
BEGELEIDERS RIJBEWIJS

DEEL 2



INHALEN
• Voertuigen in beweging

• Een voertuig dat stilstaat of geparkeerd is 
rijdt je voorbij



INHALEN
• Voor het inhalen je vergewissen van:

1. Is er niemand bezig met mij in te halen



INHALEN
• Voor het inhalen je vergewissen van: 

2. Zijn er geen tegenliggers



INHALEN
• Voor het inhalen je vergewissen van: 

3. Kan ik mijn plaats rechts terug innemen



INHALEN



INHALEN



INHALEN
– Moet langs LINKS gebeuren



INHALEN
– Moet langs RECHTS gebeuren:

• als het in te halen voertuig links gaat afslaan en:

– het linker richtingslicht in werking heeft

– links uitgeweken is



INHALEN

• De gelijkgrondse berm mag bij het inhalen 
gebruikt worden als de rijbaan te smal is.

• Het fietspad mag niet gebruikt worden!!!!!



INHALEN

• Het inhalen van een tram die gestopt is 
om passagiers te laten in- of uitstappen



INHALEN

• Inhalen van trams

– In principe langs rechts



INHALEN

• Inhalen van trams

– Uitzondering:
• Als het langs rechts niet mogelijk is omdat de 

doorgang te smal is
– Bvb omdat er langs rechts een geparkeerd voertuig 

staat.

– Andere weggebruikers mogen dan niet gehinderd 
worden 

• Bij druk verkeer op een eenrichtingsweg 



INHALEN
• Houd voldoende zijdelingse afstand

– t.o.v. tweewielers minstens 1 m



RECHTS RIJDEN

• Zo rechts mogelijk, behalve
– Als er een hindernis is waardoor voetgangers op de 

rijbaan moeten komen: zijdelingse afstand laten van 

minstens 1 m, indien niet mogelijk stapvoets rijden



INHALEN
• Na het inhalen moet men TELKENS zijn plaats rechts 

opnieuw innemen (slalom rijden) behalve:

– op rijbanen met éénrichtingsverkeer 

– op rijbanen met tweerichtingsverkeer verdeeld in vier 

of meer rijstroken

– je moet hier wel opnieuw naar rechts als het inhalen 

beëindigd is.









INHALEN
• Na het inhalen moet men TELKENS zijn plaats rechts 

opnieuw innemen (slalom rijden) behalve:

– Binnen de bebouwde kom:

• op de rijbanen met éénrichtingsverkeer in 

rijstroken verdeeld

• op de rijbanen met tweerichtingsverkeer in vier of 

meer rijstroken verdeeld, waarvan er ten minste 

twee bestemd zijn voor iedere rijrichting



INHALEN
• Het links inhalen van een gespan, van een tweewielig 

motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee 

wielen is verboden:

– Als dit voertuig gestopt is voor een oversteekplaats 

voor voetgangers of fietsers of deze 

oversteekplaatsen nadert (zonder agent of lichten)



INHALEN
• Het links inhalen van een gespan, van een tweewielig 

motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee 

wielen is verboden:

– Als dit voertuig gestopt is voor een oversteekplaats 

voor voetgangers of fietsers of deze 

oversteekplaatsen nadert (zonder agent of lichten)
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INHALEN
• Het links inhalen van een gespan, van een tweewielig 

motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee 

wielen is verboden: 

– Op een kruispunt met voorrang aan rechts



INHALEN
• Het links inhalen van een gespan, van een tweewielig 

motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee 

wielen is verboden:

– Op elk kruispunt waar je geen voorrang hebt



INHALEN
• Het links inhalen van een gespan, van een tweewielig 

motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee 

wielen is verboden:

– Op elk kruispunt waar je geen voorrang hebt



INHALEN
• Het links inhalen van een gespan, van een tweewielig 

motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee 

wielen is verboden: : 

– Op elk kruispunt waar je geen voorrang hebt



INHALEN
• Het links inhalen van een gespan, van een tweewielig 

motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee 

wielen is verboden:

– In een onoverzichtelijk bocht



INHALEN
• Het links inhalen van een gespan, van een tweewielig 

motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee 

wielen is verboden:

– In de nabijheid van de top van een helling



Verboden



Toegelaten



INHALEN
• Het links inhalen van een gespan, van een tweewielig 

motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee 

wielen is verboden: 

– Op een overweg dewelke niet voorzien is van 

slagbomen en/of lichten



INHALEN
• Het LINKS inhalen van een voertuig met meer 

dan twee wielen of een gespan is verboden:

