Programma cursussen verkeersreglementering
voor het jaar 2019.

1. Programma opfrissingscursus verkeersreglement.
Inhoud van de cursus:
Deze cursus overloopt het verkeersreglement (het Koninklijk Besluit van 1 december 1975) in al zijn
aspecten en is ideaal om de verkeerskennis op te frissen. Zo komen onder andere volgende thema’s
aan bod: de basisbegrippen, de onderdelen van de openbare weg, de verkeerstekens, de bevoegde
personen, de voorrangsregels, de snelheid en snelheidsbeperkingen, de rijbewegingen en
manoeuvres, de zwakke weggebruikers, gebruik van de lichten, lading, stilstaan en parkeren, gedrag
bij een verkeersongeval. Uiteraard wordt voldoende tijd geschonken aan de bespreking van de
laatste wijzigingen in het verkeersreglement.
Deze opleiding is gespreid over twee dagen (12 uur les).
Gedetailleerd programma:
Inleiding
Module 1 - Definities
1. Inleiding tot het verkeersreglement
2. Het voertuig
3. De delen van de openbare weg
4. De bevoegde personen en de overtredingen
5. De overtredingen
Module 2 - Gedragsregels voor de weggebruikers
1. Inleiding
2. De bestuurders
3. De plaats van de bestuurders op de openbare weg
4. Snelheid en snelheidsbeperkingen
5. Voorrangsregels
Module 3 - Manoeuvres en bewegingen
1. Aankondiging van een manoeuvre en vrijmaken van kruispunten
2. De bewegingen
3. Afstand tussen de voertuigen
4. Verkeer op spoorwegen en overwegen
5. Verkeer op autosnelwegen
6. Verkeer op autowegen
7. Verkeer in erven, op inrichtingen en op voorbehouden wegen
8. Verkeer in voetgangerszones en speelstraten
9. Verkeer in fietsstraten
Module 4 - Stilstaan en parkeren
1. Stilstaan en parkeren
2. Openen van portieren, gebruik van lichten en toebehoren
Module 5 - Prioritaire voertuigen - Gedrag tegenover andere weggebruikers
1. Prioritaire voertuigen
2. Gedrag tegenover weggebruikers

3. Verplichtingen van weggebruikers
4. Lading en defect voertuig
5. Ongeval
6. Technische voorschriften
Module 6 - De verkeerstekens
1. Signalisatie
2. Verkeerslichten
3. Wegmarkeringen
4. Verkeersborden
2. Programma cursus code van de wegbeheerder.
Inhoud van de cursus:
In deze cursus worden de plaatsingsvoorwaarden van de verkeersborden en markeringen behandeld.
De diverse reglementeringen, zoals het verkeersreglement, de code van de wegbeheerder en tal van
omzendbrieven worden in deze cursus aangesneden en overlopen per verkeersbord en markering.
Een afzonderlijk hoofdstuk behandelt de moeilijke reglementering over de plaatsing van de borden
waaraan een zonale draagwijdte is gegeven (bijvoorbeeld blauwe zone en snelheidszones).
Ook de procedures voor het nemen van aanvullende reglementen worden besproken.
Deze opleiding is gespreid over twee dagen (12 uur les). Tijdens de tweede cursusdag is er een
practicum voorzien
Gedetailleerd programma:
DEEL 1 - DE AANVULLENDE REGLEMENTEN
1. Het aanvullend reglement
1.1 Inleiding
1.2 Wat is een aanvullend reglement?
2. Aanvullende reglementen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel
2.1 Wie moet een aanvullend reglement vaststellen voor welke weg?
2.2 Voor welke maatregelen moet een aanvullend reglement worden genomen?
2.3 Voor welke maatregelen moet geen aanvullend reglement worden genomen?
2.4 Welke procedures moeten er worden gevolgd?
2.5 Het ter kennis brengen van de reglementen en de naleving ervan
2.6 Het plaatsen van de verkeerstekens
2.7 Het bekostigen van de verkeerstekens
DEEL 2 - DE PLAATSINGSVOORWAARDEN VAN DE VERKEERSTEKENS - ALGEMENE BEPALINGEN
1. Algemene principes
1.1 Bindende kracht van de verkeerstekens
1.2 Hiërarchie van de voorschriften
2. Het aanbrengen van de verkeerstekens
2.1 Negatieve effecten van het teveel aan verkeerstekens
2.2 Wie mag verkeerstekens plaatsen?
2.3 Basisprincipes voor het plaatsen van verkeerstekens
DEEL 3 - DE VERKEERSBORDEN
1. Inleiding
1.1 De verschillende categorieën verkeersborden
1.2 Algemeen
1.3 De minimumafmetingen
1.4 De onderborden

