
 

 

 
 
 

DE GROTE VERKEERSQUIZ 2021: BEST BEANTWOORDE VRAGEN 

 
 

Foto Vraag Percentage  

correcte 

antwoorden 

 

Je gaat een avondje uit en je weet dat je niet nuchter zal blijven. Je beslist daarom om met de fiets te 

gaan. Is dat een goed idee? 

 

• Ja, want de kans op een alcoholcontrole is klein. 

• Nee, want het risico op een ongeval vergroot aanzienlijk als je gedronken hebt. 

• Ja, maar alleen als je gebruik kan maken van rustige wegen. 

 

De alcohollimiet geldt voor alle bestuurders, dus ook voor fietsers. Fietsen onder invloed mag met 

andere woorden niet. Onder invloed rijden vergroot het risico op een ongeval en als fietser ben je 

sowieso al een kwetsbare weggebruiker. Je kan dus best het openbaar vervoer nemen of je laten 

oppikken. 

 

95 % 



 

Welke manier helpt om sneller nuchter te worden nadat je alcohol hebt gedronken? 

 

• Even een luchtje scheppen. 

• Minimaal 3 koppen koffie drinken. 

• Er is geen manier om sneller nuchter te worden. 

 

Helaas helpt niets om sneller nuchter te worden. Door koffie te drinken, voel je je fitter en verdwijnt het 

verdovende effect schijnbaar naar de achtergrond, maar het is niet verdwenen. Integendeel, koffie zorgt 

voor extra vochtafdrijving, waardoor het alcoholgehalte in je lichaam stijgt in plaats van daalt. Eten zorgt 

ervoor dat alcohol minder snel wordt opgenomen in je bloed, maar niet dat hij sneller wordt 

afgebroken. Ook overgeven helpt niet. Je raakt namelijk alleen de alcohol kwijt die nog niet in je bloed 

terecht is gekomen. 

 

95 % 

 

Je fietst binnen de bebouwde kom. Vlak voor jou heeft een lijnbus zijn richtingaanwijzer aangezet om 

de bushalte te verlaten. Wat moet je hier doen? 

 

• Als fietser heb ik voorrang, dus ik kan veilig langs de bus fietsen. 

• Ik zwaai eventueel en eens ik oogcontact heb gemaakt met de buschauffeur, rijd ik door. 

• Ik stop, want ik moet voorrang verlenen aan de bus. 

 

Alle bestuurders, dus ook fietsers, moeten binnen de bebouwde kom voorrang verlenen aan een bus van 

het openbaar vervoer die zijn halte wil verlaten en zijn richtingaanwijzer heeft aanstaan. Daartoe 

moeten ze vertragen en, zo nodig, stoppen. In dit geval rijd je vlak achter de bus, de veiligste optie is dus 

stoppen zodat je niet in de dode hoek terechtkomt en de bus veilig kan wegrijden. 

 

95 % 



 

Wat mag niet op dit verdrijvingsvlak? 

 

• Parkeren. 

• Stilstaan en parkeren. 

• Rijden, stilstaan en parkeren. 

 

Op een verdrijvingsvlak mag je niet rijden, stilstaan of parkeren. 

93 % 

 

Je bent met de auto onderweg naar huis en bent erg moe. Je bent bijna thuis, maar je ogen beginnen 

dicht te vallen. Wat kan je best doen? 

 

• Ik zet me veilig en reglementair langs de kant en doe een kort dutje. 

• Ik concentreer me extra hard om mijn ogen open te houden. 

• Ik moet niet ver meer rijden. Ik zet een raampje open en zet de muziek wat luider. 

 

Frisse lucht en luide muziek helpen niet. Het risico bestaat dat je zonder het te merken in slaap valt 

achter het stuur. De enige doeltreffende remedie bij slaperigheid is een korte slaappauze van 15 à 20 

minuten in combinatie met een kop koffie. 

 

93 % 



 

Je komt met je fiets aangereden. Bij het kruispunt staat een stilstaande vrachtwagen met de rechter 

richtingaanwijzer aan. Wat kan je best doen? 

 

• Ik fiets tot voor de vrachtwagen. 

• Ik blijf rechts achter de vrachtwagen. 

• Ik fiets tot aan de cabine van de vrachtwagen. 