– Waar de verkeersborden ons dit verbieden





INHALEN
• Elk inhalen is verboden:

– Waar de wegmarkeringen ons dit verbieden



INHALEN
• Elk LINKS inhalen is verboden:

– Op een verhoogde inrichting





INHALEN



LINKS AFSLAAN

• Voorsorteren éénrichtingsweg



AUTOSNELWEG - AUTOWEG







AUTOSNELWEG - AUTOWEG

• Wat is er verboden: 

– Achteruit rijden

– In tegengestelde richting rijden

– Rechtsomkeer maken

– De dwarsverbindingen gebruiken

– Stilstaan en parkeren



AUTOSNELWEG

• Minimumsnelheid? 

–70 km/u

• Maximumsnelheid?

– 120 km/u

– 90 km/u voor vrachtwagens en 

autobussen



AUTOWEG

• Minimumsnelheid?

NEEN

• Maximumsnelheid?

Afhankelijk van de plaatsgesteldheid

– Binnen of buiten de bebouwde kom 

– Aantal rijstroken

– Fysieke scheiding aanwezig?



-- Fietsers --

-- Bromfietsers --

-- Voetgangers --

-- Rijdieren --

-- Voertuigen –70 km/u X

X Minimum 70 km/u

Noodkoppeling 25 km/u tot 1ste 

afrit

--

-- Autobussen +7,5 ton Meer dan 2 rijstroken Uiterst linkse rijstrook  X

X RECHTS rijden X

-- Dwarsverbinding --

-- Keren --

-- Achteruitrijden --

-- In tegenovergestelde richting 

rijden

--

-- Stilstaan en parkeren --

AUTO(SNEL)WEGEN

AUTOSNELWEG AUTOWEG



AUTOSNELWEG

• Autosnelweg oprijden

– Voorrang verlenen

– Richtingsaanwijzer gebruiken

– Uw snelheid = snelheid verkeer op de 
autosnelweg



AUTOSNELWEG

• Zo rechts mogelijk rijden,

behalve bij druk verkeer

• Behalve



Kawebeke Parijs Koln

A B C



AUTOSNELWEG

• Autosnelweg verlaten

– Bij het begin van de afrit

– Anderen niet hinderen

– Zich opnieuw aanpassen 



BIJZONDERE OVERRIJDBARE 

BEDDING



BUSSTROOK



ROTONDE



AQUAPLANNING



VEILIGHEIDSAFSTAND
• Wat is de veilige afstand die je dient te 

bewaren ten opzichte van je voorligger?

• Snelheid vb: 60 km/uur: 30 m

2



VEILIGHEIDSAFSTAND
• Twee-seconden-regel



GEBRUIK VAN DE LICHTEN

• Je dim- of grootlichten moet je gebruiken

– Tussen het vallen van de avond en het 

aanbreken van de dag

– Wanneer de zichtbaarheid beperkt is tot 

minder dan 200 m



GEBRUIK VAN DE LICHTEN

• Je grootlichten moet je doven en 
vervangen door dimlichten

– Bij het naderen van een tegemoetkomende 

WEGGEBRUIKER

– Bij het naderen van een spoorvoertuig of boot



GEBRUIK VAN DE LICHTEN

• Je grootlichten moet je doven en 
vervangen door dimlichten

– Wanneer je een ander voertuig volgt op 

minder dan 50 m, behalve als je het inhaalt

– Als de rijbaan voortdurend en voldoende 

verlicht is, zodat je tot op ongeveer 100 meter 

duidelijk kunt zien



GEBRUIK VAN DE LICHTEN

• Achtermistlicht: Gebruik VERPLICHT

– Zichtbaarheid minder dan 100 m door

• Mist

• Sneeuwval

– Bij felle regen



GEBRUIK VAN DE LICHTEN

• Voormistlichten: Gebruik TOEGELATEN 
bij:
– Mist

– Sneeuwval

– Felle regen

Zij mogen de dimlichten of de grootlichten 
vervangen, of gelijktijdig met deze lichten 
branden. 



GEBRUIK VAN DE LICHTEN

• Gebruik van de 4 richtingsaanwijzers:
– Voor schoolbussen als ze kinderen laten in- of 

uitstappen

– Als je voertuig defect is en je er niet mag 
stilstaan of parkeren

– Om te waarschuwen voor een dreigend 
gevaar: staart file, bruusk remmanoeuvre,…



DOORLOPENDE WITTE STREEP



FIETSPAD -

FIETSSUGGESTIESTROOK

• Fietspad

• Suggestiestrook voor fietsers


