
Welk rijbewijs heb ik nodig om in een auto te 

rijden? 

Om in een auto te rijden, heeft u rijbewijs B nodig.  

Hoeveel passagiers mag u vervoeren met uw rijbewijs B? 

Met een rijbewijs B mag u maximaal 8 personen vervoeren, uzelf niet meegerekend. 

Mag u een bromfiets (of brommobiel) rijden met uw rijbewijs B? 

Ja! 

Rijbewijs afhankelijk van gewicht auto 

Met een rijbewijs B mag u een auto besturen van maximaal 3500 kg. Is het voertuig zwaarder? 

Dan heeft u een vrachtwagenrijbewijs (C of C1) nodig.  

Welk rijbewijs heb ik nodig om met een aanhanger, oplegger of 
caravan achter mijn auto te rijden? 

U heeft rijbewijs B, BE of B+ (code 96) nodig om met een aanhanger te mogen rijden 
achter uw auto. Welk rijbewijs u moet hebben, hangt af van de maximale toegestane 
massa en het voertuig dat de aanhanger trekt. 

Rijbewijs afhankelijk van toegestane maximale massa 

Welk rijbewijs u moet hebben voor uw aanhanger, caravan of oplegger hangt af van 
de toegestane maximale massa. Dit is het lege gewicht plus het maximale 
laadvermogen. Een aanhanger kan bijvoorbeeld een toegestane maximale massa van 
750 kilo hebben. Als de aanhanger zelf 150 kilo weegt (lege gewicht), dan mag er nog 
600 kilo aan lading bij (laadvermogen). Het gaat dus niet om het daadwerkelijke 
gewicht.  

Hoe zwaar Aanhanger mag u trekken met rijbewijs B? 

Heeft u rijbewijs B (autorijbewijs)? Dan mag u met een auto: 

 een aanhanger trekken van maximaal 750 kilo (lege gewicht + laadvermogen); 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/rijbewijs-auto


 een aanhanger trekken van meer dan 750 kilo als de auto en de aanhanger 
samen niet boven de 3.500 kilo (lege gewicht + laadvermogen) uitkomen.  

Hoe zwaar aanhanger mag u trekken met rijbewijs B+ (code 
96)? 

Met rijbewijs B+ (code 96) mag u met een auto: 

iedere aanhanger trekken als het gewicht van de auto en aanhanger samen niet 
meer is dan 4.250 kg (lege gewicht + laadvermogen). 

Hoe zwaar aanhanger mag u trekken met rijbewijs BE? 

Heeft u rijbewijs BE? Dan mag u met een auto: 

 een aanhanger trekken van maximaal 3.500 kilo (lege gewicht + 
laadvermogen); 

 onder bepaalde voorwaarden een aanhanger of oplegger trekken van meer 
dan 3.500 kg (lege gewicht + laadvermogen). 

 

  

Hoe oud moet ik zijn voor ik rijles mag nemen en rijexamen mag doen voor mijn 

autorijbewijs? 

Je mag vanaf 16,5 jaar rijles nemen voor je autorijbewijs. Vanaf 17 jaar mag 

je praktijkexamen doen.  

Contact 

Voorbeelden van combinaties rijbewijs en aanhanger 

Enkele voorbeelden van combinaties met het benodigde rijbewijs. In alle gevallen 
gaat het gewicht om het lege gewicht + laadvermogen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/wanneer-mag-ik-rijles-nemen-en-rijexamen-doen-voor-mijn-autorijbewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/wanneer-mag-ik-rijles-nemen-en-rijexamen-doen-voor-mijn-autorijbewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/wanneer-mag-ik-rijles-nemen-en-rijexamen-doen-voor-mijn-autorijbewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/wanneer-mag-ik-rijles-nemen-en-rijexamen-doen-voor-mijn-autorijbewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/wanneer-mag-ik-rijles-nemen-en-rijexamen-doen-voor-mijn-autorijbewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/wanneer-mag-ik-rijles-nemen-en-rijexamen-doen-voor-mijn-autorijbewijs
https://www.rijksoverheid.nl/contact


Voorbeelden van combinaties 

Gewicht auto 

(kilo) 

 Gewicht aanhanger 

(kilo) 

 Benodigd rijbewijs 

 3.000 650 Rijbewijs B 

 2.400  850 Rijbewijs B 

 2.400 1.400 Rijbewijs B+ (code 96) 

 2.400 2.000 Rijbewijs BE 

 3.000  4.000 Rijbewijs BE (gehaald voor 19 januari 2013). Anders 

rijbewijs C1E of CE 

Gewicht auto achterhalen 

Als u uw kenteken invoert op de website van de RDW, dan ziet u: 

 welk gewicht uw auto mag trekken (daadwerkelijk gewicht); 
 wat het lege gewicht + laadvermogen van uw auto is. 

