
CHAUFFEUR! ! ! 

ATTENTIE s.v.p. voor de volgende BELANGRIJKE PUNTEN! 1 

1. Tegen bestuurders van militaire voertuigen, DIE KEREN OP EEN 
WEG WAAR ZULKS VERBODEN IS, zal met de grootste gestreng
heid worden opgetreden. In den vervolge wordt geen schikking 
meer aangeboden, maar wordt de zaak verwezen naar de militaire 
rechter. 

2. a. Bij keren op wegen waar zulks WEL IS TOEGESTAAN, mag 
dat alleen geschieden, indien dit in één doorlopende beweging 
mogelijk is. 

b. Op wegen waar dit keren in een doorlopende beweging niet 
mogelijk is, dient doorgereden te worden tot een zijweg naar 
rechts, waar de verkeersveiligheid het ACHTERUIT INRIJDEN 
van het voertuig toelaat, waarna van die zijweg uit VOORUIT 
de weg moet worden OVERGESTOKEN. 

3. Bij de in punt 2 genoemde gevallen dient te allen tijde de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid t.a.v. de verkeersveiligheid en de mede
weggebruiker in acht te worden genomen (b.v. door de bijrijder uit 
te laten stappen); bij een transport van meerdere voertuigen dienen 
verkeersregelaars te worden aangewezen. 

4. Bij achteruitrijden dient de chauffeur zich vooraf, en tijdens de 
handeling zelve bij voortduring, te doen assisteren door de bijrijder 
e.d., die daartoe uiteraard uitstapt ! ! ! 

5. Indien U Uw vtg heeft geparkeerd en U wenst na enige tijd weer in 
te stappen teneinde door te rijden, loop dan ACHTERLANGS 
het vtg (en niet voorlangs), dan kunt U meteen zien of U achter 
voldoende ruimte heeft om eventueel achteruit te rijden. Moet U 
inderdaad achteruit rijden, overtuigt U zich dan terdege of de weg 
achter Uw vtg voldoende vrij is. 

6. Ten overvloede: achteruitrijden met AANGEKOPPELDE AAN
HANGWAGEN zonder hulp van een bijrijder is NIET toegestaan. 
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VRAGEN EN ANTWOORDEN BETREFFENDE 
WEGENVERKEERSWET, WEGENVERKEERSREGLEMENT EN 
REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS 

1. Welke drie wettelijke 
voorschriften regelen 
momenteel het ver-
keer op de weg? 

2. Wat verstaan we 
onder verkeer? 

3. Wie worden als weg
gebruikers aange
merkt? 

4. Wie worden als be
stuurder aange
merkt? 

5. Wie worden mede als 
voetgangers aange
merkt? 

6. Wat wordt onder we
gen verstaan? 

7. Hoe kan een weg of 
rijbaan verdeeld zijn? 

wg 

(2) 

a. Wegenverkeerswet; 
b. Wegenverkeersreglement; 
c. Reglement Verkeersregels en Ver-

keerstekens . 

Alle weggebruikers. 

a. voetgangers; 
b. fietsers ; 
c. bromfietsers; 
d. bestuurders van motorvoertuigen; 
e. bestuurders van trams; 
f ruiters, geleiders van rij- of trekdie

ren of vee; 
g. bestuurders van bespannen of onbe

spannen wagens. 

Alle weggebruikers behalve voetgan
gers. 

Personen die te voet een kinderwagen, 
een dergelijk klein voertuig, een fiets of 
een bromfiets meevoeren, alsmede per
sonen die een invalidewagen voortbe
wegen. 

Alle verharde en onverharde rijbanen 
met inbegrip van de middenberm of 
middengeleiding, de parkeerstroken, 
parkeerhavens en vluchtstroken alsmede 
de in de weg gelegen bruggen en de 
naast de rijbanen gelegen paden, ber
men en zijkanten. 

a. een weg kan verdeeld zijn in één of 
meer rijbanen. 

b. rijbanen kunnen verdeeld zijn in 
twee of meer rijstroken. 
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15. a. Wat is bepaald 
omtrent de door 
daartoe bevoegde 
en als zodanig 
kenbare ambtena
ren en andere 
personen gegeven 
aanwijzingen? 

b. Wie worden be
schouwd als ande
re personen? 

16. Waaruit kunnen 
verkeerstekens 
bestaan? 

wg 

17. Waartoe moet de be- (2) 
stuurder bij het be
sturen van een voer-
tuig of het besturen 
of geleiden van die-
ren, voortdurend in 
staat zijn? 

18. Wat moet de bestuur
der, om tot goed be
sturen in staat te zijn, 
te allen tijde bezitten? 

19. Wat is er bepaald in
dien de bestuurder 
zijn voertuig wil ver
laten? 

gegeven en er zijn geen verkeers
tekens dan moet iedere weggebrui
ker de gedragsregels opvolgen. 

Weggebruikers zijn verplicht deze aan
wijzingen op te volgen. 

Die andere personen zijn bijv. ver
keersbrigadiertjes en spoorwegbeamb
ten. 

Verkeerstekens kunnen zijn: 
a. verkeerslichten; 
b. verkeerstekens op borden; 
c. verkeerstekens op het wegdek. 

Hij moet voortdurend in staat zijn de 
handelingen te verrichten die van hem 
worden vereist. Hij moet tevens voort
durend zijn voertuig of de door hem ge
leide of bestuurde dieren onder con
trole hebben. 

De vereiste kennis, alsmede de noodza
kelijke lichamelijke en geestelijke ge
steldheid. 

a. hij mag zijn voertuig of de door hem 
bestuurde of geleide dieren niet ver
laten voordat hij de nodige voor
zorgsmaatregelen getroffen heeft om 
een ongeval te voorkomen; de motor 
van zijn voertuig zet hij af en de con
tactsleutel verwijdert hij uit het con
tactslot; 

b. indien de motor nodig is voor de ver
zorging dan wel voor het laden of 
lossen van de lading van het motor-
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26. Is de tram verplicht 
alle aanwijzingen en 
verkeerstekens op te 
volgen? 

27. Wat is bepaald om
trent rechts houden? 

28. a. Wanneer en waar 
mogen bestuur
ders van motor
voertuigen in files 
naast elkaar 
rijden? 

b. Mag een bestuur
der in dit geval 
van rijstrook of 
file veranderen? 

29. Hoe moet men ver
keersheuvels voorbij
rijden? 

30. Mag men buiten de 
bebouwde kom vlak 
achter een ander 
voertuig blijven rij
den? 

wg 

Alleen voor zover dit met hun vaste 
baan verenigbaar is. 

De bestuurder is verplicht zoveel moge
lijk rechts te houden. 

Als de verkeersdichtheid dit rechtvaar
digt: 
a. op wegen met verkeer in beide rich

tingen en in vier of meer rijstroken 
verdeeld, indien het verkeer op die 
wegen niet op de linkerhelft mag 
komen; 

b. op wegen met éénrichtingverkeer die 
in rijstroken verdeeld zijn; 

c. daar waar het bevoegde gezag het 
toestaat of toelaat. 

Wanneer in files naast elkaar gereden 
wordt, mag een bestuurder niet van rij
strook of file veranderen, indien hij 
daardoor de normale gang van de ande
re voertuigen belemmert of hindert. 

a. de bestuurder van een motorvoertuig 
dat sneller kan en mag rijden dan 
20 km/uur mag verkeersheuvels links 
en rechts voorbijgaan. 
Ligt die heuvel in de as van een voor 
verkeer in beide richtingen open
staande weg, dan gaat hij die rechts 
voorbij; 

b. andere bestuurders gaan verkeers
heuvels altijd rechts voorbij. 

a. behalve wanneer de verkeersdicht
heid het onmogelijk of onnodig 
maakt, houden bestuurders van mo
torvoertuigen zoveel afstand van een 
voertuig waar zij achter blijven rij
den, dat een inhalend voertuig zich 
kan invoegen; 

b. bestuurders van vrachtauto's en 
autobussen houden alsdan een af
stand van tenminste 50 m van een 
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35. Waar dient de voet
ganger te lopen? 

36. Als er geen voetpad 
of trottoir aanwezig 
is waar moet de voet
ganger dan lopen? 

37. Waar moet de voet
ganger lopen indien 
hij een fiets of brom
fiets aan de hand 
meevoert, of een in
validewagen voort
beweegt? 

38. Wat is voor andere 
weggebruikers dan 
voetgangers verbo
den t.a.v. het gebruik 
van voetpaden en 
trottoirs? 

wg 

39. Ho'e dienen wegge- (4) 
bruikers zich te ge
dragen, bij nadering 
van motorvoertuigen 
ten dienste van Poli-
tie en Brandweer, 
Ziekenauto's en van 
motorvoertuigen van 
andere door de Mi
nister aangewezen 
hulpverleningsdien-

De voetganger loopt op het voetpad of 
trottoir. Hij mag door het meevoeren 
van een fiets of een bromfiets of van 
omvangrijke voorwerpen andere voet
gangers niet hinderen. Desnoods loopt 
hij in dat geval aan de uiterste zijde van 
de rijbaan. 

a. bij gebreke van een voetpad of trot
toir maakt de voetganger gebruik 
van het fietspad; 

b. bij gebreke ook van een fietspad 
loopt de voetganger aan de uiterste 
zijde van de rijbaan. Buiten de be
bouwde kom loopt hij aan de linker
zijde. Deze verplichting geldt niet 
indien er ernstige redenen zijn om 
aan de rechterzijde te lopen. 

Bij gebreke van een voetpad, trottoir of 
fietspad (zie 36) buiten de bebouwde 
kom aan de rechterzijde van de rijbaan. 

Het is andere weggebruikers dan voet
gangers verboden een voetpad of een 
trottoir te volgen of een trottoir elders 
dan waar dit verlaagd is, dwars over te 
steken. 

Weggebruikers dienen de bestuurders 
van deze motorvoertuigen onder alle 
omstandigheden vrije doorgang te ver
lenen. Zonodig brengen zij hun voertuig 
tot stilstand. 
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43. b. Wanneer en hoe 
moet deze inhaal
manoeuvre ken
baar worden 
gemaakt? 

44. Watmoetdebestuur
der doen tijdens het 
inhalen? 

wg 

Indien het inhalen verandering van 
rijstrook of een andere belangrijke zijde
lingse verplaatsing meebrengt, dient de 
bestuurder, nadat hij zich heeft over
tuigd dat inhalen veilig kan geschie
den, een teken met zijn richtingaan
wijzer of met zijn arm te geven, om 
kenbaar te maken dat hij het voor
nemen heeft een inhaalmanoeuvre te 
beginnen. 

Tijdens het inhalen dient: 
1) het teken, met de richtingaanwijzer 

of met de arm, op te houden zodra 
de zijdelingse verplaatsing is vol
tooid; 

2) de bestuurder zoveel mogelijk naar 
links uit te wijken. 

45. Welke verplichting 
heeft de bestuurder 
na het inhalen 

(2) Na het inhalen begeeft hij zich weer 
naar rechts zodra dit zonder de andere 
weggebruikers te hinderen mogelijk is. 

· 46. Hoe dient de bestuur
der zich te gedragen 
indien hij links wordt 
ingehaald? 

47. Wanneer en in welke 
gevallen mag rechts 
ingehaald worden? 

48. a. Wanneer is in- (2) 
halen te allen tijde 
verboden? 

b. Waar is links in
halen van voer
tuigen op meer 

De links ingehaald wordende bestuur
der wijkt zo nodig naar rechts uit. Hij 
mag zijn snelheid niet verhogen. 

a. door bestuurders die zich in de rech
terfile bevinden, wanneer in files mag 
worden gereden en dat te dien tijde 
en ter plaatse ook werkelijk ge
schiedt; 

b. door fietsers en bromfietsers, indien 
het overige verkeer in files staat op
gesteld of rijdt; 

c. door bestuurders op en bij nadering 
van verkeerspleinen. 

Inhalen is verboden, indien daardoor 
gevaar of hinder voor andere weg
gebruikers kan ontstaan; 

Links inhalen van voertuigen op meer 
dan twee wielen is verboden: 
1) op kruisingen of splitsingen van 
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51.1 Hoe moeten bestuur
ders zich gedragen 
t.o.v. m- en uitstap
pende trampassa
giers? 

wg 

52. a. Welke handelin- (3) 
gen moet de be
stuurder verrich-
ten vóórdat hij van 
richting mag 
veranderen? 

b. Op welke wijze 
moet de bestuur
der voorsorteren, 
indien hij van 
richting wil ver
anderen? 

53. Wanneer moet het 
teken tot richtingver
andering ophouden? 

54. Wie moeten en wie 
mogen voorsorteren? 

55. Hoe dienen bestuur- (4) 
ders zich t.o.v. het 
verkeer op dezelfde 
weg te gedragen in
dien zij van richting 
veranderen? 

De bestuurder die een bij een halte s, 
staande tram wil inhalen moet aan c. 
passagiers de gelegenheid laten in er. ~ 
uit te stappen en de tram of het trottoir ______________ 
te bereiken. Daartoe moet hij zijn snel-
heid minderen en zonodig stilstaan. 

De bestuurder moet voor hij van rich
ting verandert, zich er van vergewissen 
dat hij dat kan doen, zonder andere weg
gebruikers in gevaar te brengen, in het 
bijzonder bestuurders die achter hem 
naderen. 
Hij maakt zijn voornemen duidelijk en 
tijdig kenbaar en sorteert vervolgens 
voor. 

Door: 
a. indien hij naar rechts wil afslaan 

tijdig zoveel mogelijk aan de rech
terzijde te gaan rijden; 

b. indien hij naar links wil afslaan 
tijdig zoveel mogelijk tegen de 
wegas te rijden of bij wegen of rij
banen met éénrichtingverkeer daar
op zoveel mogelijk links te houden. 

Het teken moet ophouden zodra de 
richtingveranderingsmanoeuvre is vol
tooid. 

