Aanvulling voor
Het Oefenboek Rijbewijs B
Door de veranderende regelgeving in Nederland en Europa worden er, door het CBR,
regelmatig nieuwe vragen toegevoegd aan het theorie-examen B.
Om u zo goed mogelijk te informeren hebben we vergelijkbare vragen en afbeeldingen
gemaakt.
Deze vragen dienen als aanvulling op de 17e druk van het Oefenboek. De uitleg over
deze nieuwe oefenvragen vindt u in de 24e druk van Het Theorieboek Personenauto.
Raadpleeg dus, voor een optimale voorbereiding op het theorie-examen, altijd de laatste
uitgave van Het Theorieboek Personenauto
Deze en andere aanvullingen vindt u onder errata op: www.rijschoolservice.nl
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Hoe gebruikt u in een noodgeval de life-hamer?

a

U slaat zo dicht mogelijk bij de sponning aan de onderzijde van het venster met de scherpe, metalen punt.

b

U slaat zo dicht mogelijk bij de sponning aan de onderzijde van het venster
met de stompe zijde.

c

U slaat met de scherpe, metalen
punt in het midden van het venster.

De personenauto weegt 1500 kg. en de aanhangwagen mag inclusief lading
1750 kg. wegen; wat is hier de maximumsnelheid voor deze combinatie?

a

100 km. per uur.

b

90 km. per uur.

c

80 km. per uur.
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Vraag 2

A
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U slaat met de lifehammer, met de scherpe punt zo dicht mogelijk tegen de onderste sponning van de
zijruit aan. Op deze plaats(en) is de spanning op de zijruit het hoogst waardoor deze snel zal barsten.
De aanhangwagen, met een maximum massa van minder dan 3500 kg. wordt getrokken door een personenauto die minder weegt dan 3500 kg.
De maximumsnelheid voor deze combinatie bedraagt op een auto(snel)weg 90 km. per uur.

B

Vraag 4

Nee Het is bestuurders van motorvoertuigen en gehandicaptenvoertuigen voorzien een motor en brom- en
snorfietsen verboden om tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. SMS-en mag dus ook
niet.

Vraag 3

Vraag 5

De ledige massa van het trekkende voertuig is minder dan de toegestane maximum massa van de aanhangwagen. Daarom is voor het rijden met deze combinatie een rijbewijs B-E vereist. Als het trekkende
voertuig zwaarder is dan de maximum massa van de aanhangwagen en het samenstel is meer dan
3500kg., dan is ook een rijbewijs B-E vereist.

Nee Verlaat u de doorgaande rijbaan en volgt u daartoe een uitrijstrook, dan bent u verplicht om ter
hoogte van de daarin aangebrachte (naar rechts wijzende) pijlen de richting te volgen die de uitrijstrook aangeeft; u moet dan dus daadwerkelijk uitvoegen.

Nee
Ja

uitrijstrook om vervolgens verderop weer in te voegen: mag dit?

5 U rijdt in een file. U verlaat de doorgaande rijbaan en volgt daartoe een
4

a

een rijbewijs B

b

een rijbewijs B-E

c

een rijbewijs C

De personenauto weegt 1750 kg. en de aanhangwagen mag inclusief lading 2000 kg. wegen. Om met deze combinatie te mogen rijden moet u in het
bezit zijn van:
Nee
Ja
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Mag deze bestuurder een mobiele telefoon vasthouden?