Fietsendrager is geen aanhangwagen! 

Begeleid autorijden voor jongeren vanaf 17 jaar 

In maart 2018 is het programma 2toDrive, ook wel begeleid rijden 
genoemd,  definitief geworden. Deelnemers aan dit programma mogen: 

 vanaf 16 jaar theorie-examen doen; 
 vanaf 16,5 jaar praktijklessen volgen en een tussentijdse toets doen; 
 vanaf 17 jaar hun rijbewijs halen. 

Tot zij 18 zijn, moeten de jongeren rijden met een coach. Zo kunnen ze op een veilige 
manier rij-ervaring opdoen, voordat ze alleen de weg op gaan. 

Invorderen rijbewijs 

De politie kan een rijbewijs invorderen als iemand de verkeersveiligheid ernstig in 
gevaar brengt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij rijden onder invloed van alcohol of 
drugs. Of als iemand 50 kilometer per uur of meer te hard rijdt.  

Heeft de politie uw rijbewijs ingevorderd? Dan onderzoekt het Centraal Bureau 
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of de bestuurder nog wel veilig aan het verkeer kan 

https://ovi.rdw.nl/default.aspx
http://www.2todrive.nl/


deelnemen. Op grond van het politierapport besluit het CBR welke maatregelen er 
nodig zijn. Denk aan een cursus, een onderzoek, of het rijbewijs ongeldig verklaren. 

Wanneer moet ik mijn rijbewijs verlengen? 

Uw rijbewijs is geldig  tot 10 jaar vanaf de afgifte datum die op uw rijbewijs staat. 
Vanaf die datum is het verlopen en moet u een nieuw rijbewijs hebben. U moet ook 
een nieuw rijbewijs aanvragen als u slaagt voor een andere rijbewijscategorie. Of als 
uw rijbewijs niet meer leesbaar is. 

Wanneer krijg ik een beginnersrijbewijs? 

Iedereen die een eerste rijbewijs haalt, is een beginnend bestuurder. Het maakt niet 
uit hoe oud u bent. Of voor welk soort voertuig het rijbewijs geldt. 

5  jaar beginnend bestuurder als u rijbewijs B haalt op of na 
uw 17e  

 

Verkeersovertredingen en strafpunten beginnersrijbewijs 

U kunt strafpunten krijgen als: 

 u gevaar of hinder veroorzaakt in het verkeer; 
 u een verkeersongeval veroorzaakt, waardoor een ander is gedood of zwaar 

lichamelijk letsel is toegebracht; 
 u bumperkleeft bij een snelheid van meer dan 80 kilometer per uur; 
 u op autosnelwegen meer dan 40 kilometer per uur harder rijdt 

dan toegestaan. Of op andere wegen meer dan 30 kilometer per uur harder 
rijdt dan toegestaan; 

 u de verkeersregels niet goed naleeft, waardoor een aanrijding met lichamelijk 
letsel of materiële schade is ontstaan. 

Beginnersrijbewijs inleveren 

Bent u als beginnende bestuurder binnen 5 of 7 jaar (als u uw eerste rijbewijs voor 
uw 18e heeft gehaald) voor de 2e keer voor een verkeersovertreding aangehouden 



en veroordeeld? Dan moet u uw rijbewijs inleveren bij de politie. De politie meldt dit 
aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Na deze melding volgt 
een onderzoek naar uw rijvaardigheid. Door dit onderzoek kunt u uw rijbewijs 
mogelijk definitief kwijtraken. U moet dan opnieuw rijexamen doen. 

Voor wie geldt het Puntenrijbewijs? 

Voor alle bestuurders geldt het puntenrijbewijs. Hiermee krijgt u strafpunten voor 
rijden onder invloed. Daarnaast krijgt iedereen die voor het eerst een rijbewijs haalt 
een beginnersrijbewijs. Dit is een gewoon rijbewijs, maar met een extra element: 
een strafpuntensysteem voor zware verkeersovertredingen.  

Doel puntenrijbewijs: aanpak alcohol in verkeer 

Het puntenrijbewijs is bedoeld om rijden onder invloed tegen te gaan. 

 Wordt u binnen 5 jaar 2 keer veroordeeld voor rijden met teveel alcohol op? 
En heeft u bij de tweede veroordeling meer dan 1,3 promille alcohol in uw 
bloed? Dan raakt u uw rijbewijs direct kwijt. Om een nieuw rijbewijs te krijgen 
moet u opnieuw rijexamen doen. Ook moet u aantonen dat u rijgeschikt bent. 