 

Als er een vrachtwagen voor je rijdt, kan je er best achter blijven. Naast en voor de vrachtwagen is er 

immers een dode hoek en bestaat het risico dat de bestuurder jou niet ziet. Als de vrachtwagen hier 

rechts afslaat, snijdt de laadbak een heel stuk af. Als je op dat moment naast de vrachtwagen staat, is 

het mogelijk dat je niet meer weg kan en onder de wielen terechtkomt. Hou daarom altijd minstens 3 

meter afstand van een vrachtwagen en ga er zeker nooit naast fietsen. 

 

93 % 

 

Het gebruik van cannabis leidt tijdens het rijden tot... 

 

• een lagere reactiesnelheid. 

• agressief rijgedrag. 

• overdreven snelheid. 

 

Het gebruik van cannabis leidt tot verminderde concentratie, een lagere reactiesnelheid en meer 

slingerbewegingen. Het risico is te vergelijken met rijden na het drinken van een paar glazen alcohol. 

 

93 % 



 

Mag je met de auto in een fietsstraat rijden? 

 

• Ja, als een onderbord dat aangeeft. 

• Ja, maar ik mag er geen fietsers inhalen en de snelheid is beperkt. 

• Nee, een fietsstraat is voorbehouden voor fietsers. 

 

In een fietsstraat zijn motorvoertuigen wel toegelaten, maar ze mogen er de fietsers niet inhalen en de 

snelheid is er beperkt tot 30 km/u. 

 

91% 

 

Je rijdt hier met de auto en de ruiter komt de rijbaan op. Wat doe je best? 

 

• Ik rijd rustig achter paard en ruiter door. 

• Ik stop en laat de ruiter rustig verder gaan. 

• Ik rijd vlug achteruit om hen meer plaats te geven. 

 

Elke bestuurder moet zijn snelheid aanpassen aan de andere weggebruikers. Je vertraagt in de buurt van 

rijdieren en stopt als het nodig is. Bijvoorbeeld als er niet veel vrije ruimte is of het dier tekenen van 

angst vertoont. 

 

91% 



 

In welk geval mag je met een rijbewijs B een aanhangwagen trekken? 

 

• Als de aanhangwagen inclusief de lading niet zwaarder is dan 750 kg. 

• Als je er niet mee op de autosnelweg rijdt. 

• Altijd. 

 

Vaak wordt verkeerdelijk gedacht dat je moet beschikken over een rijbewijs BE wanneer je met een 

aanhangwagen rijdt. Dat is echter niet altijd het geval: onder bepaalde voorwaarden volstaat je rijbewijs 

B. 1) Wanneer je aanhangwagen een M.T.M. of Maximaal Toegelaten Massa tot 750 kg heeft. 2) 

Wanneer de M.T.M. van de aanhangwagen hoger is dan 750 kg, maar het M.T.M. van de auto én de 

aanhangwagen samen niet meer bedraagt dan 3,5 ton. 

 

91% 
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Foto Vraag Percentage  

foute 

antwoorden 

 

Wanneer moet je altijd je achtermistlicht aanzetten? 

 

• Enkel bij felle regen. 

• Bij mist of sneeuwval. 

• Bij mist, sneeuwval of felle regen. 

 

Bij mist of sneeuwval is het gebruik van je achtermistlicht verplicht als de zichtbaarheid minder dan 100 

m bedraagt. Is de zichtbaarheid meer dan 100 m, dan is het gebruik van je achtermistlicht bij mist of 

sneeuwval zelfs verboden. Volgens de wegcode is het gebruik van de achtermistlichten altijd verplicht bij 

felle regen, ongeacht de zichtbaarheid. 

 

81 % 



 

Mag je links inhalen op een rotonde? 

 

• Nee. 

• Ja, als de rijbaan breed genoeg is. 

• Ja, maar alleen als de rotonde in rijstroken is verdeeld. 

 

Op een rotonde mag je in principe links inhalen als dat kan zonder andere weggebruikers te hinderen of 

in gevaar te brengen. Let er vooral op dat je tijdig weer rechts kan rijden om de rotonde te verlaten. 

 

74 % 

 

Mag je tegenover deze geparkeerde auto’s parkeren? 

 

• Ja. 

• Nee, maar ik mag er wel stilstaan. 

• Nee, en ik mag er ook niet stilstaan. 

 

Op rijbanen met tweerichtingsverkeer mag je niet parkeren tegenover een ander geparkeerd of 

stilstaand voertuig als daardoor de doorgang zo smal wordt dat 2 andere voertuigen elkaar moeilijk 

kunnen kruisen. Je mag er wel stilstaan. 

 

69 % 

 

Mag je hier met een step de oversteekplaats voor voetgangers gebruiken? 