1.5 Signalisatie met veranderlijke informatie
1.6 Rijstrooksignalisatie
2. De gevaarsborden
2.1 Algemeen
2.2 Bespreking van de gevaarsborden
3. De voorrangsborden
3.1 Algemeen
3.2 Bespreking van de voorrangsborden
4. De verbodsborden
4.1 Algemeen
4.2 Bespreking van de verbodsborden
5. De gebodsborden
5.1 Algemeen
5.2 Bespreking van de gebodsborden
6. De borden betreffende stilstaan en parkeren
6.1 Algemeen
6.2 Bespreking van de borden betreffende het stilstaan en parkeren
7. De aanwijzingsborden
7.1 Algemeen
7.2 Bespreking van de aanwijzingsborden
8. De borden met zonale geldigheid
8.1 Algemeen
8.2 Bespreking van de borden met zonale geldigheid
8.3 Bespreking van de borden betreffende de snelheidszones
DEEL 4 - DE MARKERINGEN
1. Inleiding
1.1 De verschillende soorten markeringen
1.2 De kleur van de markeringen
2. Overlangse markeringen
2.1 De overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden
2.2 De overlangse voorlopige markeringen die de rijstroken aanduiden
2.3 De overlangse markeringen die een fietspad aanduiden
2.4 De overlangse markeringen die de rand van de rijbaan aanduiden
3. De dwarsmarkeringen
3.1 De stopstreep
3.2 De dwarsstreep gevormd door witte driehoeken
3.3 De markeringen van oversteekplaatsen voor voetgangers
3.4 De markeringen van oversteekplaatsen voor fietsers
4. De andere markeringen
4.1 De witte voorsorteringspijlen
4.2 De rijstrookverminderingspijlen
4.3 De witte opschriften op de rijbaan
4.4 De verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken
4.5 De markeringen van parkeerplaatsen
4.6 De markeringen die een opstelvak aanduiden voor fietsers en tweewielige bromfietsen
4.7 De markeringen die voorsorteringspijlen aanduiden voor fietsers en tweewielige bromfietsen
4.8 De dambordmarkeringen
3. Programma cursus de parkeerreglementering.
Inhoud van de cursus:

Deze cursus behandelt uitvoerig de parkeerreglementering. Niet alleen de parkeerregels komen aan
bod (verschil stilstaan en parkeren, hoe moeten voertuigen worden opgesteld, waar is het stilstaan
verboden, waar is het parkeren verboden, blauwe zone en betalend parkeren enz.), maar ook de
plaatsingsvoorwaarden van de parkeerborden en markeringen worden toegelicht. Ook de
handhaving (strafrechtelijke en gedepenaliseerde overtredingen) is een belangrijk thema waar niet
aan voorbij wordt gegaan!
Deze opleiding duurt een halve dag (4 uur).
Gedetailleerd programma:
1. Inleiding
2. Definities
A Definities
B Verschillen tussen openbare plaats en privéterrein
3. Hiërarchie van de voorschriften
A Waarde van de voorschriften
B Bevoegde personen
C Bindende kracht van de verkeerstekens
4. De regels betreffende het stilstaan en parkeren
A Inleiding
B Het opstellen van de voertuigen
C Stilstaan en parkeren verboden
D Parkeren verboden
E Halfmaandelijks beurtelings parkeren
F Beperkte parkeertijd door de parkeerschijf
G Beperkte parkeertijd door het betalend parkeren
H Parkeerfaciliteiten
I Andere beperkingen op langdurig parkeren
J Elektronisch toezicht en gebruik van de wielklem
5. De handhaving
A Objectieve en subjectieve pakkans
B De strafrechtelijke overtredingen
C De gedepenaliseerde overtredingen
6. De borden betreffende het stilstaan en parkeren
A Inleiding
B Geldigheid van de borden betreffende het stilstaan en parkeren
C Bespreking van de borden betreffende het stilstaan en parkeren
a) Verkeersborden voor parkeer- en stilstand verbod
b) Verkeersborden voor beurtelings parkeren
c) Verkeersborden die het parkeren toelaten of regelen
d) Halfmaandelijks parkeren in een bebouwde kom
e) Signalisatie met zonale geldigheid
f) Tijdelijke parkeerborden
7. De wegmarkeringen
A Verboden te parkeren
B Verboden stil te staan en te parkeren
C Parkeren verplicht
4. Programma cursus het verkeersreglement voor fietsers.
Inhoud van de cursus:

Deze cursus belicht de verkeersregels die voor de fietsers van toepassing zijn. Een greep uit de
inhoud van deze cursus: welke fietsinfrastructuren zijn er in het verkeersreglement voorzien, hoe
moeten de fietsers zich in het verkeer gedragen, waar moeten fietsers rekening mee houden als ze
zich verplaatsen.
Deze opleiding duurt een halve dag (4 uur).
Gedetailleerd programma:
Inleiding
Basisbegrippen
Het voertuig
Technische eisen
De fietser als bestuurder
In staat zijn tot sturen
Verval van het recht tot sturen
De nodige kennis en rijvaardigheid
Bestuurders en passagiers
De openbare weg
Delen van de openbare weg
Speciale wegen
Gebieden aangeduid door verkeersborden
Gebruik van de openbare weg
Algemeen
Plaats van de fietser op de openbare weg
Gebruik gelijkgrondse berm en parkeerzone
Kinderen
Fietsers op de rijbaan
Het verkeer wordt geleid
Specifieke bepalingen voor (brom)fietsers
Fietsers in groep
Regels voor fietsers in groep
Wegkapiteins en begeleidende auto’s
Verkeerslichten
Driekleurige verkeerslichten
Lichten voor fietsers en bromfietsers
Ontruimingspijl op een kruispunt
Knipperlichten
Knipperlichten bij overwegen
Bijzondere verkeerslichten
Verkeersborden
Borden in verband met tweewielers
Gevaarsborden
Borden betreffende de voorrang
Verbodsborden
Gebodsborden
Borden betreffende het stilstaan en parkeren
De aanwijzingsborden
Wegmarkeringen
Speciale rijstroken
Fietspad, oversteekplaats en opstelvak

5. Programma cursus het verkeersreglement voor voetgangers.
Inhoud van de cursus:
Deze cursus belicht de verkeersregels die voor de voetgangers van toepassing zijn. Een greep uit de
inhoud van deze cursus: welke voetgangersinfrastructuren zijn er in het verkeersreglement voorzien,
hoe moeten de voetgangers zich in het verkeer gedragen, waar moeten voetgangers rekening mee
houden als ze zich verplaatsen.
Deze opleiding duurt een halve dag (4 uur).
Gedetailleerd programma:
Inleiding
Basisbegrippen
Technische aspecten
De voetganger als weggebruiker
In staat zijn tot sturen
Verval van het recht tot sturen
De openbare weg
Delen van de openbare weg
Speciale wegen
Gebieden aangeduid door verkeersborden
Gebruik van de openbare weg
Algemeen
Plaats van de voetganger op de openbare weg
Gebruik gelijkgrondse berm en parkeerzone
voetgangers op de rijbaan
Specifieke bepalingen voor voetgangers
Groepen voetgangers
Regels voor groepen voetgangers
Verkeerslichten
Driekleurige verkeerslichten
Lichten voor voetgangers
Ontruimingspijl op een kruispunt
Knipperlichten
Knipperlichten bij overwegen
Bijzondere verkeerslichten
Verkeersborden
Gevaarsborden
Borden betreffende de voorrang
Verbodsborden
Gebodsborden
De aanwijzingsborden
Wegmarkeringen
Oversteekplaats voor voetgangers
De bevoegde personen
De belangrijkste bevoegde personen
De belangrijkste bevelen
Personen die aanwijzingen mogen geven

Bindende kracht van de verkeerstekens
Voorrangregels
Algemene regel
Uitzonderingen op de algemene regel
Enkele bijzonderheden
Snelheid
Manoeuvres en rijbewegingen
Manoeuvres
De rijbeweging : het kruisen
De rijbeweging: het inhalen
inhaalverbod
De rijbeweging: het links afslaan
De rijbeweging: het rechts afslaan
Gedrag ten opzichte van andere weggebruikers
Verkeer op bijzondere wegen
Verkeer op overwegen
Verkeer op autosnelwegen en autowegen
Verkeer in erven en woonerven
Verkeer op voorbehouden wegen
Voetgangerszone
Speelstraten
Fietsstraten
De lichten
Ongevallen
Ongevallen met materiele schade
Ongevallen met doden of gekwetsten
vluchtmisdrijf