Bestuurders van motorvoertuigen moe
ten, andere bestuurders mogen voorsor
teren voordat zij naar links van richting 
gaan veranderen. Bij naar rechts van 
richting veranderen moet door alle 
bestuurders worden voorgesorteerd. 

Bestuurders die links of rechts afslaan 
mogen het verkeer, dat hen op dezelfde 
weg tegemoetkomt of dat op dezelfde 
weg zich naast dan wel links of rechts 
dicht achter hen bevindt, niet hinderen; 
deze bepaling geldt niet voor bestuur
ders van trams. 
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64. Wat is bepaald t.a.v. 
de maximum snel
heid voor motor
voertuigen of brom
fietsen buiten de be
bouwde kom? 

65. Wat zijn de maxi
mum snelheden voor 
bepaalde categorieën 
van motorvoertuigen 
buiten de bebouwde 
kom? 

66. Welke maximum 
snelheden zijn vast
gesteld voor brom
fietsen? 

wg 
ten binnen de bebouwde kom, dit 
70 km/uur zal zijn. 

2) Tevens kan, binnen de bebouwde 
kom, op wegen waar in het algemeen 
een grote verkeersdrukte heerst, voor 
bovengenoemde bestuurders een 
maximum snelheid van 15 km/uur 
worden ingesteld. 

De Minister kan voor bepaalde wegen 
of weggedeelten een maximum snelheid 
instellen voor één of beide richtingen. 
Hij kan dit ook doen voor bepaalde da
gen of bepaalde perioden, al dan niet 
beperkt tot bepaalde wegen of bepaalde 
gebieden. 
Voor bromfietsen kan deze dus lager 
zijn dan 40 km/uur. 

a. voor vrachtauto's, autobussen en 
autobussen met éénassige aanhang
wagen voor het vervoer van bagage: 
80 km/uur en op 'B' wegen 60 km/ 
uur; 

b. voor vrachtauto's met aanhangwa
gen en autobussen met een andere 
dan een éénassige aanhangwa
gen voor het vervoer van bagage: 
op autowegen 80 km/uur en op an
dere wegen 60 km/uur; 

c. voor andere motorvoertuigen op 
meer dan twee wielen dan onder a en 
b bedoeld: met een éénassige aan
hangwagen 80 km/uur en met een 
andere aanhangwagen 60 km/uur; 

d. voor motorvoertuigen op twee wie
len met aanhangwagen: 70 km/uur. 

e. voor motorvoertuigen die gebezigd 
worden voor het jagen van vaartui
gen: 6 km/uur. 

Voor bromfietsen bedraagt de maxi
mum snelheid: 
a. binnen de bebouwde kom: 30 km/ 

uur; 
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73. Welke bestuurders 
mogen ook gebruik 
maken van een bij
zonder signaal? 

74. Wat is er nog meer 
bepaald omtrent het 
geven van signalen? 

75. Wanneer moet een 
motorvoertuig ver
lichting voeren? 

76. Welke soorten ver
lichting moet een 
motorvoertuig onder 
bepaalde omstandig
heden kunnen voe
ren? 
Aan de voorzijde: 

Aan de achterzijde: 

wg 

77. Wanneer moet de be- (2) 
stuurder van een mo
torvoertuig groot 
licht voeren? 

Bestuurders van motorvoertuigen, die 
voor door de Minister te omschrij
ven werkzaamheden worden gebruikt, 
maken onder de door de Minister aan te 
geven omstandigheden hun voertuig 
tijdens deze werkzaamheden voor het 
overige verkeer kenbaar door het voe
ren van door de Minister vast te stellen 
signalen. 

a. signalen mogen niet worden gegeven 
in andere gevallen of op andere wijze 
dan in het voorgaande is bepaald; 

b. zij duren niet langer dan nodig is. 

a. van een halfuur na zonsondergang 
tot een half uur voor zonsopgang; 

b. bij dag en bij schemering wanneer 
door omstandigheden, in het bijzon
der van atmosferische aard, het 
daglicht onvoldoende is om de aan
wezigheid van het motorvoertuig 
door anderen te doen opmerken; 

c. bij dag en bij schemering in geval 
van dichte mist en sneeuwval, die 
het zicht ernstig belemmert. 

a. stadslichten; 
b. groot licht ; 
c. dimlicht; 
a. achterlichten; 
b. kentekenplaatverlichting. 

Van een half uur na zonsondergang tot 
een half uur voor zonsopgang wan
neer zijn gezichtsveld i.v.m. zijn snel
heid onvoldoende is om veilig te 
rijden. 
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dag en bij schemering 
licht voeren? 

81. Welke verlichting 
mag een bestuurder 
van een motorvoer
tuig voeren binnen 
de bebouwde kom 
wanneer daar vol
doende straatver
lichting is? 

82. Wanneer moeten 
door stilstaande mo
torvoertuigen stads
lichten en achter
lichten worden ge
voerd? 

83. Wanneer, waar en 
wie mogen parkeer
lichten voeren? 

84. Wanneer en door 
wie behoeft geen ver
lichting te worden 
gevoerd? 

wg 
2) Bij omstandigheden, in het bijzonder 

van atmosferische aard, wanneer het 
daglicht onvoldoende is om de aan
wezigheid van het motorvoertuig 
door anderen te doen opmerken. 
Hij voert dan dimlicht of stadslicht. 

Stadslicht of dimlicht. 

(2) Van een half uur na zonsondergang tot 
een half uur voor zonsopgang en ove
rigens wanneer door omstandigheden, 
in het bijzonder van atmosferische aard, 
het daglicht onvoldoende is, moeten op 
vluchtstroken, parkeerstroken en par
keerhavens van autowegen of op de rij
baan stilstaande motorvoertuigen ge
noemde verlichting voeren. 

(2) De in de vorige vraag genoemde lichten, 
mogen binnen de bebouwde kom ver
vangen worden door één of twee par
keerlichten aan de zijde, afgewend van 
de kant van de weg waarlangs het motor
voertuig stilstaat. 
Deze parkeerlichten mogen niet worden 
gevoerd door: 
1) motorvoertuigen met aanhang

wagen; 
2) autobussen; 
3) motorvoertuigen die hetzij meer dan 

6 meter lang of meer dan 2 meter 
breed zijn. 

a. door stilstaande motorvoertuigen op 
twee wielen; 

b. door stilstaande motorvoertuigen op 
meer dan twee wielen binnen de be-
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voor- of achterver
lichting in het onge
rede is geraakt, hoe 
moet dit voertuig bij 
donker buiten de be
bouwde kom worden 
aangeduid? 

90. Wanneer moet deze 
driehoek ook worden 
gebruikt? 

91. Wat is voor de be
stuurders van motor
voertuigen op meer 
dan twee wielen be
paald om aan de 
voorschriften van 
vraag 89 en 90 te vol
doen? 

wg 

92. Hoe luidt de alge- (2) 
mene bepaling indien 
het verkeer moet stil
houden? 

93. Waar brengt de be
stuurder zijn voertuig 
tot stilstand? 

94. Wanneer mag hij zijn 
voertuig aan de lin
kerzijde van de rij
baan tot stilstand 
brengen? 

95. Wanneer mag een be
stuurder zijn voertuig 
niet laten stilstaan? 

plaatst op ongeveer 30 meter afstand 
van het voertuig: 
1) in de richting van het achterop

komende verkeer, indien de achter
verlichting is uitgevallen en het voer
tuig rechts van de weg staat; 

2) in de richting van het tegemoetko
mend verkeer, indien de voorver
lichting is uitgevallen en het voertuig 
links van de weg staat. 

Het in vraag 89 bedoelde is ook van toe
passing indien een voertuig, ook bij dag, 
op een zodanige plaats stilstaat dat het 
niet tijdig door andere bestuurders kan 
worden opgemerkt. 
Bestuurders van motorvoertuigen op 
meer dan twee wielen, moeten, om aan 
bovenstaande te kunnen voldoen, bui
ten de bebouwde kom een driehoek, als 
in vraag 89 bedoeld, in hun voertuig 
medevoeren. 

[ndien het verkeer moet stilhouden, la
ten bestuurders het voor het verkeer uit 
tegengestelde richting bestemde wegge
deelte, een voetgangersoversteekplaats, 
en een oversteekplaats voor fietsers, zo
mede op kruisingen en splitsingen van 
wegen een doorgang voor het dwarsver
keer vrij. 
De bestuurder brengt zijn voertuig tot 
stilstand aan de uiterste rechterzijde van 
de rijbaan. 
a. indien voor de rechterzijde een stop

verbod bestaat; 
b. indien in de rechterzijde van de rij-

baan tram- of spoorrails liggen; 
c. op wegen met éénrichtingverkeer. 
De bestuurder mag zijn voertuig niet 
laten stilstaan, indien daardoor gevaar 
of onnodige hinder voor andere wegge-
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97. Wat wordt onder 
parkeren verstaan? 

98. Waar is parkeren toe
gestaan? 

wg 

9) op de middenbaan of één der mid
denbanen wanneer drie of meer rij
banen naast elkaar liggen, tenzij 
anders aangeduid. 

(3 J Onder parkeren wordt verstaan het 
doen of laten staan van voertuigen, 
anders dan gedurende de tijd die nodig 
is voor en gebruikt wordt tot het on
middellijk in- of uitstappen van perso
nen of voor het onmiddellijk laden en 
lossen van goederen. 

a. parkeren geschiedt waar mogelijk op 
afzonderlijke, daartoe bestemde weg
gedeelten; 

b. het parkeren van bromfietsen en 
fietsen geschiedt op het trottoir of 
op een berm. 

99. Waar is parkeren ver- (3) Behalve daar waar een stopverbod geldt 
boden? is het bovendien verboden te parkeren: 

a. bij kruisingen of splitsingen van we
gen op een afstand van minder dan 
5 meter van de rand van de rijbaan 
van de zijweg of van het verlengde 
daarvan; 

b. op plaatsen waar verkeerslichten of 
verkeerstekens op borden dan wel 
wegbewijzeringsborden door het ge
parkeerde voertuig aan het oog van 
andere weggebruikers kunnen wor
den onttrokken; 

c. voor een uitrit; 
d. buiten de bebouwde kom op de rij

baan van voorrangswegen; 
e. op de rijbaan ter hoogte van een 

doorgetrokken streep of een vlucht
heuvel indien de vrije ruimte tussen 
het geparkeerde voertuig en de 
streep of de vluchtheuvel minder dan 
3 meter bedraagt; 
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102. Mag een fietser rijden 
met beide handen los 
van het stuur? 

103. Mag een fietser een 
kinderwagen voort
trekken? 

104. Mag een fietser een 
dier begeleiden? 

105. Wat is de fietser nog 
meer verboden? 

106. Waar moet een fiets/ 
bromfiets van voor
zien zijn? 

107. Wat is de bromfietser 
verboden? 

108. Hoe is een bromfiets 
te herkennen? 

wg 
Neen, tijdens het rijden moet hij met 
tenminste één hand het stuur vast
houden. 

Neen, het is de fietser verboden een wa
gen of een kruiwagen, een kinderwagen 
of een dergelijk klein voertuig voort te 
bewegen, met uitzondering van een als 
zodanig ingerichte en aan de fiets vast 
verbonden zijspan- of aanhangwagen. 

Wel één dier, meerdere niet. 

In het verkeer gevaarlijke voorwerpen 
te vervoeren. 

a. een deugdelijke stuurinrichting; 
b. een bel, waarvan het geluid op ten

minste 25 meter afstand hoorbaar is; 
c. tenminste één goed werkende rem, 

bromfietsen op elk wiel een goed 
werkende rem; 

d. wit achterspatbord over een lengte 
van tenminste 30 cm. 

Het is de bromfietser verboden: 
a. zich door een voertuig te laten trek

ken of duwen ; 
b. te rijden zonder het stuur met ten

minste één hand vast te houden; 
c. een fiets of bromfiets dan wel een 

wagen of een kruiwagen, een kinder
wagen of een dergelijk klein voertuig 
voort te bewegen, met uitzondering 
van een als zodanig ingerichte en aan 
de bromfiets vast verbonden zijspan
wagen; 

d. enig dier te geleiden; 
e. in het verkeer gevaarlijke voorwer

pen te vervoeren; 
f. onnodig geluid te veroorzaken. 

Door een gele plaat van 16 x 6 cm voor 
op het spatbord in de lengterichting 
van de bromfiets, 
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112. Wat is bepaald om
trent het slepen van 
een motorvoertuig? 

113. Wat is bepaald om
trent het veroorzaken 
van geluid door 
motorvoertuigen? 

114. Welke stoffen mogen 
bestuurders van mo
torvoertuigen niet in 
een tunnel vervoeren? 

115. Indien men weet, dat 
het voertuig hetzij 
rijtechnisch, hetzij 
voor wat betreft het 
uitzicht, hetzij voor 
wat betreft de ver
lichting niet aan de 
wettelijke eisen vol
doet en men gaat er 

wg 
De afstand van de achterzijde van het 
trekkende voertuig tot de voorzijde van 
het gesleepte mag niet meer bedragen 
dan 5 meter. Indien deze afstand meer 
bedraagt dan 2,50 meter moet de ver
binding door een rode vlag met zijden 
van tenminste 0,40 meter zijn gemar
keerd. 

Motorvoertuigen mogen geen onnodig 
geluid veroorzaken. 

Het is bestuurders van motorvoertuigen 
verboden met hun voertuig of een daar
door voortbewogen aanhangwagen, an
ders dan in geringe hoeveelheid in een 
tunnel te vervoeren: 
a. ontplofbare stoffen; 
b. voor zelfontbranding vatbare of licht 

ontvlambare stoffen; 
c. brandbare samengeperste, tot vloei

stof verdichte of onder druk opge
loste gassen; 

d. bijtende of corrosieve stoffen. 
Deze verbodsbepaling geldt niet voor de 
brandstof in de daarvoor bestemde re
servoirs of wel voor de reserve voorraad 
brandstof die tot een totale hoeveelheid 
van ten hoogste 40 liter in behoorlijk 
gesloten vaten, bussen en dergelijke 
worden vervoerd. 

a. de bestuurder, eigenaar of houder 
voor wat betreft het uitzicht en het 
rijtechnisch gedeelte altijd; 

b. voor overtredingen t.a.v. de verlich
ting van een voertuig waarmee wordt 
gereden, is alleen de bestuurder aan
sprakelijk. 
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120. Hoe kan men aan de 
achterzijde zien of 
men met een trekker 
met oplegger of aan
hangwagen, dan wel 
met een enkelvoudig 
motorvoertuig te 
doen heeft? 

