
Welkom
bij de grote

kwb-verkeerskwis



1. Wat is de maximaal toegelaten snelheid 
met een gemotoriseerd 
voortbewegingstoestel?

A. 25 km/u

B. 30 km/u

C. 45km/u



2. Om een elektrische fiets te besturen die
een motorvermogen van 1000W heeft en 
een trapondersteuning biedt tot 25 km/u 
moet ik 16 jaar of ouder zijn.

A. Ja.

B. Ja, en ik moet in het bezit zijn van 
een rijbewijs A of B.

C. Nee.



3. Je parkeert op zaterdag om 15u03 in een 
blauwe zone. Ben je verplicht je 
parkeerschijf te gebruiken?

A. Ja, en ik zet de schijf op 15u00.

B. Ja, en ik zet de schijf op 15u30.

C. Nee, op zaterdag moet ik geen schijf gebruiken.



4. Welke uitspraak is juist?

A. Als je met de auto voor een rood licht staat, mag 
je je gsm gebruiken.

B. De fietser die op het einde van een fietspad op de 
rijbaan komt, heeft voorrang.

C. Een bestuurder verliest zijn voorrang van rechts als 
hij stopt.



5. Er loopt een jogger op de rijbaan. 
Wat doe je als autobestuurder?

A. Binnen de bebouwde kom wijk ik een 1 
meter uit, buiten de bebouwde kom wijk ik 
1,5 meter uit.

B. Ik wijk altijd 1 meter uit.

C. Ik passeer de jogger stapvoets.



6. Mag je met een rijbewijs B (auto) 
een speedpedelec besturen?

A. Ja, maar het mag ook zonder rijbewijs.

B. Nee, ik moet in het bezit zijn van een 
rijbewijs A.

C. Ja, dat mag.



7. Mag een motorrijder de 
reddingsstrook gebruiken?

A. Nee, dat is niet toegelaten?

B. Ja, maar ze mogen er niet sneller 
rijden dan 20km/u.

C. Ja, maar ze mogen er niet sneller 
rijden dan 50 km/u en het 
snelheidsverschil met de andere 
weggebruikers mag niet groter zijn dan 
20km/u.



8. Een weg in Vlaanderen, buiten de 
bebouwde kom. Hoe snel mag je hier rijden?

A. 70 km/u

B. 90 km/u

C. 120 km/u



9. Als bestuurder van een Speedpedelec
kom je dit bord tegen. Waar moet jij rijden?

A. Op de rijbaan.

B. Op het fietspad.

C. Je mag kiezen tussen de rijbaan en het fietspad.



10. Tot welke leeftijd mag een kind op het 
voetpad fietsen met een kleine fiets?

A. Tot 9 jaar.

B. Tot 10 jaar.

C. Tot 12 jaar.



11. Mag je op een verkeersdrempel een 
fietser inhalen?

A. Ja.

B. Enkel als je zelf met de fiets 
rijdt.

C. Nee.



12. Wanneer geldt een vast Zone 30-
bord aan een school?

A. Op schooldagen tussen 8u en 17u.

B. Altijd.

C. Op alle weekdagen, behalve tijdens weekends en 
vakantiedagen.



13. Ik ben fietser en wil rechtsaf slaan.
Mag dat?

A. Nee.

B. Ja.

C. Ja, als ik daarbij de andere 
weggebruikers niet hinder.



14. Ik heb mijn bandenspanning al vier 
maanden niet gecontroleerd. Met hoeveel 

percent zal ze zijn afgenomen?

A. 10%

B. 20%

C. 35%



15. Een fietser gaat aan het einde van het fietspad 
de rijbaan op. Er komt een auto aan.

Wie heeft voorrang?

A. De autobestuurder.

B. De fietser.

C. Geen van beide: oogcontact en 
hoffelijkheid spelen een cruciale rol.



Bedankt voor je deelname.
Hou het veilig!