 Wordt u binnen 5 jaar 2 keer veroordeeld voor rijden met teveel alcohol op? 
En heeft u bij de tweede veroordeling minder dan 1,3 promille alcohol in uw 
bloed? Dan gaat er een nieuwe periode in van 5 jaar. En heeft u weer 1 
strafpunt. 

Door deze regeling in de wet kan de overheid bestuurders die vaker onder invloed 
rijden strenger aanpakken. Het puntenrijbewijs geldt zowel voor beginnende als 
ervaren bestuurders. 

Voorzijde van het rijbewijs 

Onderstaand een voorbeeld van de voorkant van het nieuwe rijbewijsmodel: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/wat-houdt-het-onderzoek-naar-rijvaardigheid-in
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/wat-is-het-puntenrijbewijs-en-per-wanneer-is-dit-ingevoerd


 

Op de voorzijde van het document staat o.a.het volgende: 

 de persoonsgegevens van de houder; 
 de datum afgifte, de datum geldig tot ( 10 jaar ) 

 

Achterzijde van het rijbewijs 

Onderstaand een voorbeeld van de achterkant van het nieuwe rijbewijsmodel: 

 

Aan de linkerzijde staat het BSN-nummer gevolgd door het rijbewijsnummer (gescheiden 
door een /), de lijst van de diverse rubrieken en het logo van de RDW. 

 

Welke papieren ben je verplicht bij je te hebben, wanneer je 
autorijdt? 
In Nederland dient u uw rijbewijs en kentekenbewijs in origenele (geen 

kopie) bij u te hebben. Verzekeringspapieren zijn niet verplicht maar wel handig 

om bij u te hebben in geval u het nodig hebt. 



Wat staat op Kentekenbewijs? 

 

 

Dit staat o.a. op kentekenbewijs. 

 Gegevens Eignaar 

 Hoe zwaar aanhangwagen mag je trekken. 

 Brandstof 

 

Moet ik een WA-verzekering afsluiten als ik een auto of ander voertuig 
heb? 

Heeft u een auto, motor, scooter, brommer of snorfiets? Dan moet u volgensde wet 
een WA-verzekering afsluiten. Deze verzekering vergoedt de schade die jij met je 
auto bij een ander veroorzaakt. 

Bij een all risk dekking is niet alleen de schade van derden gedekt maar ook de eigen 
schade. Een tussen oplossing is ook mogelijk die heet beperkte casco. 

Wat is een APK keuring? 

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte 
keuring. Tijdens de keuring beoordeelt een keurmeester je auto op 
verkeersveiligheid, milieu en registratie. Als uw auto APK-plichtig is, dan mag u 

niet rijden zonder geldige APK. Doet u dat wel, dan krijgt u daarvoor een boete 
van de RDW of de politie en bij ongeluk bent u mogelijk niet verzekerd. 

APK keuring schema; 



Benzine, alcohol en/of 
elektromotor 

Eerste APK na 4 jaar (voor vervaldatum APK), daarna 
twee keer na 2 jaar (voor vervaldatum APK), daarna elk 
jaar (voor vervaldatum APK) 

Diesel, gas of anders (evt. 
in combinatie met 
elektrisch) 

Eerste APK na 3 jaar (voor de vervaldatum APK), daarna 
elk jaar (voor vervaldatum APK) 

 

Alles over soorten autoverlichting 
Dagrijverlichting, dimlicht en grootlicht 

Wat verstaan we onder dagrijverlichting? Waarom heet iets 'stadslichten' als je 
het alleen buiten de bebouwde kom mag gebruiken? En wat is nou precies 
dimlicht? 

 



Dagrijverlichting 

 

 

Met welke autoverlichting is uw auto overdag beter zichtbaar? 

Dit relatief nieuwe type verlichting is niet zozeer bedoeld om auto's te 
verfraaien, maar om ze overdag beter zichtbaar te maken. In tegenstelling tot 
de meeste dimlichten gebruiken deze led-lampjes heel weinig stroom, waardoor 

het overdag voeren van verlichting een nihil effect op het verbruik heeft. Dat 
laat onverlet dat je als bestuurder je dimlichten moet aanzetten wanneer de 
situatie daarom vraagt, bijvoorbeeld in een tunnel, bij slecht weer of invallende 
duisternis. Dagrijverlichting moet wit van kleur zijn en moet uitschakelen of 

overgaan in stadslicht wanneer het dimlicht wordt ingeschakeld. 

Dimlicht 

 

Wanneer moet je dimlicht gebruiken? 

Bij nacht; 

Bij slechte zicht overdag bijvoorbeeld; 



Ochtend nevel,zware regen/sneeuw/hagel/mist, laag staande zon, schemering, 
schaduwrijke bosgebeid 

In tunnel 

Wanneer verboden om dimlicht te gebruiken? 

Nooit ! 