121. Wat is bepaald om
trent hoogte, breedte 
en lengte van motor
voertuigen en aan
hangwagens? 

122. Waarvan moet een 
motorvoertuig voor
zien zijn? 

wg 
uitstekende lading en aan de uiterste 
achterzijde van achteruitstekende 
lading, moet bij dag een rode vlag 
van 40 x 40 cm zijn bevestigd. Bij 
nacht moet aan de voorzijde een naar 
alle zijden wit licht uitstralende lan
taarn en aan de achterzijde een naar 
alle zijden rood licht uitstralende 
lantaarn, zijn aangebracht; 

d. de snelheid van het motorvoertuig 
mag niet meer bedragen van 40 km/ 
uur en bij het veranderen van rich
ting niet meer dan 6 km/uur. 

Voertuigcombinaties moeten twee leng
tedriehoeken voeren, met uitzondering 
van aanhangwagens die voortbefogen 
worden door een tweewielig motorvoer
tuig. 

Hoogte: 4 meter. 
Breedte: 2,50 meter (op B-wegen 2,20 
meter). 
Lengte: 
11 meter (ongeleed). 
10 meter, éénassige aanhangwagen voor 

1 juli 1967 in gebruik. 
8 meter, éénassige aanhangwagen na 

30 juni 1967 in gebruik. 
12 meter, voor autobussen. 
15 meter, voor trekker met oplegger. 
18 meter voor motorvoertuig met aan-

hangwagen. 
18 meter voor z.g. harmonicabussen. 

a. een deugdelijke stuurinrichting; 
b. goed werkende draagveren; 
c. goedwerkende voet- en handrem, 

noodrem; 
d. een hoorn met vaste toonhoogte; 
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125. Wat is bepaald om
trent het gebruik van 
de voetgangersover
steekplaats? 

wg 
a. binnen een afstand van 30 meter van 

een VOP mogen voetgangers niet 
oversteken; 

b. het bepaalde onder a geldt niet. in
dien de voetganger om die VOP te 
bereiken eerst een andere rijbaan zou 
moeten oversteken en evenmin, in
dien hij zich van of naar een open
baar middel van vervoer begeeft van 
of naar het dichtstbijzijnde voetpad 
of trottoir. 

126. Hoe dienen bestuur- (2) a. bestuurders naderen een VOP voor-
ders een VOP te na- zichtig en verlenen aan voetgangers 
deren? die zich daarop bevinden onbelem

merde doorgang; 

127. Wat is de bijzondere 
bepaling voor be
stuurders van motor
voertuigen t.a.v. ver
keerspleinen? 

128. Welke weggebruikers 
is het toegestaan een 
autoweg te volgen? 

129. Wat is op een auto- (3) 
weg verboden? 

b. deze verplichting geldt niet voor be
stuurders van motorvoertuigen ten 
dienste van politie en brandweer, 
ziekenauto's en van motorvoertuigen 
van andere door de Minister aange
wezen hulpverleningsdiensten die de 
Optische en Geluidssignalen voeren, 
noch voor militaire colonnes en uit
vaartstoeten. 

Dat het hun toegestaan is op en bij na
dering hiervan anders dan aan de rech
terzijde van de rijbaan te rijden. 

Alleen maar voor bestuurders van mo
torvoertuigen die met een grotere snel
heid dan 40 km/uur mogen en kunnen 
rijden. 

a. het is verboden op een autoweg te 
keren of achteruit te rijden; 

b. het is verboden een motorvoertuig 
tot stilstand te brengen, behalve op 
parkeerplaatsen en in geval van 
noodzaak geldt het verbod niet voor 
vluchtstroken; 
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134. Welke uitzonderings
positie neemt een mi
litaire colonne, een 
processie en een uit• 
vaartstoet in bij het 
passeren van ver
keerslichten? 

135. Wat is de betekenis 
van tweekleurige ver
keerslichten aange
bracht boven een rij
strook? 

136. Wat is de betekenis 
van lichtsignalen bij 
bruggen? 

137. Welke lichtsignalen 
kan men aantreffen 
in tunnels en wat is 
hun betekenis? 

138. Wat betekent een 
geel knipperlicht? 

139. Op welke wijze wor
den aanwijzingen aan 
weggebruikers gege
ven? 

140. Is een 'verkeersagent' 
vrij in het geven van 
tekens, collectief aan 
het gehele verkeer? 

wg 
Indien een verlichte pijl zichtbaar is, 
geldt het teken uitsluitend voor de door 
de pijl aangegeven richting. 

Deze mogen indien zij het teken bij 
groen licht zijn begonnen te passeren 
blijven doorgaan ook nadat een andere 
kleur zichtbaar is geworden ( de be
stuurder van een motorvoertuig deel 
uitmakende van een militaire colonne is 
persoonlijk verantwoordelijk voor de 
door hem genomen beslissingen). 

a. verlichte groene pijl: de rijstrook mag 
worden gevolgd; 

b. verlicht rood kruis: de rijstrook mag 
niet worden gevolgd. 

a. rode lichten en rode knipperlichten 
al dan niet voorzien van een aanwij
zing om te stoppen: stop; 

b. indien een verlichte rode pijl zicht
baar is geldt het teken uitsluitend 
voor de door de pijl aangegeven 
richting. 

a. groen licht: doorrijden; 
b. geel knipperlicht: voorzichtig rijden; 
c. rood licht: stoppen en motor afzet-

ten. 

Voorzichtigheid geboden, gevaarlijk 
punt. 

Deze worden mondeling of door geba
ren gegeven aan individuele wegge
bruikers of collectief aan het gehele ver
keer, door personen met verkeersrege
ling belast en als zodanig kenbaar. 

Neen, hij moet die gebaren en tekens ge
bruiken die voor een bepaalde aanwij
zing zijn vastgesteld. Ter verduidelijking 
mag hij gebruik maken van een witte 
of wit-zwarte stok. 
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150. Wat betekenen de op 
het wegdek aange
brachte parkeervak
ken? 

wg 
Dat betekent dat aldaar slechts met in
achtneming van deze aanduiding gepar• 
keerd mag worden. 

151. Wat betekent een ter- (2) Langs dit gedeelte mag niet geparkeerd 
zijde van de rijbaan worden. 
aangebrachte door-
getrokken gelestreep? 

152. Wat betekent een op 
de rijbaan getrokken 
dwarsstreep? 

153. Kan een gedeelte van 
de rijbaan voor fiet
sers en bromfietsers 
worden bestemd? 

154. Wat betekent het 
woord 'bus' in een 
door strepen op het 
wegdek aangegeven 
rijstrook? 

155. Welkeverkeerstekens 
en aanduidingen kun
nen er nog meer op 
het wegdek geplaatst 
worden? 

156. Wat is de algemene 
bepaling bij het op
rijden van een krui
sing of splitsing van 
wegen? 

Dat is een stopstreep. Daarvoor moet 
gestopt worden als een verkeersrege
laar, verkeerslichten of bord 10 zulks 
gebiedt. 

Ja, een langs de rand van de rijbaan 
liggend gedeelte kan door middel van 
een doorgetrokken witte streep daar
voor worden afgescheiden. Als in dat 
gedeelte een witte fiets geschilderd staat, 
moeten fietsers en bromfietsers daar 
rijden. Voor andere weggebruikers is 
dat gedeelte verboden. Is in deze situ
atie de streep onderbroken, dan geldt 
hetzelfde behalve dat andere bestuur
ders aldaar mogen rijden als zij de fiet
sers en bromfietsers niet hinderen. 

Dat andere bestuurders, dan die van 
autobussen gebezigd in de uitoefening 
van een autobusdienst in de zin van de 
wet Autovervoer Personen (dus een ge
regelde lijndienst), deze rijstrook niet 
mogen volgen. 

Op het wegdek kunnen tekens worden 
geplaatst ter geleiding van het verkeer, 
ter herinnering van een ter plaatse gel
dende maximum snelheid en ter aandui
ding van andere omstandigheden. 

Dat iedere bestuurder daarbij bijzon
dere voorzichtigheid moet betrachten, 
dus ook de bestuurder aan wie voor
rang moet worden verleend. 
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160. Wat verstaat men 
onder een militaire 
colonne? 

161. Welke herkennings
tekens voert een mili
taire colonne motor
voertuigen? 

wg 
Militaire colonne: 
1. een aantal zich achter elkaar bevin

dende militaire, dan wel bij diensten 
van de bescherming bevolking in ge
bruik zijnde, mvtgn onder één com
mandant die de wettelijk vastgestelde 
herkenningstekens voeren; 

2. een aantal militairen te voet in 
enigerlei aaneengesloten formatie. 

Dit zijn: 
a. twee blauwe vlaggen, bevestigd 

zowel aan de rechter als linker voor
zijde van het voorste mvtg, één 
blauwe vlag bevestigd aan de rech
tervoorzijde van elk volgend mvtg, 
met uitzondering van het achterste 
mvtg, één groene vlag, bevestigd aan 
de rechtervoorzijde van het achterste 
mvtg; 

b. ontstoken groot c.q. dimlicht aan 
alle mvtgn; 

c. een blauw licht doorlatend bedeksel 
vóór de rechter koplantaarn van elk 
mvtg, met uitzondering van die van 
het achterste mvtg; 

d. een groen licht doorlatend bedeksel 
vóór de rechter koplantaarn van het 
achterste mvtg. 
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AANWIJZINGEN, COLLECTIEF AAN HET GEHELE VERKEER 
TE GEVEN 

I 
a. Stopteken voor het verkeer, 
dat de verkeersregelaar nn vo-
ren nadert. 

Wanneer een stopstreep aan
wezig Is, moet op het teken 
,,stop" v66r deze streep ge• 
stopt worden . Wanneer geen 
stopstreep aanwezig Is, moet 
zodanig worden gestopt, dat 
het kruisende rij- en voetgan" 
gersverkeer· redelijk vrij blijft, 

I 
d. Stopteken zowel voor het 
verkeer, dat de verkeersrege
laar van voren, als voor het ver
keer, dat hem van achtere~ 
nadert. 

Zie de opmerking onder a, 

g. Rijteken voor het Verkeer, 
dat aan de rechterzijde van de 
verkeersrea:elaar is opgesteld. 

b. Stopteken voor het ver
keer, dat de verkeersregelaar 
van achteren nad~rt. 

Zie de opmerking onder a. 

e. Teken 11Let op" voor het 
verkeer in de stopgezette rich
ting, teken "Stop" voor het 
verkeer in de tot dusverre vrije 
richting, .teken "K ru ising vrij~ 
maken" voor het verkeer, dat 
zich op een kruiSpunt bevindt. 

Zie de ·opmerking onder a. 

h. Rijteken zowel voor het 
verkeer, dat aan de linkerzijde, 
als voor het verkeer, dat aan de 
rechterzijde van de verkeersre
aelaar Is op1esteld, 

___ /__ 

c. Stopteken voor"het verkeer, 
dat de verkeersregelaar van 
rechts nadert. 

Zie de opmerking: onder a, 

f, l\ljteken voor het verkeer, 
dat aan de llnken:ljde van de 
verkeersregelaar Is op1esteld, 

i. Teken tot snelheid vermeer" 
deren voor het verkeer, dat de 
verkeersregelaar van links na
dert, 

45 

Y-cie
.n

l



VERKEERSTEKENS OP BORDEN 

Borden, die een gebod of verbod aanduiden 

1. Aandu iding maximumsnel
heid. Het cijfer geeft de toege
stane maximumsnelheid in ki
lometers per uur aan. 

-4. Aanduiding plutsnaam (be
bouwde kom). 

Z ie de opmerking onder bord 
3, 

7. Einde voorrangsweg. 

Buiten de bebouwde kom 
moet, binnen de bebouwde 
kom mag dit bord worden 
geplaatst als voorwaarschu
wingsbord en wel op 150 m 
à 250 m afstand voor het 
eindpunt van de voorrangs
weg. Onder het bord wordt 
die afstand in zwart op een 
wit bord aangegeven, b.v. 
,.150 m". 

2. Einde maximumsnelheid. 
Het ci jfer geeft aan , welke toe
gestane maximumsnelheid ein
digt. 

5. Aandu iding einde bebouwde 
kom . 

8. Aanduiding, dat op de vol• 
gende kru ising of sp li tsing aan 
alle bestuurders op de aldus 
aangedu ide '!"eg de doorgang 
moet worden vr ij gelaten. 

De linker- of rechterdw1rsb1lk 
wordt uit het teken gelaten 11 
nur gelang het bord wordt ge• 
plutst voor een rechtse dan 
wel voor een linkse T-splitsing, 

-3. Aanduiding plaatsnaam (be" 
.bouwde kom). 

De plaatsnaam in d~ borden 3 
en • dient als voorbeeld . Ver
meldt het bord als plaatsnaam 
een onderdeel van een gemeen
te, dan wordt de naam van de 
gemeente onder de plaatsnaam 
vermeld, een en ander als op 
bord •. 

6. Aandu iding voorrangsweg:. 
Aan alle bestuurders op de al• 
dus aangeduide weg moet door 
andere weggebru ikers op krui
singen en splitsingen de door
gang vrijge laten worden. 

De aanduiding van een voor
rangsweg kan worden her
haald door palen met oran
jekleu rige boveneinden of 
banden. 

9. Aanduiding nadering 
voorrangsweg, -kruising of 
-splitsing. 
Voorrang verlenen aan alle 
bestuurders op de kruisen
de weg. 
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• 22. Gesloten voor fietsen. 