 

• Ja, maar alleen als ik afstap. 

• Ja, als ik niet sneller dan stapvoets rijd. 

• Nee, ik moet het fietspad volgen. 

 

Gebruikers van voortbewegingstoestellen die niet sneller dan stapvoets rijden, moeten de regels voor 

voetgangers volgen. Rijden ze wel sneller dan stapvoets, dan worden ze als fietsers beschouwd en 

moeten ze de regels voor fietsers volgen. In dit geval mag je met de step dus enkel op het zebrapad 

rijden als je niet sneller dan stapvoets gaat, anders moet je het fietspad gebruiken. 

 

67 % 



 

Je rijdt binnen de bebouwde kom. Mag je op deze rijstrook blijven rijden? 

 

• Ja, altijd. 

• Ja, maar alleen bij druk verkeer. 

• Nee, ik moet rechts rijden. 

 

Binnen de bebouwde kom mag je de rijstrook kiezen die het best aan je bestemming beantwoordt, 

ongeacht de verkeersdrukte. 

 

67 % 

 

Je rijdt in Vlaanderen op een gewone weg met 2 x 2 rijstroken en een middenberm. Er staan geen 

borden die de snelheid regelen. Hoe snel mag je hier rijden? 

 

• 70 km/u 

• 90 km/u 

• 120 km/u 

 

Op wegen met minstens 2 rijstroken per rijrichting en waarvan de rijrichtingen gescheiden zijn door een 

middenberm, geldt in heel België een snelheidsbeperking van 120 km/u, tenzij verkeersborden een 

lagere snelheid opleggen. Let op: je moet altijd je snelheid aanpassen aan de omstandigheden, zoals de 

verkeersdrukte, het weer, de zichtbaarheid, … 

 

65 % 



 

Begin van een fietszone. Door wie mogen fietsers in deze zone ingehaald worden? 

 

• Door fietsers en door bestuurders van rijwielen en speedpedelecs. 

• Alleen door andere fietsers. 

• Door niemand. 

 

Bestuurders van motorvoertuigen mogen geen fietsers inhalen in een fietsstraat of fietszone. Een 

bestuurder van een rijwiel (bv. bakfiets), een fietser en een bestuurder van een speedpedelec mogen er 

wel een andere fietser inhalen. Daarbij mogen ze niet sneller rijden dan 30 km/u. 

 

63 % 

 

Mogen deze twee bestuurders hier met hun speedpedelec naast elkaar rijden? 

 

• Neen, dat mag niet. 

• Ja, speedpedelecs mogen met twee naast elkaar rijden. 

• Ja, een speedpedelec is ook een fiets. De bestuurder mag alles wat een fietser mag. 

 

Een speedpedelec is een bromfiets. Bestuurders van speedpedelecs mogen met 2 naast elkaar rijden 

onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden als fietsers. In de situatie op de foto mogen ze dus 

naast elkaar rijden. 

 

60 % 



 

Je rijdt met de auto en krijgt telefoon. Mag je naast deze gele onderbroken streep stoppen om je 

oproep te beantwoorden? 

 

• Ja, ik mag op deze plaats stoppen om even te bellen, maar niet om langere tijd te parkeren. 

• Nee, ik mag niet stilstaan of parkeren naast een gele onderbroken streep. 

• Nee, ik mag niet parkeren naast een gele onderbroken streep. Stoppen om te bellen wordt 

beschouwd als parkeren. 

 

Stoppen om te telefoneren, ook al duurt dat maar 30 seconden, wordt beschouwd als parkeren. Naast 

een gele onderbroken streep is het verboden te parkeren op de rijbaan. 

 

59 % 

 

Je rijdt met de auto binnen de bebouwde kom. Je passeert een bord met veranderlijke signalisatie 

“zone 30” dat op dat moment niet oplicht. Op het wegdek staat een wegmarkering “zone 30”. Hoe snel 

mag je hier rijden? 

 

• 30 km/u 

• 50 km/u 

• Dat is niet bepaald. 

 

Aangezien het zone 30-bord niet oplicht, is het niet van toepassing. De wegmarkering is alleen bedoeld 

om te herinneren aan de snelheidslimiet die door het bord wordt opgelegd. Als er geen bord naast staat 

of als dat bord niet oplicht, heeft de wegmarkering geen enkele betekenis. Je moet dan de limiet ter 

plaatse naleven. Hier rijd je binnen de bebouwde kom en is de maximumsnelheid 50 km/u. 

 

58 % 

 