 

De functie van dimlicht is tweeledig, ze maken je zichtbaar voor overige 
weggebruikers en het geeft je beter zicht op de weg. Dit in tegenstelling tot 

dagrijverlichting, waarvan het schijnsel te zwak is om de weg voor je te 
verlichten. 

Bij ingeschakeld dimlicht branden zowel de koplampen, de achterlichten als de 

kentekenplaatverlichting. Dimlicht dankt zijn naam aan het feit dat het overige 
weggebruikers niet moet verblinden, ten opzichte van het fellere en 
verblindende groot licht is het licht dus gedimt. Dimlichten verlichten vooral het 
gebied recht voor de auto en de berm rechts en dus niet het linker gedeelte van 

de weg, om zo geen tegenliggers te verblinden. Dat is ook de reden dat je 
koplampstickers moet gebruiken wanneer je naar Engeland gaat met je eigen 
auto: het lichtbeeld van een koplamp is asymetrisch en zal zonder stickers 
tegenliggers verblinden. 

 

Verstelling van het dimlicht 

Het verstellen van het dimlicht is nodig wanneer de auto aan de achterzijde 
door bijvoorbeeld een zware lading of een fietsendrager verder inveert dan 
normaal. De auto komt dan iets achterover te liggen en daardoor schijnen de 

koplampen te veel omhoog. Met dit instelwieltje kun je de lichtbundel van de 
koplampen naar beneden bijstellen, zodat je geen andere weggebruikers 
verblindt met je dimlichten. Met name bij kleine auto's verandert het lichtbeeld 
al snel wanneer je passagiers meeneemt op de achterbank of flink wat bagage 

achterin legt. 



 

Stadslicht   
 
Wanneer ben je verplicht om stadslicht te gebruiken? 

Stadslicht is verplicht als je ’s nachts (of bij slecht zicht overdag) 
buiten de bebouwde kom of op de rijbaan parkeert.   

Stadslicht is bedoeld om een geparkeerd voertuig zichtbaar te maken. Een 
betere naam zou  'standlicht' of 'parkeerlicht' zijn. Bij stadslicht branden de 
achterlichten, de kentekenplaatverlichting en twee kleine lampjes aan de 
voorkant. Die lampjes aan de voorzijde maken het voertuig wel zichtbaar, maar 

verlichten niet het weggedeelte voor de auto. 

Het is niet toegestaan om op de momenten dat verlichting verplicht is 
uitsluitend stadslicht te voeren. Dimlicht moet in die gevallen ook zijn 

ingeschakeld, of bij mist de mistlampen voor.  

Grootlicht                          

 

Wanneer mag je grootlicht gebruiken? 

alleen ’s nachts aanzetten, wanneer er geen ander verkeer in de buurt 
is 



Het grootlicht zorgt voor een maximale verlichting van de weg voor de auto. 
Anders dan bij dimlicht is de lichtbundel verblindend voor medeweggebruikers.  

 

Wanneer mag je Mistlicht voor 
gebruiken? 
Bij zicht ernstig belemmerd door sneeuw/mist/regen 

Een mistlamp produceert zeer fel licht, bedoeld om ook in een mistbank 
zichtbaar te zijn. Je mag deze lichten in andere situaties niet voeren, omdat ze 
dan vervelend zijn voor medeweggebruikers. Op het onterechte gebruik van 

mistlampen staat een boete. 

Mistlampen produceren aan de voorzijde van de auto een brede, niet 

verblindende lichtbundel die laag valt, om onder de mistbank door de weg te 
verlichten. Tijdens dichte mist is groot licht meestal onbruikbaar, omdat de mist 
het licht terugkaatst en je daardoor zelf verblind kunt raken. Als de mistlampen 
voor branden, mag in plaats van dimlicht stadslicht gevoerd worden. 

Wanneer mag je mistachterlicht 

gebruiken? 

 

Het mistachterlicht mag alleen worden ingeschakeld wanneer het zicht 
door mist of sneeuwval minder is dan 50 meter.  

Wanneer mag je mistachterlicht 

niet gebruiken? 

LET OP: bij zware regenval mag het mistachterlicht niét gebruikt 

worden! 

 

! 



Kentekenplaatverlichting 

De achterkentekenplaat moet verlicht zijn en die verlichting moet altijd branden 

wanneer grootlicht, dimlicht, stadslicht of mistlichten zijn ingeschakeld. 

Derde remlicht 

Een - rood - derde remlicht is verplicht voor auto’s vanaf september 2001. Dit 

remlicht moet tegelijk met de normale remlichten gaan branden. 

  



Overzicht waarschuwingslampjes 

Lampje Stoppen 

Remmen

 

Dit lampje kan duiden op te weinig remvloeistof, slijtage aan de remblokken of een 

probleem met het ABS-systeem. Controleer het niveau van de remvloeistof. Stop de 

auto. Doorrijden kan gevaarlijk zijn. Bel de Wegenwacht om vast te stellen wat 

verder het probleem kan zijn. 