2S. Gesloten voor onbespan• 
nen wagens. 

2B. Gesloten voor rij- en trek• 
dieren en vee. 

8 
31. Gesloten voor alle wagens, 
r ij• en trekdieren en vee en 
voetgangers. 

23. Gesloten voor fietsen en 
bromfietsen. 

26. Gésloten voor alle wagens. 

29. Gèsloten voor voetgan• 
_gers, rij• en trekdieren en vee. 

32. Gesloten voor voertuigen 
die, met inbegrip van de lading, 
een bij de geslotenverklaring 
te bepalen lengte te boven gaan 
en voor voertuigen, waardoor 
één of meer aanhangwagens .of 
opleggers worden voortbeWo" 
gen, indien het samenstel vin 
het voertuig me; de aanhang
V(agen(s) of de oplegger(s), 
met Inbegrip van de lading, die 
·lengte te boven gaat. 

Bij de borden overeenkomstig 
de nummers 32 t /m 36 dienen 
de getallen In de. opschriften 
aJs voorbeeld. 

2-i. Gesloten voor bespannen 
wagens. 

2i Gesloten voor voetgangers. 

30. Gesloten voor alle wagens 
en voor rij- en trekdieren en 
vee. 

33. Gesloten voor voertuigen 
die, met inbegrip van de la
ding, een bij de geslotenver
klaring te bepalen breedte te 
boven gaan, 
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•6. Verbod rechts afslaan. 
Wannee r de pijl naar links ge
richt is , met rode balk als in 
model •7, betekent het bord 
een verbod naar links af te 
slaan. 

49. Parkeerverbod 

Het verbod geldt voor de 
zijde van de weg waar het 
bord is geplaatst. 

51 . Stopverbod. 

Het verbod geldt voor de 
zijde van de weg waar het 
bord is geplaatst. 
Indien onder de borden •9 
t/m 51 een onderbord is ge
plaatst ongeveer evenwijdig 
aan de weg-as, waarop één 
of twee horizontale zwarte 
pijlen staan afgebeeld, geldt 
het desbetreffende verbod 
voor de richting door de pijl 
of pijlen aangegeven . 

•7. Verbod naar links en naar 
rechts af te slaan. 

50. Parkeerverbod op oneven 
en even dagen. 

a. 
Het verbod geldt op oneven 
dagen voor de linkerzijde en op 
even dagen voor de rechterz ij• 
de van de weg. 

52. Verbod fietsen en brom
fietsen te plaatsen. 

•8. Verbod om te keren. 

b. 
Het verbod geldt op oneven 
dagen voor de rech terzijde 
en op even dagen voor de lin• 
ker:z ijde van de weg. 
Geldt het "parkeerve rbod af
w issélend gedurende de eerste 
en tweede he lft van de maand, 
dan worden de cij fers I en Il 
vervangen door de cijfers 1-15, 
onderscheidenlijk 16-31 . 

PARKEER-ZONE 

PA lhl [ [ ~ C,C ~1 F 

HQQ-19 00u 

53 . Pa rkeerverbod langer dan 
een bepaalde t ijd met verplicht 
geb ru ik van een p3:r~eerschijf. 

De op het bord vermelde cij
fers dienen als voorbeeld. 

(zie toelichting pag. 53) 
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61 . Voetpad. 

6-4. Achterzijde van de ver• 
·keerszuilen nummers 62 en 63, 

62. Voorzijde verkeerszuil die 
door bestuurders uitsluitend 
rechts voorbijgegaan mag wor• 
den, 

54a " Parkeerverbod ter 
plaatse behalve voor taxi's". 

Toelichting bij bord 53 en 57a 

63. Voorzijde verkeerszuil d ie 
door motorvoertu igen, welke 
sneller kunnen en mogen rij• 
den dan 20 km per uur, aan 
belde zijden voorbijgegaan 
mag worden en door andere 
bestuurders uitsluitend rechts. 
Dit Is niet van toepassing, In• 
dien de rijbanen ter plaatse 
zijn verdeeld In rijstroken 
waarin pijlen zijn aangebracht, 

Onze minister kan andere mo• 
dellen verkeerszuilen vaststel• 
leri waarin de kop, voorzien 
In de nummers 62, 63 en 64, 
evenwel aanwezl1 moet zijn. 

bord 53 Parkeerverbod voor motorvoertuigen op meer dan 2 wiélen langer dan een bepaalde tijd 
met verplicht gebruik van een parkeerschijf. De op het bord vermelde cijfers dienen als voorbeeld. 
- Het is voor bovengenoemde bestuurders verboden in een parkeerzone te parkeren : 

o. indien het motorvoertuig niet is voorzien van een parkeersch ijf, welke vanaf de rijbaan zicht• 
baar op het motorvoertuig is aangebracht ; · 

b. ind ie n het tijdstip waarop met parkeren is aangevangen, niet of niet juist op de parkeerschijf 
is aangegeven: 

c. indien de parkeerschi jf naderhand, zonder dat het motorvoertuig opni euw aan het rijd ende 
verkeer heeft deelgenomen op een later ti jdstip wordt ingesteld, of door een andere op een 
later tijdstip ingestelde parkeerschijf wordt vervangen ; 

d. indien het tijdvak, gelegen tussen het op de parkeerschijf aangegeven tijdstip van aanvang van 
het parkeren en het einde van de toegestane parke~rduu r, is verstreken. 

Deze bepalingen gelden niet op een binnen de parkeerzone gel,egen parkeerplaats of taxist.andplaats. 

bord 57a Aanduiding autoweg met gescheiden rijban en en ongelijkvloerse kruisingen . 
- Verboden voor alle weggebrui ke rs , behalve voor bestuurders van motorvoertuigen, die hard er 

mogen en kunnen rijden dan 40 km/uur, een autoweg te volgen . 
- Verboden voor voetgangers zich zonder noodzaak op een autoweg te bevi nden , behalve op par

keerplaatsen. 
- Verboden op een autoweg te keren of achteru it te rijden. 
- Verboden een motorvoertuig op een autoweg tot stilstand te brengen, behalve op parkeerplaat• 

sen en in geval van noodzaak op de vluchtstrook. 
- leder a:ebru ik van de middenberm van een autowea: is verboden . 
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7•. Bebakening bij nadering 
spoor- of tramwegovergang of 
beweegbare brug. 

Het symbool in het gevaars
bord dient als voorbeeld. 

77. Gevaarli jke tramwegover
gang. 

80. Werk in uitvoering. 

75. Niet van beweegbare af
sluitingen voorziene spoor
wegovergang (Andreaskruis): 
enkel spoor. 

78. Richtingverandering tram. 

81. Wegversm,Jling. 

82. Slipgevaar. 

• 

76. Niet van beweegbare af
sluitingen voorziene spoor
wegovergang: twee of _meer 
sporen. 

79. Beweegbare br ug. 

83. Nadering school, speel
terrein of andere plaats waa r 
kinderen plegen over te ste
ken. 
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Borden, die een andere aanduiding bevatten 

FIETSEV 

OVERSTEKEN 

9S. O versteekplaats voor fiet
sers en bromfietsers. 

99. Parkeerplaats 

Op een onderbord kan de pe
riode worden aangegeven ge,. 
durende welke parkeren · 1s 
toe1estaan. 

96. Ailnduidin& voetgangers
oversteekpluts buiten de be• 
bouwde kom. 

101. Doodlopende 
wegen. 

bt/ m d. 

Vooraandu iding dood
lopende wegen. 

a. Doodlopende weg. b 

97. Richtingaanduiding. 

100. Nadering voorsórteer• 
vakken. 

Het bord moet de indeling na
bij de wegkruising op het we&• 
dek weergeven. 

d 
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VERKEERSVOORSCHRIFTEN IN HET BUITENLAND 

(BELGI~, FRANKRIJK EN WEST-DUITSLAND) 

A. BELG-m 

1. Algemeen: 

Rechts houden, links inhalen. 

2. Voorrang: 
Verkeer van rechts (ook langzaam verkeer) heeft altijd voorrang, uit
gezonderd wanneer men op een hoofdweg rijdt. 
Hoofdwegen zijn wegen welke bij een kruispunt worden aangeduid 
door een op de basis staande driehoek met een rode rand, waarin een 
dikke pijl, gekruist door een horizontaal streepje. 
Voetgangers hebben op de speciale oversteekplaatsen voorrang. Zij 
moeten zich echter ook houden aan de verkeerslichten. 

3. Maximum snelheid: 

In de bebouwde kommen van Brussel, Antwerpen, Charleroi, Gent 
en Luik: 60 km/uur. 
Op de autowegen Brussel-Ostende en Brussel-Melsbroek: geen 
beperkingen. 
Voor voertuigen van een toegelaten gewicht van meer dan 5 ton 
gelden de volgende beperkingen: 
a. 60 km/uur voor voertuigen voorzien van luchtbanden, behalve 

wanneer gebruik gemaakt wordt van A-wegen (auto-snel
wegen); 

b. 40 km/uur voor voertuigen voorzien van cushionbanden; 
c. 25 km/uur voor voertuigen voorzien van elastische of onbuig-

zame banden. 
Voor autobussen en autocardiensten geldt een maximum snelheid 
van 75 km/uur behalve wanneer gebruik gemaakt wordt van 
A-wegen (auto-snelwegen). 
Voor voertuigen met een toegestaan laadvermogen van meer dan 
15 ton ton geldt een maximum snelheid van 30 km/uur, indien in de 
bebouwde kom gereden wordt. 
Een aanhangwagen of oplegger wordt geacht deel uit te maken van 
het trekkende voertuig. Overigens geen beperkingen tenzij door 
borden anders is aangegeven. 

4. Inhalen: 

Verboden: 

a. op kruispunten, behalve wanneer het verkeer daar door een be-
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a. gedurende de uren van openstelling, voor de in- en uitgangen van 
openbare parken, scholen en schouwburgen; 

b. op de plaatsen waar voetgangers op de rijbaan moeten komen 
om langs een hindernis te gaan; 

c. op minder dan 1 m zowel voor als achter een ander stilstaand of 
parkerend voertuig; 

d. op minder dan 12 m aan weerszijden van bus- of tramhalten; 
e. op minder dan 20 m vóór verkeerslichten, knipperlichten, 

knipperbollen en verkeersborden; 
f. in een bocht of bij het naderen van de top van een helling, wan

neer het zicht in beide richtingen niet vrij is; 
g . langs een doorlopende gele streep aangebracht op trottoirs of 

wegbermen; 
h. op wegen waarop door middel van lijnen, rijstroken zijn aan-

gegeven; 
i. vóór de in- en uitgangen van openbare doorgangen; 
j . vóór de inrit van openbare of particuliere gebouwen; 
k. wanneer hierdoor de doorgang van tram of spoor zou worden 

gehinderd; 
/. wanneer hierdoor de vrije doorgang minder dan 3 m breed zou 

worden. 
Bij parkeren na zonsondergang moet men een parkeerlichtje voeren 
of een combinatie van stads- en achterlicht tenzij het door een straat
lantaarn mogelijk is, het voertuig op 100 m afstand duidelijk te zien. 

8. Verkeersstrepen: 

(lopen evenwijdig aan de as van de weg) 
Doorlopende strepen mogen nàch overschreden, noch met de 
wielen aangeraakt worden, tenzij links afgeslagen wordt. 
Onderbroken strepen mogen alleen bij inhalen overschreden worden, 
en om links af te slaan. 
Wanneer een doorlopende en een onderbroken streep naast elkaar 
zijn getrokken, moet de bestuurder alleen rekening houden met de 
streep die zich aan zijn kant bevindt. 

9. Verkeersborden: 

Er bestaan in België enkele verkeersborden welke afwijken van de bij 
de Conventie van 1949 vastgestelde, internationaal geldende ver
keersborden. Deze borden welke dus in Nederland niet gebruikelijk 
zijn, zien er als volgt uit: 
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1 afb. 9. 
einde maximum snelheid 

Het parkeerverbod wordt ook in België aangegeven door het be
kende ronde bord met rode rand, blauw middenveld en schuine rode 
balk. De bij de borden 'stationeerverbod' en 'verbod stilstaan en 
stationeren' (zie pt. 7) behorende verbodszone wijkt echter af van het 
hieromtrent in Nederland bepaalde: 
a. de verbodszone strekt zich uit over een afstand van 20 m aan 

deze zijde van het verbodsteken; 
b. wanneer het verbodsteken aan beide zijden van het bord is aange

bracht, strekt de verbodszone zich uit over een afstand van 20 m 
ter weerszijden van het bord; 

c. wanneer twee verbodsborden naar elkaar zijn toegekeerd en de 
afstand tussen deze twee borden is niet groter dan 100 m, dan 
strekt de verbodszone zich uit tussen deze twee borden. 

Het bord inhalen verboden geldt slechts voor een afstand van 100 m. 

10. Verkeerslichten: 
Er zijn zowel twee- als driekleurige verkeerslichten in gebruik. Bij de 
tweekleurige lichten heeft het gelijktijdig branden van rood en groen, 
dezelfde betekenis als geel. 

11. Verlichting: 
Op wegen waar het zicht door de openbare verlichting 100 mof meer 
bedraagt, moeten stadslichten worden gevoerd. 

12. Motorrijwielen: 
Het medevoeren van personen is toegestaan naar gelang er zit
plaatsen zijn. 
De zogenaamde 'amazonezit' is verboden. 

13. Militaire colonnes: 
Militaire colonnes hebben géén voorrang boven het overige verkeer. 
Dit brengt mede dat iedere bestuurder uit de colonne op verkeers
lichten moet letten. Indien het Jicht van kleur verandert, moeten de 
bestuurders daarmede rekening houden, en in verband daarmede 
het colonne-verband verbreken. Ook verkeersagenten kunnen het 
colonne-verband verbreken. 
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aangeraakt worden. Onderbroken strepen mogen alleen bij inhalen 
overschreden worden. Wanneer een doorlopende en een onder
broken streep naast elkaar zijn getrokken, moet de bestuurder 
alleen rekening houden met de streep, die zich aan zijn kant bevindt. 

