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Wat weet Nederland over nieuwe verkeersregels en -borden? 
Bitter weinig. Slechts 10 procent van 90.000 deelnemers slaagt 
voor de online Kampioen Verkeersquiz over puntstukken, 
milieuzones, uitvoegstroken en speed pedelecs.

fgelopen oktober deden meer dan 90.000 

mensen mee aan de online Kampioen Ver-

keersquiz. Zij kregen 20 vragen voorge-

schoteld over verkeersregels en -borden 

die de afgelopen 10 jaar werden ingevoerd. De moei-

lijkste vraag ging over een zogenaamd puntstuk (zie 

pagina 20). 76% van de deelnemers dacht dat je nóóit 

mag rijden over een puntstuk en 2% van de deelne-

mers vermoedde dat je daar in geval van nood wel 

even stil op mag staan. Helaas. Het goede antwoord 

was ‘Je mag alleen over een puntstuk rijden als deze 

valt binnen een geopende spitsstrook.’ Slechts 22% 

van de deelnemers wist dat (of gokte goed). 

Gezakt!
Veel meer vragen bleken erg moeilijk. En had je 4 

of meer van de 20 vragen fout, dan was je officieel 

gezakt voor dit officieuze theorie-examen. Die me-

dedeling kregen maar liefst 81.000 van de 90.000 

deelnemers: precies 90% scoorde onvoldoende. Anders 

gezegd: slechts 10% van de Nederlanders weet genoeg 

over nieuwe regels en borden. Er zijn de afgelopen ja-

ren dan ook veel nieuwe regels bijgekomen, variërend 

van regels voor het correct bevestigen van losse fiets-

lampjes tot wetgeving die zogenaamd ‘huftergedrag’ 

op de weg tegen moet gaan. Plus: in 2017 werden 14 

nieuwe verkeersborden toegevoegd aan het toch al 

omvangrijke arsenaal van aanwijzingen op de weg. 

Verkeersveiligheid
Toegegeven. Is je kennis over een puntstuk belabberd, 

dan ben je niet per definitie een gevaar op de weg. 

Ook gebrek aan kennis over andere onderwerpen uit 

de quiz maakt je niet gelijk een slechte weggebruiker. 

90%
Gezakt!
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‘47% van de 
deelnemers had 9  

of meer van de 
20 vragen fout’

1918



onderweg - verkeersquiz

Reactie 
ministeR van 
nieuwenhuizen
van i&w
de resultaten werden voorgelegd 
aan het ministerie van infrastruc-
tuur en waterstaat. Minister van 
nieuwenhuizen laat via haar 
woordvoerder weten: ‘voor de 
veiligheid van alle verkeersdeel-
nemers is het belangrijk om de 
verkeersregels en de betekenis 
van de verkeersborden te kennen.
deze quiz van de anwB laat zien 
dat dit beter kan en beter moet. 
vanuit het ministerie bekijken we 
de komende tijd wat we kunnen 
doen om de kennis van de regels 
en borden onder verkeersdeel-
nemers te verbeteren. Maar het 
is natuurlijk allereerst de verant-
woordelijkheid van iedereen die 
de weg op gaat, om op de hoogte 
te zijn en te blijven van de regels.’

Of in de woorden van deelnemer Ed (51): 

‘Tja, ik fiets eigenlijk nooit, ik rijd geen die-

sel en ik heb al helemaal geen landbouw-

voertuig of vrachtwagen.’ Toch bevatte de 

quiz zeker vragen die van invloed kunnen 

zijn op de verkeersveiligheid. Zoals het 

hectometerpaaltje van een snelweg met 

Leeftijdsgroep slaagpercentage
18-34 jaar 16%
35-44 jaar 11%
45-54 jaar 9%
55-64 jaar 10%
65-74 jaar 10%
75 jaar en ouder 5%

maximumsnelheid van 100 km/u en de 

toevoeging ‘6 – 19 h’. 32% weet nog altijd 

niet dat je daar van 19 uur ’s avonds tot 6 

uur ’s ochtends 130 km/u mag rijden. Zo’n 

6% denkt zelfs dat je daar buiten die tijden 

óók slechts 100 km/u mag rijden. 

Ook de vraag ‘mag je weer invoegen nadat 

je op een uitvoegstrook bent uitgevoegd?’ 

fout beantwoorden (nee, dat mag niet!) of 

niet weten wat het hierboven afgebeelde 

bord betekent: het kan je blikschade of 

erger opleveren. Ook niet mals: 13% van de 

deelnemers denkt dat je 30 km/u mag rij-

den op een woonerf. Dan rijd je dubbel zo 

De Vier moeilijkste  VraGen uit De quiz

VraaG 1 
op BovensTaand Beeld zie je 
een zogenaaMd punTsTuk. waT 
is waar?
a   in geval van nood of gevaar mag je stilstaan 

op het puntstuk
B   je mag alleen rijden over een puntstuk als 

deze binnen een geopende spitstrook valt 
c   je mag nóóit rijden over een puntstuk 
Percentage fout geantwoord: 78%