Accu

 

Het acculampje brandt altijd even als je de motor start maar moet daarna vanzelf 

uitgaan. Als het blijft branden kan er iets mis zijn met de dynamo, de stroomkabels 

of een aandrijfsnaar. Stop op een veilige plek en bel de Wegenwacht voor advies.  

Koeling

 

Er is iets mis met je koelsysteem. Daardoor kan de motor oververhit raken en 

ernstige schade oplopen. Stop en kijk of er nog voldoende koelvloeistof in het 

reservoir zit. Vul zo nodig koelvloeistof bij. Voorzichtig: als de motor oververhit is 

kun je beter de Wegenwacht bellen! 

Olie

 

De olie is te laag. Dit kan ernstige schade aan je motor opleveren, want de olie 

moet zorgen dat je motor 'gesmeerd' loopt. Olie peilen en zo nodig bijvullen of 

aftappen. Blijft het lampje toch (rood) branden schakel dan direct de Wegenwacht 

in en rijd niet verder. 

Banden

 

Steeds meer auto's hebben een controlesysteem voor de bandenspanning en vanaf 

2014 is dit op nieuwe auto's zelfs verplicht. Als dit lampje brandt heeft een van de 

banden te weinig spanning en is mogelijk zelfs lek. Parkeer de auto op een veilige 

plaats en controleer de banden. Heb je een lekke band dan kun je zelf het wiel 

verwisselen. Begin je daar liever niet aan bel dan de Wegenwacht. Zij kunnen je 

ook adviseren hoe je het systeem kunt resetten. 

  

https://www.anwb.nl/auto/onderhoud-en-reparatie/onderhoud-doe-het-zelf/vloeistoffen-controleren
https://www.anwb.nl/auto/onderhoud-en-reparatie/onderhoud-doe-het-zelf/vloeistoffen-controleren
https://www.anwb.nl/auto/onderhoud-en-reparatie/onderhoud-doe-het-zelf/banden
https://www.anwb.nl/auto/onderhoud-en-reparatie/onderhoud-doe-het-zelf/banden
https://www.anwb.nl/auto/onderhoud-en-reparatie/onderhoud-doe-het-zelf/banden


Lampje Doorrijden 

Airbag

 

Brandt dit lampje dan duidt het op een storing in de airbag of gordelspanner. Die 

doen het dus niet bij een eventuele aanrijding, waardoor de kans op ernstig letsel 

heel groot wordt. Ga zo snel mogelijk naar je garage om het airbagsysteem te laten 

controleren. 

Besturing

 

Als dit lampje op het dashboard brandt kan er iets mis zijn met de 

stuurbekrachtiging. Als die uitvalt zul je voelen dat de besturing veel zwaarder is, 

vooral bij lage snelheden en parkeren. Ga zo snel mogelijk langs bij je garage om na 

te laten kijken wat het probleem is. 

Motor

 

Als dit lampje brandt is er iets mis met de motor of met de elektronica die de 

brandstofinspuiting en ontsteking regelt. Het is dan goed om op korte termijn je 

garage op te zoeken. Als het knippert is er mogelijk een ernstig probleem. 

Controleer peil van motorolie en koelvloeistof. Knippert het lampje, dan stoppen op 

een veilige plaats en de Wegenwacht bellen. 

Roetfilter

 

Dit lampje op het dashboard brandt als er iets is met het roetfilter. De uitlaat van 

je (diesel)auto is voorzien van een roetfilter. Als dit verstopt of defect raakt 

voldoet je auto niet meer aan de milieu-eisen. Bovendien kan de motor of het filter 

zelf schade oplopen. In alle gevallen: olie peilen. Ga naar je garage om het 

roetfilter te laten controleren. Is er duidelijk vermogensverlies, rij dan niet verder 

maar bel de Wegenwacht. 

 

 

Wanneer moet ik de autogordel gebruiken? 

U moet altijd een autogordel gebruiken als uw zitplaats een autogordel heeft. Dit 
geldt zowel voorin als achterin een auto of ander voertuig.  

Draagt u geen autogordel? Dan kan de verzekeringsmaatschappij de 
schadevergoeding bij verwondingen door een auto-ongeval niet of maar gedeeltelijk 
uitkeren. 

Autogordel werkt optimaal als deze strak zit ! 

Na een ongeval moeten de autogordels altijd vervangen! 



Zijn op alle zitplaatsen gordels aanwezig? Dan mag het aantal passagiers niet groter 
zijn dan het aantal autogordels. U mag een gordel niet delen met anderen. 