7. Verkeersborden: 
Idem pt. 9 België. 
Frankrijk gebuikt echter enkele verkeersborden, welke afwijken van 
de vorengenoemde Conventie. Deze borden welke Nederland niet 
kent, zijn: 

afb. 1. 

aanduiding hoofdweg 
(zie pt. 2. 1.) 

afb. 2. 

waarschuwing 
nadering hoofdweg 
(zie pt. 2. 2. a.) 

afb. 3. 
einde maximumsnelheid (zie pt. 3) 

8. Motorrijwielen: 
Er mag één persoon worden medegevoerd, mits het motorrijwiel 
hiertoe is ingericht. Duo-passagiers dienen schrijlings op het voer
tuig plaats te nemen. 

9. Geluidssignalen: 
Deze mogen alleen worden gebruikt in geval van nood en moeten 
's nachts vervangen worden door het knipperen met de koplampen. 
Sinds 26 juli 1955,. moeten alle in Frankrijk geregistreerde vracht
wagens en wagens met opleggers met een lengte van 14 meter en 
meer, voorzien zijn van een ontvanger, welke de bestuurder in staat 
stelt het claxoneren van een achterrijdende automobilist, die wenst 
in te halen, op te vangen. De letter A of 0, welke op de achterzijde is 
aangegeven, dient om aan te geven of de betreffende wagen met een 
acoustisch dan wel met een optisch ontvangapparaat is uitgerust. 
Bovendien moet de wagen voorzien zijn van een groen licht aan de 
linkerachterzijde. Indien een achterrijdende automobilist wenst te 
passeren, dient hij te claxoneren. Indien vóór hem het groene licht 
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6. Parkeren: 
Vrijwel dezelfde voorschriften als in Nederland; echter is parkeren 
verboden binnen 15 meter (Nederland 12) van bus- of tramhalte, en 
binnen 5 meter van voetgangersoversteekplaatsen, kruisingen of 
zijstraten. 
Parkeren op de 'Autobahnen' is uitsluitend toegestaan op de officieel 
aangeduide parkeerplaatsen. 

7. Spoorwegovergangen: 

Bij gesloten bewaakte spoorwegovergangen (spoorbomen en/of 
lichten) buiten de bebouwde kom moeten voertuigen met een ge
wicht van 7,5 ton of zwaarder en voertuigcombinaties wachten vóór 
het laatste aanduidingsbaken (80 m). 

8. Verkel.!rsopstoppingen: 
Indien het verkeer op autowegen en andere grote wegen (minstens 
2 rijstroken per rijbaan) om de één of andere reden geen voortgang 
vindt, moet uiterst rechts en links worden opgesteld, teneinde een 
middenstrook t.b.v. politie etc. vrij te houden. 

9. Buiten de bebouwde kom mogen auto's met aanhangwagen met een 
totale lengte van meer dan 7 meter op wegen met 3 rijstroken de 
linker rijstrook alleen gebruiken bij links afslaan. In andere gevallen 
moeten zij op de middelste of rechter rijstrook rijden . 

10. Gevarendriehoek 
Ingeval van pech en/of ongeval dient een gevarendriehoek en 
een fakkel achter het voertuig geplaatst te worden en wel , op zgn 
'Landstrassen' op ongeveer 50 m (100 passen) en op 'Autobahnen' 
op 100 m (200 passen). In plaats van de fakkel mogen de gelijktijdig 
knipperende waarschuwingslichten gebruikt worden. 

11. Bij het wegrijden vanaf de stoeprand moet de richtingaanwijzer 
gebruikt worden. Men heeft hierbij echter geen voorrang. 

12 Ongevallen: 
Indien men bij een ongeval betrokken is geraakt moet men ter 
plaatse blijven tot de politie aanwezig is. Dus nimmer doorrijden 
en later melden. 
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VOORRANGSPROBLEMEN (zie tevens pag. 79 en volgende) 

1 

2 
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6 
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13 

14 
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17 

18 
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GEDRAG BIJ KRUISINGEN EN SPLITSINGEN VAN WEGEN 

a. Bij nadering van een kruising of splitsing van wegen moet een be
stuurder aan voor hem van rechts komende bestuurders de doorgang 
vrijlaten. 
Op bovenstaande regel gelden de volgende uitzonderingen. 

Aan bestuurders op bijzondere wegen moet voorrang verleend wor
den door bestuurders die van de zijwegen naderen en wel: 

b. - aan bestuurders op voorrangswegen; 
c. - aan bestuurders op voorrangskruisingen of voorrangssplitsingen; 
d. - aan bestuurders op verharde wegen, door bestuurders op on

verharde wegen. 

Op kruisingen of splitsingen van wegen van gelijke orde moet : 
e. - aan bestuurders van trams voorrang verleend worden door alle 

andere bestuurders; 
f. - aan bestuurders van motorvoertuigen voorrang verleend worden 

.door fietsers, bromfietsers, bestuurders van wagens, ruiters en 
geleiders van rij- ,of trekdieren of vee. 

Alle weggebruikers moeten onder alle omstandigheden voorrang 
verlenen aan : 

g. - motorvoertuigen van politie en brandweer, die een blauw zwaai
licht en een tweetonige hoorn of v.w.b. de brandweer een bel 
voeren; 

h. - ziekenauto's die een blauw zwaailicht en een drietonige hoorn 
voeren; 

i. - motorvoertuigen van door de Minister aangewezen hulpverle
ningsdiensten, welke door de Minister vast te stellen optische, en 
geluidsignalen voeren. 

Zij hebben voorrang op elkaar volgens de normale voorrangsregels. 
j. Weggebruikers mogen militaire colonnes, uitvaartstoeten, processies 

en door voetgangers gevormde optochten en marscolonnes niet door
snijden. Dit verbod geldt niet voor de in punt i genoemde hulp
verleningsdiensten. 

RICHTINGVERANDERING 

k. Bestuurders die links of rechts afslaan mogen het verkeer (dus ook 
de voetganger) dat hen op dezelfde weg tegemoet komt of zich op 
dezelfde weg naast hen bevindt, dan wel links of rechts dicht achter 
hen bevindt niet hinderen (deze bepaling geldt niet voor trams en 
de in de punten g, h en i genoemde bijzondere weggebruikers). 
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OPLOSSING VOORRANGSPROBLEMEN 

Hierbij wordt aangegeven in welke volgorde de weggebruikers hun weg 
vervolgen. Verwezen wordt daarbij naar het/de betreffende punt(en) van 
het voorrangsschema op blz. 79. 
Het is in het verkeer mogelijk, dat de ene weggebruiker om meer dan 
één, in de wettelijke voorschriften genoemde, reden voorrang heeft boven 
de andere weggebruiker. 
Bij de beoordeling hiervan is het van weinig of geen belang welke reden 
het zwaarste weegt. Belangrijk is, dat U als weggebruiker snel leert 
beoordelen waar, wanneer en aan wie U ,(om welke reden dan ook) 
voorrang dient te verlenen. 

Probleem Volgorde: Punten uit 
nr.: voorrangsschema 

(blz. 79) 

1. 1. T vóór A. a 
vóór PW f 

2. PW vóor A. k 
3. A 

2. 1. A vóór M a 
vóór F. f 

2. M vóór F. f-k 
3. F 

3. 1. A vóór BF f 
vóór M k 

2. M vóór BF f 
3. BF 

4 1. TR vóór A en F e 
heeft niets te maken met M 

2. M vóór A. a 
vóór F. f 

3. F vóór A. k 
4. A 

81 

Y-cie
.n

l



OPLOSSINGEN PROBLEMEN nr. 11 t/m 20, volgens het systeem: 
"IK IS UITGANGSSTELLING". 
(Dit systeem wordt bij het schriftelijk examen toegepast) 

UITLEG: 

Ik, de jeepbestuurder: verleen voorrang aan, krijg voorrang van, of 
heb t.a.v. voorrang verlenen op het betr. kruispunt niets te make11 met: 

OPLOSSINGEN: 

Nr. Verleen voorrang Krijg voorrang Heb niets te 
aan van maken met 

11 personenauto voetganger 

12 ziekenauto vrachtauto 
fiets 

13 auto nr. 2 militaire colonne pei;sonenauto nr. 1 
( dit is eerste vtg) 

14 vrachtauto 
motorrijwiel -
bromfiets 

15 motorrijwiel bus 
personenauto 

16 vrachtauto 
fiets 
tram 

17 scooter begrafenisstoet 
politieauto 

18 brandweerauto politieauto 

19 fiets personenauto 

20 tractor auto fiets 

De problemen 11 t/m 20 kunnen, aan de hand van het voorrangsschema, 
uiteraard op de conventionele wijze ook benaderd en opgelost worden. 
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VRAGEN BETREFFENDE DE MOTORKENNIS 

VRAAG 

1. Motor. 

2. De radiateur. 

3. Het chassis. 

4. De koppeling. 

5. Kruiskoppelingen. 

6. Differentieel. 

7. Versnelling 
(gangwissel). 

8. De veren. 

9. De schokbrekers. 

ANTWOORD 

De motor is de krachtbron waardoor 
het voertuig zich kan voortbewegen. 

De radiateur heeft als doel het warme 
water dat uit de motor komt te koelen. 

Het chassis is het gehele rijdbare onder
stel van het voertuig, zonder opbouw. 

De koppeling dient tot het verbreken 
of tot stand brengen van de verbin
ding tussen motor en het aandrijfme
chanisme. 

De kruiskoppelingen dienen om de 
op- en neergaande beweging van de 
aandrijfas toe te staan en dus een 
draaiing onder een hoek mogelijk te 
maken. 

Het doel van het differentieel is om 
de aangedreven wielen (wanneer nodig) 
met verschillende snelheid te laten 
draaien ten opzichte van elkaar b.v. in 
bochten. 

De versnelling dient om het heel lang
zaam rijden, het snel rijden, het achter
uitrijden en het beklimmen van meer of 
minder steile heuvels mogelijk te 
maken. De gangwissel maakt het tevens 
mogelijk om de motor bij stilstaand 
voertuig toch te laten draaien. 

De veren dienen om de wielen van het 
voertuig ook bij oneffenheden op de 
weg te drukken. 

De schokbreker dient om de schok 
die ontstaat bij het rijden over oneffen
heden te breken. 
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VRAAG 

20. Rotor. 

21. Bougie. 

22. Startmotor. 

23. Startschakelaar. 

24. Waterpomp. 

25. Ventilator. 

26. Temperatuurmeter. 

27. Oliepeilstok. 

ANTWOORD 

Verdeelt de electrische stroom over 
de bougies. 

De bougie dient om een vonk te laten 
overspringen welke nodig is om het 
benzine-luchtmengsel in de motor te 
doen ontbranden. 

Het doel van de startmotor is de 
automotor te starten. 

Door middel van de startschakelaar 
kan de stroom van de accu met de 
startmotor verbonden worden en wordt 
deze in bedrijf gesteld. 

De waterpomp dient om het koel
water te laten circuleren door motor
blok en radiateur. 

De ventilator dient om lucht door de 
radiateur te zuigen waardoor een betere 
koeling van het koelwater wordt ver
kregen, hetgeen vooral nodig is bij een 
stilstaand voertuig met draaiende mo
tor. De ventilator wordt aangedreven 
door de ventilatorriemen. 

De temperatuurmeter dient om het 
de bestuurder mogelijk te maken gere
geld de temperatuur van het koelwater 
te controleren. 

1. Met de oliepeilstok kan gecon
troleerd worden of voldoende olie in 
het motorcarter aanwezig is. 

2. Bovendien kan op de peilstok 
worden waargenomen de vervuiling 
van de olie, of er zich water op de 
olie bevindt en andere onrechtmatig
heden als roest of benzine. 
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VRAAG 

36. Hoe kan de bestuur
der in de cabine de 
temperatuur van het 
water in de motor 
controleren? 

37. Hoe hoog behoort de 
motortemperatuur te 
zijn, wil de motor goed 
werken en hoe kan 
deze geregeld worden? 

38. In welke versnelling 
wordt de grootste 
kracht verkregen? 

39. Wanneer wordt de 
handrem gebruikt? 

40. Waarvoor dient de 
smeerolie in de motor? 

41. Waarvoor dient de 
olie in het luchtfilter? 

42. Olievuldop. 

43. Aftapplug van het car
ter. 

44. Laat de leerling de 
verschillende onderde
len die oliesmering 
behoeven aanwijzen. 

45. Door welk onderdeel 
wordt de olie in de 
motor door de 
leidingen geperst? 

ANTWOORD 

In de cabine, op de temperatuurmeter. 

De motortemperatuur behoort onge
veer 80° C of 180° F te zijn, wil de 
motor goed werken. Zij kan geregeld 
worden door het meer of minder af
schermen van de radiateur. 

In de laagste versnelling, soms de 
achteruit. 

De handrem wordt gebruikt tijdens 
het parkeren of wachten en bij het 
wegrijden op een helling. 

a .. smering; 
b. koeling; 
c. vermindering van de wrijving; 
d. reiniging. 

De olie in het luchtfilter heeft als taak 
de lucht die over deze olie strijkt te 
zuiveren van vuil en stofdeeltjes. 

Wijs aan. 
Doel: Bijvullen van motorolie. 

Wijs aan. 
Doel : Aftap opening voor motorolie. 

Motor, versnellingsbak, hulpversnel
lingsbak, lierbak, differentieel, stuur
huis. 

Door de oliepomp. 
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VRAAG 

54. Waarvoor dienen de 
remmen? 

55. Waarmede is het hy
draulisch remsysteem 
gevuld? 

56. Mogen de moeren 
(bouten) waarmede de 
kop op het blok is be
vestigd door de chauf
feur worden aange
haald? 

57. Waaruit bestaat de 
stuurinrichting? 

ANTWOORD 

Deze hebben tot doel het voertuig 
af te remmton, snel tot stilstand te 
brengen of in stilstand te houden. 

