbaan 

of –strook uitsluitend 

ten behoeve van 

vrachtauto’s en lijnbussen

Uitwijkplaats rechts 

van de weg
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Denk aan het gebruik van medicijnen

die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. 
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Dit geldt ook voor het alcoholgebruik . 
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OPEN DEUR

Geen vingers aan

de telefoon tijdens 

het rijden!

107
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8. Testvragen
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Een kleine test

Wat moet een motorvoertuig op autosnelwegen minimaal kunnen rijden?

A. 50 km/h

B. 60 km/h

C. 70 km/h

Wat is de maximum-snelheid op een (woon)erf?

A. stapvoets

B. 5 km/h

C. 15 km/h

1.

2.
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Wie heeft er voorrang?

A. De gele auto

B. De blauwe auto

3.



Heeft de scootmobiel hier voorrang?

111

A. Ja

B. Nee

4.
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5. Wie moet met helm rijden?

1. Een motorrijder

2. Een bromfietser

3. Een snorfietser in Amsterdam

A. Allemaal

B. Motorrijder 

en bromfietser

C. Motorrijder
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Mag de rode auto linksaf naar het benzinepompstation?

A. Ja

B. Nee

6.



Het is vandaag woensdag, mag dit?
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A. Ja

B. Nee

7.



Mag de auto eerst?
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A. Ja

B. Nee

8.



Heeft de voetganger hier voorrang?
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A. Ja

B. Nee 

9.



Heeft de bromfiets voorrang?
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A. Ja

B. Nee

10.



Einde van de cursus  RVV 

Pauze (koffie).

Er wordt een filmpje gestart over de 

ervaring van een bestuurder van een 

voorrangsvoertuig

daarna legt Jacco de Jong

de koppeling legt tussen

techniek en verkeersveiligheid . 
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