Kinderen en autogordels 
 Vervoert u een kind tot 12 jaar niet volgens de regels, dan is de boete voor u. 

Oudere kinderen krijgen zelf de bekeuring als zij de autogordel niet gebruiken. 

Kinderen kleiner dan 1,35 meter moet u in een kinderautostoeltje vervoeren. 
Kinderen langer dan 1,35 meter mogen ook de autogordel gebruiken. 

. 

Volwassenen die kleiner zijn dan 1,35 meter hoeven geen kinderzitje te gebruiken. 
De regels voor het gebruik van een zogenaamd kinderbeveiligingsmiddel gelden 
alleen voor personen onder de 18 jaar. 

 

 BANDEN: Wat moet je controleren op Auto 
banden  

1- Bandenspannig: Meters/Lampjes Juiste banden spanning hangt af: Auto (merk, Type, 
gewicht) maat Gewicht lading (of aantal personen). Juiste banden spanning vind je meestal 
in brandstof klep of in de instructie boekje. NB( spanning moet je een keer per 2 á 3 weken 
controleren en zo nodig bij pompen). Juiste banden spanning is goed voor: Het milieu ( 
minder brandstofverbruik). Veiligheid : betere weglegging 

2- profiel: profiel is wettelijk bepaald en moet minimaal 1.6 mm zijn. De functie van de banden 
profiel is het water afvoeren bij het rijden in waterplassen bij regen. profiel is Een goede 
banden profiel zorgt voor Goede grip op het wegdek Voorkomen van aquaplanning bij natte 
weer 

 3- Ventiel dopje: Als de ventieldopje niet aanwezig is, dan komt zand of vuil in het ventiel 
bij het pompen van komen vuil en zand korrels in de band hetgeen wat tot een klapband kan 
leiden 

4- Schade aan banden: Men rijdt onbewust tegen stoepranden of tijdens parkeren op een 

stoep klapt Meters/ Lampjes Check of er geen schade aan de band zijn anders kan die 
onderweg klappen. 

 Winterbanden bieden meer grip dan zomerbanden zodra de temperatuur zakt 
onder de vanaf 7 graden Celsius, ook op een nat wegdek. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/vraag-en-antwoord/moet-ik-mijn-kind-in-de-auto-in-een-kinderzitje-vervoeren


Winterbanden hebben kortere remweg onder winteromstandigheden (onder 7 
graden)! 

Aanbevolen profiel voor winterbanden is 4mm! 

Nadeel winterbanden is dat in zomer hebben ze weer langere remweg dus niet 
veilig! 

 Een goed afgestelde hoofdsteun geeft maximale bescherming voor 
nek en hoofd tijdens een aanrijding, vooral bij een zogenaamde kop-/ 
staartbotsing. 

 

Dit geldt ook voor de hoofdsteunen van eventuele passagiers. 

 Als er een mogelijkheid is om de hoofdsteun te kantelen zorg dan voor zo min mogelijk 
ruimte tussen je hoofd en de hoofdsteun. 

 

Stappenplan auto te water 
Doe de verlichting aan 

Ontsteek de binnen- en buitenverlichting. Hierdoor kunt u zich beter oriënteren en blijft de auto 

voor hulpdiensten beter zichtbaar. Laat de sleutels in het contact zitten. 

Maak de gordel los 

Maak zo snel mogelijk de autogordel los. Als het sluitingsmechanisme blokkeert, kunt u het 

geïntegreerde mes van de veiligheidshamer gebruiken om de autogordel door te snijden. 

(Bewaar daarom de veiligheidshamer naast de bestuurder stoel.) 



Open of verbrijzel de zijruit 

Probeer de zijruit te openen met de handbediening. Het is mogelijk dat de handbediening dienst 

weigert door kortsluiting. Hanteer in dat geval de veiligheidshamer of een ander zwaar object en 

verbrijzel het raam. 

Wat als de ruiten van de auto niet te openen zijn? 

Neem een ferme hap met lucht en wacht totdat de auto grotendeels is gezonken. Hierdoor is de 

druk binnen en buiten de auto hetzelfde, waardoor het openen van het portier mogelijk wordt. 

De te water geraakte auto verlaten 

Als het gelukt is om de deur of ruit van de auto te openen, zwem dan in eerste instantie met uw 

gezicht naar de auto toe weg. Als u op gepaste afstand van het voertuig bent, kunt u zich 

omdraaien en naar de kant zwemmen. 

 

                       Stappenplan na een aanrijding 
 

Veiligheid boven alles 

 Breng eerst jezelf en andere betrokkenen in veiligheid en zorg voor 

gewonden. Verplaats een gewonde niet. 
 Bel 112 voor een ambulance of politie. Dit is in Nederland niet nodig bij 

lichte blikschade. Bij blikschade maak weg vrij voor doorstroming maar 
niet als gewonde zijn gevallen, dan wachten op hulpdiensten. 