Dit is gevuld met zgn. remvloeistof 
en niet met gewone motorolie. 

Neen, kopbouten (moeren) mogen 
niet door de chauffeur worden aan
gehaald. 

Stuurwiel, stuurkolom, stuurhuis, pit
manarm, stuurstok, stuurarm, fusee 
met fuseepen. 
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VOERTUIGADMINISTRATIE 

Tijdens de opleiding wordt de leerling-chauffeur door middel van de 
Geprogrammeerde Instructie Voert uigadministratie ( G I 2-1360) geleerd 
wat hij als chauffeur moet weten op dit gebied. 
Teneinde de chauffeur in de gelegenheid te stellen deze kennis - indien 
nodig - nog eens op te frissen volgt hieronder een aantal van de be
langrijkste punten betreffende dit onderwerp. 

1. Papieren die bij het voertuig aanwezig dienen te zijn wanneer de 
chauffeur met dit voertuig gaat rijden. 
- kentekenbewijs 
- bestuurdersmutatiekaart 
- rijopdracht, eventueel rittenstaat 
- bos-kaart 
- defectenformulier 
- appèlkaart 
- 2 formulieren verkeersongevallenrapport (VOR). 
Na invoering Logboek Materieel geeft de inhoudsopgave van dit 
boek aan welke papieren bij het voertuig aanwezig moeten zijn. 

2. Papieren die de chauffeur bij zich moet hebben zijn: 
als militair - militair paspoort 
als chauffeur - militair rijbewijs. 

3. Bij ritten binnen de kazerne of de legerplaats wordt gebruik gemaakt 
van de RITTENSTAAT. 
Bij ritten, waarbij men niet buiten de vastgestelde kring (een door 
de Garnizoenscommandant vastgestelde begrenzing) komt, gebruikt 
men de RIJOPDRACHT + RITTENSTAAT. 
Onder routeomschrijving (achterzijde rijopdracht) staat in dit geval 
'zie rittenstaat'. 
Voor alle overige ritten gebruikt men de RIJOPDRACHT 

4. Een rijopdracht moet zijn getekend door één der functionarissen, 
vermeld op de bestuurdersmutatiekaart. Indien dit door omstandig
heden niet mogelijk is kan de Officier van kazernepiket de rij
opdracht ondertekenen. 

5. Voordat hij met zijn voertuig vertrekt vult de chauffeur op de rij
opdracht in: 
- regel 12: belading voertuig 
- regel 13: tijd aanvang rit 
- regel 16: beginstand km teller. 
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Vermeldt zijn rijopdracht geen verdere rit, dan levert hij deze in bij 
de Officier Wegtransport (WGTO). Per onderdeel kan dit anders 
geregeld zijn, bijv. inleveren bij de Onderofficier Wegtransport 
(WGTOO, soms ook nog wel MTO genoemd). 

15. De chauffeur laat nooit administratieve bescheiden in het voertuig 
liggen wanneer hij dit verlaat. 

16. Defecten welke door de chauffeur niet verholpen kunnen worden, 
vermeldt hij op het DEFECTENFORMULIER. 

17. Bij het aftanken of olie-verversen vult de chauffeur op de bos
kaart in : 

de datum en de kilometerstand. 
Hij ziet er op toe dat de pompbediende de juiste hoeveelheden op de 
bos-kaart en de benzinebon invult. 
Hij tekent voor ontvangst op de benzinebon waarvan hij zelf één 
exemplaar ontvangt (bij sommige onderdelen heeft men dit anders 
geregeld en blijft ook het exemplaar voor de chauffeur bij de pomp
bediende). Het door hem ontvangen exemplaar van de benzinebon 
levert de chauffeur in bij de WGTO. 

18. De bos-kaart wordt vernieuwd op de laatste dag van de maand 
nadat het voertuig afgetankt is. 

19. Op de bos-kaart kan de chauffeur (in vakje A4) zien wanneer het 
voertuig een onderhoudsbeurt moet krijgen. 
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VERKEERSONGEV ALLENPROCEDURE KONINKLIJKE 
LANDMACHT 

1. Wanneer door enig voorval, waarbij een militair motorvoertuig is 
betrokken, enigerlei schade wordt toegebracht aan personen, dieren 
of voorwerpen dient hiervan een 

YERKEERSONGEYALLENRAPPORT (VOR- A) 

te worden opgemaakt. 

2. Raakt U als militair chauffeur met Uw voertuig betrokken bij een 
aanrijding, stop dan onmiddellijk en voer de volgende handelingen 
uit: 

a. voorkom verdere ongelukken 

- regel het verkeer, zo mogelijk door het inschakelen van om
standers; 

- zet indien aanwezig Uw knipperlichtinstallatie in werking; 
- zet de gevarendriehoek uit. 

b. verzorg gewonden 

- verleen eerste hulp 
- waarschuw (of laat dit anderen doen): 

- arts/ambulance 
- geestelijke 

c. waarschuw politie: militaire of civiele 

d. zoek getuigen: alléén zij die het ongeval hebben gezien! 

e. waarschuw Uw commandant (zo mogelijk telefonisch) 

f verzamel gegevens die U nodig hebt voor het invullen van het 
YOR- A 

g. geef het informatieblad aan de tegenpartij of - indien niet (meer) 
aanwezig - aan de politie 

h. vul het VOR-A ter plaatse in. 

PRAAT NOOIT OVER DE SCHULDVRAAG 

i. meld na terugkeer bij Uw onderdeel het voorgevallene mondeling 
aan Uw commandant 

N.B. Indien de bestuurder zelf niet in staat is het VOR- A op te 
maken dient eventueel de hulpchauffeur, een medereizende, 
de colonnecommandant, de Off Wgt, de MTO, enz. dit in 
te vullen. 
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L. Form. 13853-1 

VE RKEE RS-0 N GEVALLEN - RAP PO RT-A 

LEES EERST DE INSTRUCTIES AAN OMMEZIJDE. 

VUL DIT FORMULIER IN OP DE PLAATS VAN HET ONGEVAL. 

OVERHANDIG HET INGEVULDE FORMULIER BENEVENS ALLE OVERIGE GEGEVENS DIRECT NA TERU GK EER BIJ UW 

ONDERDEEL AAN UW COMMANDANT OF OPDRACHTGEVER . 

..... 
8 

111 . 2280 • 007210v 
BLAD 1 
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-0 
w 

VE RKE E RS-O NG EVALLE N-RAPPORT-A 

DIT FORMULIER VOLLEDIG EN DUIDELIJK INVULLEN OP DE PLAATS VAN HET ONGEVAL 

HOKJES VAN TOE PASSING AANKRUIS EN 

ONGEVAL 1 DAG : : DATUM : 19 ; UUR EIGEN 
KEN TE KEN NR : 

l PLAATS VAN 
ONGEVAL : 

(straat of wei , percee lnr of hm•paal, gemeente, provincie, ev t l;1nd) 

MILITAIRE 

~ 1 

RN R 
BESTUURDER N AAM, VOORLETTERS ; EN 

RANG : 

MIL OOL ; 

TEGE N PARTIJ 5 NAAM, VOORLETTERS ; 1 GESLACHT: MAN • 1 
VROU W • 

• VOLL ADRES EN TF N R 
BEROEP 
O F 

l (voor militairen, het odl) RNR , RANG : 

' 
7 SOORT VTG/OBJECT/DIER 

EVT 
LA DI NG : 

8 MERK/TYPE ; 1 BOUWJAAR : 
1 

KEN TE KENNR : 

9 NAA M EIGENAAR/FIRMA 
VOLL ADRES EN TF N R 

10 NAAM VERZEKERINGSMIJ 1 SOORT W.A. • 1 A LL RISKS • 
ADRES EN TFNR VERZEKERING : 

11 WAARNEEMBARE SCHADE MET PIJL PLAATS VID SC H ADE AAN GEV EN 
A/H VTG/OBJECT . OF VERWONDING DIER(EN) . 

UJ ~ 12 PLAATS WAAR D E SCHADE 
KAN W ORDEN OPG ENOMEN : 

(voll ad res en tfnr) 

BLAD 2 
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0 
V, 

AARD 
ONGEVAL 

SCHADE 
EIGEN VTG 

GETUIGEN 

GEWONDEN 

PROCES 
VERBAAL 

13 1 TEGENPARTIJ STOND STIL 

H I EIGEN VOERTUIG : STOND STIL 

19 1 BIJZONDERHEDEN SCHADE : 

(water• , brandschade enz) 

11 1 NAAM : 

• 
• 1 

22 1 NAAM : ADRES OF MIL OOL : 

OPGEMAAKT 
DOOR : 

KON MARECHAUSSEE l~J 
POLITIE IJ 

BRIGADE : 

BUREAU : 

REED D1 SNELHEID KM/U 

REED o7 SNELHEID . KM/U 

MET PIJL PLAATS V/D SCHADE AANGEVEN 

u] ~ 
ADRES OF Mil OOL: 

VERWONDING : ZIEKENHUIS : PLAATS : 

(adres en tfnr) 

BLAD 3 
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-0 _, 

PLAATS VAN 
HET ONGEVAL 

WEGTYPE 

WEGVERHARDING 

TOESTAND WEGDEK 

WEERSGESTELDHEID 

LI C H TGESTELDH EIO 

VERLI CHTING 
VOERTUI GEN 

2] BEBOUWDE KOM : BINNEN 

2• RECHTE WEG • 1 HOEK/BOCHT - ---

25 ZEBRAPAD • BRUG/ 
VIADUCT 

26 WEG MET GESC HEIDEN RIJBA NE N 
\ JA 

1 NEE 

FIETSPAD 
27 RIJBAAN BEGRENSD DOOR : 

WATER 

28 
BEBOUWING 

: AANEENGESLOTEN LANGS DE WEG 

29 1 KLINKERS Il I KEIEN 

30 BIJ ZONDERHEDEN . 

31 1 DROOG r 11 NAT/VOCHTIG 

n l DROOG IJ I REGEN 

Jl I DAGLICHT r ! 1 SCHEMER 

H 
VERLICHTING 
EIG EN VTG G EEN 

JS 
VERLICHTING 

G EEN VTG TEGENPARTIJ 

36 BIJZONDERHEDEN VERLI C HTIN G : 
(eventuele defecten e nt.) 

• BUITEN • MIL TERREIN : JA n NEE • • 1 KRUISING • SPLITSING • PLEIN Il l BE· D 
11 D 

VEtLIGD 

D TUNN EL OVERWEG VERKEERSPLEIN 
ONBE- D 
VEILIGD 

. 

n AANTAL RIJSTROKEN j ONBE- D PER RIJBAAN WETT PERKT 
MAX 

n SNELHEID BEPERKT n TOT " KM /U 

• 1 TROTTOIR n I VLUCHTSTROOK 
D l ONVER H ARDE 

BERM D 
r-1 1 BOMEN n l seGROEIING nr • n I VERSPREID D I GEEN Dl ··· ······ D 
n I A SFALT n J sETON n I ONVERHARD • 
D I BESNEEUWD D I BEIJZELD Dl D • 1 MIST LJ I SNEEUW Dl • 
i l I DUISTERNIS • ! INDIEN STRAAT- Il [ VERLICHTING : AAN UIT • 
17 I STADSLICHT • 1 DIMLICHT n I GROOT LICHT D 
n I STADSLICHT • l DIMLICHT 17 I GROOT LICHT • 

BLAD • 
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.... 
0 
\0 

Gebruik de tekening welke het meest lijkt op de pluu Yan het onaeYal. 

Geef hierin aan: 1) plaan eiaen YOertuia en pi uts teaenpartii 

2) rijrichtin& yoertuia(en) 

)) plaats en lengt e Y:ln eYen tuele rem-fslipsporen 

'f) ,1lle milten, zoals breedte Yan de weg, lenate en breedte der Yoertuicen en eventuele andere bijzonderheden. 

Neem de situatie op de plaats van het onge...al goed in U op, zodat U na terugkee r bij Uw onderdeel een duidelijk versla& van het gebeurde kunt &eYen . 

RECHTE WEG BOCHT 

\____)-

KRUISING SPLITSING SPLITSING 

~L 
~-1 Lr 

V 

BLAD 5 
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Gebruik dit vel voor het maken van aantekeningen en het noteren van aanvullende gegevens. 

BLAD 7 
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-V, 

INFORMATIEBLAD VOOR DE TEGENPARTII 

Dit blad dient nn de tegenpartij of aan ambtenaar van Politie, indien op de plaats van het ongeval aanwezig, verstrekt te worden . 

DIT BLAD WORDT U TER ORl~NTERtNG OVERHANDIGD EN KAN DUS NIET ALS SCHULDBEKENTENIS WORDEN BESCHOUWD. 

This form is handed to you for your orienution : it will on no account be considered an admission of gu il t. 
Cette formule vous est remise i titre dïnformation et ne saur.i.it, en aucun cu, être considérée comme constituant une reconn.i.issance de reiponubilité . 

Dieses Formul.i.r sagt 11ichts aus über die Schuldfr.i.ge und soli nur zu lhrer Orientierung dienen . 

ONGEVAL 
Accident 
Accident 
Unfall 

.MILITAIRE 
BESTUURDER 
Miliury driver 
Conducteur miliuire 
Militärischer fahrer 

DAG o,, 
Jour 
T,g 

PLAATS VAN ONGEVAL 
Place of accident 
lieu d'accident 
Unfa!lort 

NAAM, VOORLETTERS 
N.i.me , lniti.i.ls 
Nom, lniti.i.h 
N.i.me, Initialen 

DATUM 
Date 
Date 
Datum 

19 UUR 
Hour 
Heure 
Uh, 

(straat of weg, perceelnr of hm-p.i..i.1, gemeente , provincie, evt l.i.nd) 

RNR EN RANG 
Serial number and rank 
Matricule et grade 
Registrationnummer 
und Dienstgrad 

EIGEN KENTEKENNR 
Own vehicle regis
tration number 
No d'immatriculation 
Eigcnes Kennz.eichen 

BLAD 8 
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MILITll.11lE 
USTUUllOU 

mo 
ONGEVAL 

GEG(VENS 
EIGEN VTG 

VERKEERS-ONGEVALLEN - RAPPORT-8 

DIT FOR.MULIER VOLLEDIG EN OUID EUJK INVULLEN MET GEB RUIK MAKI N G VAN GEG EVENS VAN VOR-A 

1 ,L ... ATS VAN 
ONGEVAL 

'"' '" 11.ANG 

S NAAM, VOOI\LETTEl'.S GESLACHT MAN c I VllO\JW o 
, VOLL AORU EN HNk 

«•-rm,!Olur•n,hHodl) 

1 SOOII.T VTGIOBjECTIDIU 

t NAAM/EIGENAAk/flkMA 

VOLL "DIIES EN TfNII. 

10 NAAM VHZEKUI.INGSMIJ 

11 WAAII.NUMIAlll SCHADE 
A/H VTG/OlilCT 
Of VEllWONOING DIUl.l lN l 

1 IOUWJAAII. 

&EROEP 
o, 
llNlt llANG 

M 
LADING 

SOORT 
VEIIZUO.INC WA 

1-,-, t-:-~~-N-~-0-:-;,-;-~-~-'.J-iN-H~-~:-N----- ---------I r-
t•oll•,t••.a dnr) 

.~ 
lt lljZONOll\MEDEN 

(.,.,.,., ~nndochad• on1I 

20 PLAATS WAAR Dl SCHADE 
KAN WOII.DEN Ol'CENOM(N 

(vollMruon<lnr l 

' 1, 

0 
-1 

C 

{fflu~ ,,,onrof<od•••J 

' !, 1 

ILAO 1 

'" 
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,L..,..._nv ... N 
HH ONGEVAL 

D HOE K/IOC.HT 

li WfG t1ET GESCHEIDEN lllJlANEN l IA 

NU 

l7 lllllMN IEGllENSO DOOI\ : 

lt KLINKUS D 
30 IIIZONOUHEDEN: 

D 
D 

D 

• ::ll~~~eTkOKEN 

D 
D TllOffOII\ 

D 
D 
D 

D t1 lL TElllUIN : IA D 
0 s,un1NG D 

~ j~!~ D 
SNEU-mO HPOKT • 

D VlUCHTSTI\OOK D 
D HGllOEHNG D 
D D 
D D 

ILADl 

'" 

ONYUHAllDl 
Hllt1 

D 
D 

D 

D 
D 
D 
D 

TOESTAND WEGD(t(, • NATIVO(. HTIG D D D H IJZELD D 
WEEI\SGBTELDHEID • D D D SNUVW/IJl.El D 
LICHTGUTELDHEID • D DVtSTUN IS 

IESTUUllDEll 
t11llTAlll VTG 

3' llll.ONDUHEOEN YULICHTlNG : 
l••en,,..lede feue n e,u) 

l7 I\IJHWIJS : 

lN HET IIZlT V..._N ENIG 
t11llTAlll 111/UWlfS SINDS : 

lt l\ltEllV..._l\lNG : DE CH AUHEUll l\ljOT GEt1l00El0 -
41 YUl'10l0lLIJKE DATUM Ol(NSTVULATING . 

DE lltT t10UT IINNEN HN 
IE,MLOE TIJD VOlTOOtD WOllOEN 

4l GEDUU NDE DE H UllEN V001lAfGMNDE 
AAN HET ONGEYAl HHH DE CHAUffE Ull 

IA D 

' GUUST/(;UlAPEN 

D 
D 
D 

~~l~H~1~~T- MN• 
D CllDOT LICHT 

0tt1UCHT D 

IN HET Hl.IT VAN EN IG 
tullGU AIIIIWlfS SINDS: 

Kt1/)M.I\ (I UllGEll + MllJTAlll) 

D OOll./1.ADINGCODE : 

l 
G(ll(OEN 

_ GEWEUT (t1 U.V. AIJTl/0) 

Of LANGSTE ONONDUlllOKlN llUST IRMl't'UIODl HIU IN UDllOEG 

" D D 

(k•fl4C •~on,n1 •OII de M U uu•4_, 
nenH n1opdoaluk, ~1on<o 1te llon l 

ILADl 

'" 
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(;ui h,.,.n •an· 1) oluu .,,." vo,,rt u,, "" oloau ,01onoam1 

2)"1'"'"""•-"~•&l•nl 

1 1 1 

1 1 

1 1 1 
1 1 

1 1 I 1 
1 1 1 1 1 

1 ' 1 1 

1 
1 

1 

1 1 1 1 

1 1 I 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

i ' 1 1 

1 1 1 
1 

1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 

l_l_ f---,---L "--1 µ_'.-+ j . 1 

1 

µ 1 1 

1-----------'- ~ 
1 1 
1 1 1 1 

-

1 1 

1 1 . 

1 1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 1 

1 

1 1 

1 1 

! 1 

1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 

. 

1 
1 1 

1 

1 
1 1 1 1 i 

1 

1 
1 

1 

1 

I 1 

1 1 

1 1 

1 1 1 

1 1 

1 

1 

1 1 

1 1 

1 
1 

1 1 

1 
1 
1 

1 

1 

-

1 

1 

1 

llAD J 

'" 

Il.AD) 

'" 
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~~Ei;';~~1:~0X~~ ~!~0c7:Tt:~~~~E AFWIJKINGEN 

(d!onuroi,,,1,..,/drt>ull. 
"h<>1• 11ulhoid ,na) 

ZIJN Ell I\EOENEN OM AAN TE NEMEN 

g:1TE%~1~g~~~N~~'amB~~~r: 
VAN INVl0f0 KUNNEN ZIJN GEWfUT 
BIJ 01T ONGEVAL · 
(b.,.,,bruiknn ol<ol,ol,,.,.dicij ,..n 
apwokkondo/,o,do,ond1 111iddolH, 
p,noonlijko o .... undi1hodon, 1•< 
1111d '«h,,.,uu<u,n1) 

Kl\llGSTUCMTHIJKE AFDOENING 

CONFIDENTIEEL 

IA D 

D 
D 

NU • 1 

BLA04 

"" 

KON HAltfCMAUUU D 

UN ,itOCES,VEIIBAAL/ltA,POkT VAN 
ONOEkZOfK Q,CEMAAKT 0001t 

EX NI\ l NAAI\ MIN V Off.AfO CLAIMS 

tB •1•1•11<r>ul6 · ' o·GI\AVENMAGE) 

EX NII. 4 NAAI\ MEII.STHHNMflO/Bi, 

EX NI\ 1 NAAI\ HOGUE COHHANOANT : 
(i.h.a. ko•p1<om,.,and anl) 

IN TE VULlEN 00011. HOGUE COHMANOANT : 

EX NI\ 1 VUZONOEN NAAII. : 

CENTII.ALE MIL VEI\KEEI\SONGEVALlEN 
l\fGISTI\AT/E (CHVI\) 
tS,BlS-SótVn(Vk, , , , J<,l,anok .. .,n,. 
Th. S<h"""''""'· 1S • ' ••GIIAVENHAGE) 

K Lu M~O Slî LUCt• THACMTBEOI\IJFSVllLIGMElO : 
(SI BOL • 1o , , d . lc,chw, 1 • ' o,C.11.AVENMAGEJ 

CHVI\ (Kl) 
BOL/SLBV (KLu) 

CONFIDENTIEEL 

• BUltlAU: 

(KL : ko,,,01...,,, .. nko111ui1ondordul) / (KLu:ondord .. 1) 
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ONDERHOUD 

1. Dagelijks onderhoud 

Een voertuig moet dagelijks door het hierop ingedeelde personeel worden 
onderhouden. Het dagelijks onderhoud is een voortdurende controle op 
de gebruiksgereedheid van het materieel en geeft de gelegenheid gebreken 
tijdig te onderkennen en te (doen) verhelpen. 
Dit onderhoud is gesplitst in vier gedeelten, t.w.: 

1) Onderhoud bij eerste appèl. 
Een kort onderzoek op de gebruiksvaardigheid en op de toestand van 
het voertuig. 

2) Onderhoud tijdens de rit. 
Bijzondere aandacht van de bestuurder (berijder) of bemanning voor 
het optreden van abnormale geluiden, reuk, abnormale aanwijzingen 
van de instrumenten, onregelmatigheden bij de besturing en iedere 
andere aanwijzing van onjuist functioneren van enig deel van het 
voertuig. 

3) Onderhoud bij haltappèl. 
Onderzoeken en zo mogelijk repareren van de onvolkomenheden die 
tijdens de rit w0rden opgemerkt en herhalen van een gedeelte van het 
onderhoud bij eerste appèl. 

4) Onderhoud bij laatste appèl. 
Dit onderhoud vormt de basis van het dagelijks onderhoud aan voer
tuigen. Het bestaat uit het in orde brengen van onvolkomenheden, die 
binnen de bevoegdheid van de bestuurder vallen, en het gereed maken 
van het voertuig voor onmiddellijk gebruik. Onvolkomenheden welke 
de gebruiker niet in orde kon brengen dient hij onmiddellijk te rappor
teren aan de MTO(O). 

2. Geleid onderhoud 

a. Algemeen. 

Deze onderhoudswerkzaamheden vormen een aanvulling op het dage
lijks onderhoud en omvatten hoofdzakelijk de eerste onderhoudswerk
zaamheden van die punten welke geen dagelijks onderhoud behoeven. 
Hierbij dient echter extra aandacht te worden besteed aan speciaal 
hiervoor in aanmerking komende onderhoudspunten welke niet in de 
lijst van werkzaamheden, genoemd in de tabel, voorkomen, doch die 
desalniettemin speciale aandacht vragen bijv.: 

1) Het uitvoeren van ontvangen wijzigingen of speciale instructies. 
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gebruik van een hoeveelheid brandstof, welke overeenkomt met de hoe
veelheid die gebruikt zou zijn tussen 2 olie-verversingen in, wanneer de 
motor niet voor nevendoeleinden werd gebruikt. 

Voorbeeld: jeep: Brandstofverbruik 11 op 5,3 km 
verversen elke 5000 km 

radiojeep: verversen na elke 950 I brandstofverbruik. 

Waarschuwing: gebruik bij schuifmoffen met stofhoezen een lagedruk-
smeerapparaat. 

6. Gereedmaken voor K-onderhoud. De dag vóór het uitvoeren van het 
K-onderhoud dient de bestuurder (bemanning) in de gelegenheid te 
worden gesteld het voertuig hiervoor gereed te maken. 

Het 2e echelonsonderhoud 

a. Het 2e echelonsonderhoud omvat: 

1) de inspectie en het onderhoud van het voertuig om een grote waar
borg te verkrijgen dat het voertuig bedrijfszeker is tot de eerst
volgende onderhoudsbeurt; 

2) klein-e reparaties en bijstellingen welke de gebruiker of de beman-
ning niet mag verrichten. 

Het onderhoudspersoneel moet de maximale levensduur van reserve
delen en componenten trachten te bereiken en niet tot vervanging over
gaan zolang deze delen nog bruikbaar zijn en verder gebruik de veilig
heid en de inzetbaarheid van het voertuig niet schaadt. 
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HET EERSTE ECHELONSONDERHOUD 

Te verrichten werkzaamheden door het le echelon 

In de onderstaande tabel zijn de werkzaamheden vermeld welke de be
stuurders, berijders en bemanningen moeten verrichten bij het dagelijks
en het tweewekelijks onderhoud. 

Tabel 

Dagelijks 

:il ·.:: 
0. " :il 
0. .,, 

0. .. 
~ 

0. 
~ .. 
r.: .,, -; ., :::, 
lll E-- :i: 

1 - -

- - 1 

- - -

2 - -

- - 2 

- - -

3 - 3 

4 - -
- - -

4 - -

:il 
0. .. 
0. -" .. :;:::i 

i "il .,. 
" .. il' 

..-l M 

1 1 

- -
- 1 

- 2 

2 2 

- 2 

3 3 

- -

- 4 

4 4 

Werkzaamheden 

Brandstof, olie en koe/vloeistof 
Controleer de hoeveelheid brandstof, het motoroliepeil 
en of de radiateur voldoende koelvloeistof bevat. Controleer 
of de reserve brandstofblikken zijn gevuld. Controleer op lek• 
kage in de motorruimte. 
Controleer het peil van de koel vloeistof. 
Controleer het oliepeil van tandwielbakken, wormkasten, 
differentieel . stuurhuis enz. 
Controleer de concentratie van het anti-vriesmcngsel in de 
periode dat anti-vries wordt gebruikt (onderhoudsmonteur). 
Controleer het remvloeistofpeil. 

Banden en/of rupsbanden 
Controleer de bandenspanning en controleer de rupsbanden 
visueel . 
Verwijder in de banden gedrongen voorwerpen (o .a. steen• 
tjes uit geprofileerde loopvlakken) alsmede zich tussen dubbele 
wielen bevindende stenen e.d. Let op elke luchtlekkage, op 
abnormale bandenslijtage en op het ontbreken van ventiel
doppen. 
Wissel zonodig de wielen of banden. 
Controleer de rupsbanden op de juiste spanning. 

Lekkage 
Kijk in en onder het voertuig naar aanwijzingen van brand
stof-, motorolie- tandwielolie•, koel of remvloeistoflekkage en 
controleer het peil in het lekkende deel 

Voertuiguilrustfng 

Controleer visueel de brandblusapparaten ; ga na of de bij het 
voertuig behorende voorschriften aanwezig zijn. 
Controleer of de brandblusapparaten gevuld en bruikbaar zijn. 
Controleer evenzo de gasontsmettingsbus. 
Controleer visueel de achteruitkijkspiegels, veiligheidsreflec• 
toren , carrosserie of romp, bepantsering, trekvcrbindingen, 
vergrendelingen, luiken, deuren, dekzeilen , gereedschappen en 
andere toebehoren. 
Let tevens op roestvorming en beschadiging. 
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Werkzaamheden 

Electri.,che installatie 
Controleer visueel de bedrading, doorvoerrubbers, tules, 
afscherming en zekeringen. 