 Verlaat de plaats van het ongeval niet zonder al je gegevens achter te 
laten. Het is strafbaar om de plek van het ongeluk te verlaten zonder je 
gegevens uit te wisselen of gewonden te helpen. 

 Zorg dat de voertuigen veilig staan. Gebruik een gevarendriehoek om 

ander verkeer te waarschuwen. Wordt het verkeer niet geblokkeerd? Laat 
dan de voertuigen staan. Moet de auto toch verplaatst worden, maak dan 
eerst foto's van de situatie en de schade (tip, gebruik je mobiele 
telefoon). Loop rond alle voertuigen en fotografeer zoveel mogelijk. 

Politie bellen? 

Bel de politie alleen in de volgende gevallen: 

 Er is iemand gewond. 

 Een van de betrokken voertuigen heeft forse schade. 
 Er is een buitenlands voertuig bij betrokken. 

https://hulpbijautotewater.nl/veiligheidshamer-kopen/
https://www.anwb.nl/juridisch-advies/aanrijding-en-dan/gewond
https://www.anwb.nl/juridisch-advies/aanrijding-en-dan/aansprakelijkheid/buitenlandse-tegenpartij


 Één van de partijen is doorgereden (bij parkeerschade: het eigen voertuig 
NIET verplaatsen voordat de politie aanwezig is). 

 Bij een essentieel meningsverschil met de tegenpartij. 

 Bij vermoeden van een misdrijf (drankgebruik, rijden zonder 
rijbewijs/verzekering of iets dergelijks). 

Aanrijding op de snelweg 

Een aanrijding op de snelweg met alleen blikschade? Rijd dan samen naar de 

dichtstbijzijnde parkeerplaats of tankstation. Vul hier samen met de andere 
partij het schadeformulier in. Dit voorkomt files en zorgt ervoor dat je zelf 
minder risico loopt. Dit is een richtlijn van Rijkswaterstaat, politie en 
verzekeraars. 

Stappenplan EHBO: van veilige situatie tot 
echt eerste hulp verlenen. 
1- Zorg voor veiligheid 

Veiligheid boven alles! De eerste taak is er voor te zorgen dat de situatie veilig wordt en er niet nog meer 

slachtoffers vallen. Kijk goed uit als u wilt helpen na een verkeersongeval. Zolang het verkeer rijdt is dat 
levensgevaarlijk. 

– Draag een veiligheidshesje. 
– Zet iemand op de uitkijk die u kan waarschuwen voor naderend verkeer. 
– Plaats een gevarendriehoek. 
– Verplaats een slachtoffer niet, hooguit indien er sprake is van acuut gevaar, bijvoorbeeld brand, 
instorting, verdrinking, etc. Doe dat alleen als het echt niet anders kan. Door een slachtoffer te 
verplaatsen, kan zijn toestand namelijk verslechteren. 

2- Beoordeel de toestand van het slachtoffer 

Het is belangrijk te controleren of het slachtoffer bij kennis is en normaal adem haalt. Zo nee, dan kan er 

sprake zijn van een levensbedreigende situatie. Ook hevige bloedingen, brandwonden of pijn op de borstkast 
kunnen levensbedreigend zijn. Het slachtoffer heeft dan onmiddellijk hulp nodig. 

3- Alarmeer de hulpdiensten 

– In het grootste deel van Europa is 112 het alarmnummer, ook voor mobiele telefoons (GSM). 
Het nummer is in de Benelux zelfs te bellen met GSM’s zonder geldig abonnement. 
– Als u ziet dat de situatie ernstig is bel dan 112 en doe rustig uw verhaal. 
– Vertel waar u bent, hoeveel slachtoffers er zijn en hoe ze er aan toe zijn. 
– Beantwoord de vragen van degene die u aan de telefoon krijgt en volg diens instructies op. 
– Hang de telefoon pas op als dit door de medewerker van 112 aangegeven wordt. 

4- Verleen Eerste Hulp 

Verleen Eerste Hulp voor zover u dat kunt.  Misschien zijn er mensen in de buurt met een EHBO 

diploma. Vraag hen dan te helpen. 

https://www.anwb.nl/juridisch-advies/aanrijding-en-dan/aansprakelijkheid/waarborgfonds
http://www.iedereenehbo.nl/hulpnaongeval.html


 

Probeer een slachtoffer in ieder geval steun te geven tot de hulpdienst er is. Vraag het slachtoffer 

regelmatig hoe het gaat. Probeer hem of haar gerust te stellen en kalm te houden. 

Bewustloos slachtoffer moet in de stabiele zijligging gelegd worden. 

 

Bij verbrandingen ,verwijder geen kleding en doe niets op de brandwond. Eerst water, de rest komt 

later! 

Stop ernstig bloedingen door direct druk op de wond uit te oefenen met een doek. 

Neem de helm alleen af in levensbedreigende situaties. 

GEEF geen drinken of medicijnen aan het slachtoffer. 

 

Pech onderweg. Wat te doen? 
 

Zorg eerst dat je veilig staat 

 Zet jouw auto altijd zo ver mogelijk naar rechts, liefst in de berm. 

 Draai de wielen naar rechts. 
 Zet de alarmlichten aan, als deze het niet doen plaats een 

gevarendriehoek. Plaats een gevarendriehoek op minimaal 30 meter 

achter de auto. 
 Laat alle inzittenden aan de rechterzijde uitstappen. 
 Blijf achter de vangrail of in de berm wachten op de Wegenwacht. 
 Trek het liefst een veiligheidshesje aan. 
 Steek nooit de snelweg over, dat is levensgevaarlijk! 

 Bel 112 als je op spitsstrook stil kom te staan. 

 

Slepen van een motorvoertuig 

Het is als bestuurder van een motorvoertuig toegestaan om een 



andere motorvoertuig te slepen, zolang de afstand van de 

achterzijde van het trekkend voertuig tot de voorzijde van het 

gesleepte voertuig niet meer bedraagt dan 5 meter.  

De bestuurder die plaats gaat nemen in het gesleepte voertuig dient 

in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.  

Het motorvoertuig dat wordt gesleept wordt volgens de wet 

beschouwd als een aanhanger. Het is dan ook verboden een weg in 

te rijden met een geslotenverklaring voor motorvoertuigen met 

aanhangwagens (bord C10). 

Instructies bij pech of een ongeval in tunnel! 

Rij indien mogelijk de tunnel uit en parkeer uw voertuig op de 

vluchtstrook of vluchthaven, buiten de tunnel. Als u de tunnel niet 
kunt verlaten: 

 Zet uw alarmlichten aan en parkeer zo dicht mogelijk tegen de 
tunnelwand. 

 Zet uw motor uit en laat uw sleutel in het contact zitten. 
Hulpdiensten kunnen uw voertuig dan eventueel verplaatsen. 

 Verlaat samen met uw passagiers voorzichtig uw voertuig, het 
liefst met een veiligheidsvest aan. Steek nooit de weg over! 

 Zorg dat uw passagiers 50 m voorbij uw voertuig gaan staan. Zij 

lopen dan geen gevaar als achteroprijdend verkeer op uw voertuig 

botst. 

 Loop langs de tunnelwand in de rijrichting van het verkeer naar de 

dichtstbijzijnde hulppost. Neem via de telefoon contact op met de 
wegverkeersleider, zodat hij maatregelen kan nemen en u 

veiligheidsinstructies kan geven. 

 In de hulppostkast hangt ook een brandblusser waarmee een 
kleine, beginnende brand kan worden geblust. 

 Wacht zo dicht mogelijk tegen de tunnelwand op hulp. 

 

         Milieu 



Tips om brandstof te besparen en daarmee 

CO2 ( en andere schadelijke gas ) uitstoot 

 Probeer de auto voor korte afstanden tot 7 km te vermijden, neem het OV of de 
fiets; 

 Korte ritten zijn slecht voor je motor en ook accu; 
 Gebruik van Navigatie heeft positief effect op verkeersveiligheid en is ook goed 

voor milieu; 
 Zorg voor een juiste bandenspanning, dat bespaart brandstof; 
 Houd de motor in goede conditie; 
 Rijd na het starten direct, maar rustig weg; 
 Laat de motor niet onnodig stationair draaien; 
 Zet de motor af als je langer dan 20 seconden moet wachten; 
 Speel niet met het gaspedaal tijdens het stilstaan dus niet onnodig geluid 

maken; 
 Anticipeer op het verkeer, dit voorkomt veelvuldig schakelen en remmen; 
 Trek niet door in hoge toerentallen, maar schakel op tijd tussen 2000-2500 

toeren door; 
 Rijd niet te snel en ga niet onnodig inhalen; 
 Houd voldoende afstand met je voorligger, dit voorkomt onnodig remmen en 

optrekken; 
 Neem bij bochten tijdig gas terug en versnel gelijkmatig halverwege de bocht; 
 Gebruik cruise control bespaart ook brandstof; 
 Probeer ramen gesloten te houden, dit heeft effect op brandstofverbruik; 
 Gebruik niet onnodig de airco of achterruitverwarming; 
 Rijd niet onnodig met imperiaal, dakkoffer, skibox of fietsenrek; 
 Probeer files te vermijden. 

 

 

 

Maximum Snelheden op Nederlandsewegen 



 