Ontluchtingsn/ppel, van tandwielbakken enz. 
Controleer of deze niet verstopt zijn. 

Opmerking: voor de onderhouci~wcrkzaarnhcden 
na het doorwad:n zie Hoofdstuk V. 

Reinigen van het voertuig 
Reinig de ruiten, de achteruitkijkspiegels en de lampglazen. 
Veeg het uitwendige van het voertuig af. 

Opmerking: nimmer mag het voertuig gereinigd 
worden met een vette lap en/of petroleum en soort• 
gelijke vloeistoffen. 
Deze behandeling schaadt het verfwerk, belnvloedt 
de infra-rood reflectiecoëfficient nadelig ~n geeft 
bel voertuig ,en niet te tolereren glimmend uiterlijk. 
Evenmin mag stoom worden gebruikt. 

Was het v 1er•uig met gebruikmaking van water; gebruik. 
zonodig zeep. Rij het afspuiten van de voertuigen mag de 
druk waarmede wordt gespoten niet te ho0g zijn om binnen
dringen van water en daardoor rocstvormin~ te voorkomen. 
Reinig de motor en de motorruimte alsmede de cabine en 
laadruimte. 
Spuit in geen geval in de motorruimte en gebruik geen licht
ontvlambare middelen. 

Doorsmeren waar nodig 
Verzorg de oliekansmeerpunten en vul zonodig het water• 
pompsmeerpotje bij. 
Smeer verder uitsluitend die punten waarvan smering nodia 
geacht wordt. 
Laat hiermede zo mogelijk de periodieke smeerbeurten samen
vallen. 
Reinia de lierkabel na elk gebruik en olie deze iu, 

131 

Y-cie
.n

l



27. Is er voldoende van de juiste vloeistof in de radiator? 
28. Is de juiste radiatordop gemonteerd en is deze in goede staat? 
29. Staat het motoroliepeil tussen max. en minimum? 
30. Zijn de V-riemen in goede staat en is de spanning van de riemen 

juist afgesteld? 
31. Zijn de brandstofleidingen goed bevestigd en lekvrij? 
32. Zitten de bougies, bougiekabels en stroomverdeler vast en juist 

gemonter:-d? 
33. Zijn motorhulporganen goed bevestigd? 
34. Is de stroomspanningsregelaar verzegeld? 
35. Is er voldoende olie in het luchtfilter? 
36. Is er voldoende vloeistof in de accu's? 
37. Zijn de accuklemmen goed vastgezet; 

is oxydatie voorkomen? 
38. Is de olie in de tandwielbakken op peil? 

(minimum 1 cm onder niveau-stop) 
39. Zitten de bouten en moeren van de kruiskoppelingen vast? 

40. Zijn de uitlaat en knaldemper in bruikbare staat? 

41. Zitten de bevestigingsbouten en moeren van het stuurhuis vast? 
42. Is de brandstofzeef in de benzine-vulpijp gemonteerd? 
43. Is de oliekansmering voldoende? 

44. Zijn de reflectoren aanwezig en vrij van verf? 

45. Zijn de zeilen goed gemonteerd (opgeborgen) en geïmpregneerd? 
46. Zijn de deuren en ruiten in orde? 
47. Is het vtg op de voorgeschreven wijze geschilderd? 

(1-LK embleem, brugclassificatie, bandenspanning, smeernippels, 
olievulstop, onderdeelsletters en -cijfers, enz.) 

48. Zijn de draadeinden van de wielbouten schoon en ingevet? 

49. Is de profielhoogte van de banden 2 mm of meer? 

50. Is de bandenspanning juist? 
(tolerantie: 5 psi min of meer) 

51. Is overmatige roestvorming voorkomen? 
52. Zitten de carrosseriebouten vast? 

53. Zijn, indien een aanhangwagen aanwezig is, de trekhaak, trekoog en 
triangel bedrijfszeker en is de juiste splitpen gemonteerd? 

Opmerkingen: De wegveiligheidspunten zijn vet gedrukt. 
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AANHANGSEL 1 

COLONNERIJDEN 

MILITAIRE COLONNES 

1. Volgens art 4 f van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
(KB van 4 mei 1966 Stb 181) wordt onder een militaire colonne 
verstaan: 
a. een aantal zich achter elkaar bevindende militaire dan wel bij 

diensten van de bescherming bevolking in gebruik zijnde motor
voertuigen onder één commandant, die de door Onze Minister in 
overeenstemming met Onze Minister van Defensie vastgestelde 
herkenningstekens voeren ; 

b. een aantal militairen te voet in enigerlei aaneengesloten formatie. 

2. bij beschikking van de Minister van Verkeer- en Waterstaat van 
19/1/1967 nr 984/afdeling Waterstaatrecht worden in overeenstem
ming met de Minister van Defensie voor militaire colonnes in vredes
tijd de volgende herkenningstekens vastgesteld. 
a. Voor een militaire colonne motorrijtuigen: 

(1) twee blauwe vlaggen, bevestigd aan de voorzijde van het 
voorste motorrijtuig, één blauwe vlag, bevestigd rechts aan de 
voorzijde van elk volgend motorrijtuig, met uitzondering van 
het achterste motorrijtuig en één groene vlag, bevestigd rechts 
aan de voorzijde van het achterste motorrijtuig (afme
tingen vlaggen ± 45 x 30 cm) ; 

(2) ontstoken groot c.q. gedimd licht aan alle motorrijtuigen; 
(3) een blauw licht-doorlatend bedeksel vóór de rechter kop

lantaarn van elk motorrijtuig m.u.v. die var het laatste. motor
rijtuig voor elke eenheid van een colonne; 

(4) een groen lichtdoorlatend bedeksel vóór de rechter koplan
taarn van het laatste motorrijtuig van elke eenheid deel uit
makend van een colonne. 

b. Voor een militaire colonne te voet: 
(1) zowel bij nacht als bij dichte mist bij dag twee tenminste naar 

voren wit licht uitstralende lantaarns aan de kop van de 
colonne en twee tenminste naar achteren rood licht uit
stralende lantaarns aan de staart van de colonne; 

(2) in Verz. Instr. Mat/49, codenr. 45.62 van de Idlnt worden 
in afwachting van de definitieve richtlijnen voorlopige bepa
lingen bekend gesteld m.b.t. het dragen bij colonnes te voet 
van: 
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(3) het vtg van de colonnecommandant dient een wit-zwarte 
vlag te voeren zoals hieronder is aangegeven; 

(4) een vtg dat zijn plaats in de colonne niet kan handhaven 
dient een gele vlag te voeren; 

(5) de afmetingen van de vlaggen zijn ongeveer 45 cm x 30 
cm; 

(6) de vlaggen worden aangebracht aan de linkerzijde van de 
voertuigen, op wegen met links verkeer echter aan de 
rechterzijde. 

5. De militaire colonne heeft geen voorrang ten opzichte van andere 
weggebruikers. 
De bestuurder van het voorste voertuig heeft dus de voorrangsregels 
toe te passen op de wijze van de individuele bestuurder. 

6. Hoewel de colonne, na het passeren van het eerste voertuig als een 
eenheid dient te worden beschouwd, d.w.z. het kruisende verkeer 
mag de colonne niet doorsnijden, dient iedere bestuurder persoonlijk 
de verantwoorde beslissing te nemen en te beseffen, dat hij niet 
onder alle omstandigheden de hem toekomende voorrang mag 
nemen, doch wel doordacht de verkregen voorrang dient te benutten. 

7. Colonnecommandanten c.q. bestuurders van het voorste voertuig 
van de colonne, dienen de aanwijzingen op te volgen, welke worden 
gegeven door personeel van de KMar, Rijks- of/en Gemeente politie. 

8. Indien de bestuurder van een motorvoertuig, c.q. de wagencomman
dant van dat voertuig meent, dat het verband met het voor hem 
rijdende voertuig is verloren, dient hij zich te gedragen als rijdend in 
het voorste voertuig van een militaire colonne. 

9. Rusten 
a. Kleine rusten (accomodatie rusten) 

- voor wielvtgn: 10 minuten per 2 uur 
- voor rupsvtgn: 15 minuten per 2 uur 
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' 

Nato-gestandaardiseerde verkeerstekens, te gebruiken door de militaire 
chauffeurs: 

Volg
num
mer 

2 

3 

4 

Illustratie van het 
te geven teken 

(achteraanzicht) 

In dit geval kan door 
de chauffeur zelf 
geen arm-teken wor
den gegeven. 

(achteraanzicht) 

(a) 

(b) 

(zijaanzicht) 

Beschrijving van 
het te geven teken 

Betekenis van het 
te geven teken 

a. Gebruik de lin- 'Ik wil LINKS 
ker richtingaan- afslaan'. 
wijzer; 

b. of strek de lin
kerarm horizon
taal. 

a. Gebruik de rech- 'Ik wil RECHTS 
ter richtingaan- afslaan'. 
wijzer; 

b. of de hulpchauf
feur strekt zijn 
rechterarm hori
zontaal uit. 

a. Strek de linker
arm horizontaal 
uit en beweeg 
hem dan lang-
zaam enige malen 
gestrekt naar be-
neden en weer 
omhoog; 

a. 'Ik ga snelheid 
minderen .. .' 

b. en houd de arm b. , .. . en stoppen' 
daarna in zijn 
laagste stand stil. 

Strek de linkerarm, 
onder een hoek van 
45° naar beneden, 
zijwaarts uit en be
weeg hem daarna 
enige malen van 
achter naar voren. 

'U kunt mij 
inhalen' 
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TEKENS VOOR COLONNE RIJDEN 

1, ,,Attentie" 

3. ,,Stop" 

5. ,,Motoren 
stoppen" 

<-

1 

3 

5 

2. ,,Motoren 
starten" 

4. ,, Voorwaarts 
mars" 

6. ,,Snelheid 
minderen" 

2 

6 
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"Stop": Steek bij voorkeur de linkerarm zijwaarts verticaal omhoog, de 
vingers aaneengesloten, de handpalm naar voren. 

Het teken. ,,Haal in en ga voorbij" is verplicht voor de chauffeur wiens 
wagen uitvalt. 

Opsluiten 

,., 
' . 
/ \ 
' \ • 1 . ' 1 

Afstand vergroten 

"Onmiddellijk gevaar": Voor dit teken wordt veelal een fluit of de claxon 
van het voertuig· gebruikt. Desnoods lost ( alleen de colonnecommandant) 
3 schoten in de lucht. Overdag wordt na dit teken tevens gewezen in de 
richting waarin het gevaar is waargenomen. 
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AANHANGSEL 2 

Voorbeelden 'Lichte berging' 

Sleepkabel 

bi jnc 4 ton 
2 fen 

Bevestiging van blok aan anker 

Verdeel stang 

Boom 

Voertuig 
met lier 

Blok 

Het bevestigen van de ketting (touw) aan de trekhaak van de bumper 
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Goed 

AANHANGSEL 4 

Fout 

Goed en fout geladen 

Enkele regels voor speciale soorten lading 

a. Munitie 

Munitie is explosief. Behandel munitie daarom voorzichtig. Roken is 
verboden. Kijk uit bij het overladen : munitie is zwaar. 

b. Baalgoederen 

Balen kunnen het best op de bodem worden geladen, de grootste en 
zwaarste onderin. 

c. Lege vaten 
Lege vaten !egge men met de ronding op de bodem van het voertuig en 
stapele men op in de vorm van een pyramide. 

d. Gevulde vaten 

Gevulde vaten zette men rechtop, met het grootste platte vlak naar 
beneden. 

e. Gasgranaten, fosforgranaten 

Als voorzorgsmaatregel tegen ontsnappend gas moet de chauffeur tijdens 
het vervoer van gasgranaten een gasmasker bij zich hebben. Bedenk 
echter, dat een gasmasker alleen waarde heeft, wanneer men het vlakbij 
heeft en als men er mee kan omgaan. 
Fosforgranaten moeten altijd met de bodem omlaag en verticaal worden 
gehouden en neergezet. 

f. Benzinevaten 

Lekkende benzinevaten en jerrycans moeten worden gemeld, vóór ze 
worden geladen. Ze mogen nimmer worden vervoerd. De inhoud van een 
dergelijk vat moet onmiddellijk worden overgegoten. Wanneer benzine 

149 

Y-cie
.n

l



AANHANGSEL 5 

A. Terrein rijden 

1. Vermijd korte bochten. 

Goed Fout 

2. Kies tijdig een andere weg wanneer een voorgaand voertuig vastloopt. 

·- ----~---~--~----- . 
·----~---~-~-----

Fout 

3. Steek slootjes, greppels of diepe sporen schuin en wiel voor wiel over. 

Goed Fout Fout 

4. Rijd hellingen zoveel mogelijk recht op en af en vermijd onnodige 
r ichtingverandering in mu l terrein. 

MUL TERREIN 

Goed 

B. Rijden door water 

MUL TERREIN 

··-r=n--···--.. 11 

~ '\ 
-- ----- ··-- -.. \ ___ ·-----.!!... .. 

··-.... \ \,. 

\ 

Fout 

·--- -., 

Rijd door water langzaam, in terrein- en laagste versnelling ter vermijding 
van een hoge boeggolf. Handhaaf een behoorlijk toerenta l ter voorkom ing 
van het afslaan van de motor, ook al wordt er een bougie nat. 

~mm1m/1111,,,,mm,11umuumn11n,uum1m,,W: ~~ ~ 
Fout 
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AANHANGSEL 6 

Meer don 60 meter 

Tussen 60 en 20 meter 

Il Il 
Minder don 20 meter · 

Verduisterde achterlampen 

Meer don 20 meter 

Minder don 20 meter 

Verduisterde voorlampen 
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