VraaG 3 
zie plaaTje: de rouwsToeT 
koMT van links op een gelijk-
waardige kruising. je gaaT 
rechTdoor. waT is waar?
a     je hebt voorrang
B     de rouwstoet heeft voorrang
c     de rouwstoet heeft geen voorrang, maar    

 het is goed gebruik om deze voorrang te       
 verlenen

Percentage fout geantwoord: 63%

VraaG 2
in een woonwijk koM je 
BovensTaand Bord Tegen. hoe 
hard Mag je daar rijden?
a     ‘stapvoets’
B     5 km/u
c     15 km/u
D     30 km/u
Percentage fout geantwoord: 74%

VraaG 4
op de foTo zie je een zoge-
naaMde uiTrijsTrook, BeTer 
Bekend als uiTvoegsTrook
waT is waar:
a     als je bent uitgevoegd mag je ook weer 

terug invoegen 
B     als je bent uitgevoegd ben je verplicht die   

 uitvoegstrook te blijven volgen
Percentage fout geantwoord: 57%

goede antwoorden: 1B, 2c, 3B, 4B.

hard als toegestaan en kom je in aanmer-

king voor een boete van maar liefst € 185,-.    

informatievoorziening
In het licht van deze resultaten is het niet 

vreemd dat slechts 28% van de Nederlan-

ders vindt dat de informatievoorziening 

over nieuwe verkeersborden en regels 

goed geregeld is. ‘Ik zie nooit ergens voor-

lichting over nieuwe  verkeerborden ofzo’, 

meent Rob (58). Of Jacqueline (44): ‘Als dit 

allemaal nieuw is, dan heb ík de infor-

matievoorziening er telkens over gemist.’ 

Veel deelnemers zien hier vooral een taak 

voor de overheid. ‘Reclameborden langs de 

weg, spotjes op tv en folders in de brieven-

bus. Zij komen immers met deze nieuwe 

regels. Hoe kan ik anders slagen voor zo’n 

quiz?’, aldus Eva (36). 

Over het onderzoek De Kampioen Verkeersquiz 
‘nieuwe regels en borden’ is uitgevoerd door bureau 
TeraKnowledge® in oktober 2018 in opdracht van de 
Kampioen. Aan het onderzoek deden zo’n 90.000 res-
pondenten mee. De resultaten geven een representa-
tief beeld van de Nederlandse bevolking van 18 jaar 
en ouder op de variabelen geslacht, leeftijd, hoogste 
opleidingsniveau en woongebied. Deze Kampioen 
Verkeersquiz is niet gelijk aan het officiële CBR the-
orie-examen: onze quiz heeft minder theorievragen, 
maar in verhouding mag je iets meer fouten maken 
om te slagen.

Wil je 
De hele 

ga naar anwb.nl/
verkeersquiz

maken?
quiz 

audi-rijders kennen 
de regels het best…
automerk Gemiddelde score*
audi 13,05
BMw 12,85
Mercedes 12,53
seat 12,42
alfa romeo 12,41

* Gemiddeld aantal goed beantwoorde vra-
gen door rijders van deze automerken. Het 
slechtst scoorden Fiat-rijders met gemiddeld 
11,6 goed beantwoorde vragen.

hoe jonger, hoe 
beter de kennis… 

Wat betekent bovenstaand bord? 29% 

van de deelnemers dacht: linksaf slaan, 

dan eerst rechts uitvoegen. Dit bord 

 betekent echter: uitwijkplaats rechts van 

de weg, tegenligger heeft voorrang.
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‘Heel veel 
mensen 
blijken 

niet op de 
hoogte van 
de nieuwe 
verkeers-

regels. 
Zijn ze 

daardoor  
een gevaar 
op de weg?’

Wat VinDen 
De experts 

Van De 
stellinG: politie

Egbert-Jan van Hasselt, landelijk 
projectleider Infrastructuur Politie: ‘Als 
politie herkennen we dit verontrustende 
beeld, dat ook een bevestiging is van eer-
der onderzoek. We merken dat het ken-
nisniveau over verkeersborden afneemt 
onder weggebruikers. Een zorgelijke ont-
wikkeling. Verkeersregels niet kennen en 
naleven zorgt voor gevaarlijke situaties. 
Andere weggebruikers gaan er namelijk 
vanuit dat je de regels kent. Wij pleiten 
voor intensievere communicatie over 
de verkeersborden en -regels. Wellicht 
op een campagne-achtige manier. Ook 
stellen we voor om met de partners in het 
verkeersdomein na te denken over crea-
tieve en prikkelende manierenen om de 
kennis over de verkeersborden en -regels 
up-to-date houden onder Nederlandse 
verkeersdeelnemers.’

 CBr 
‘Voor de verkeersveiligheid is het 

belangrijk dat je de actuele verkeersregels 
kent en kunt toepassen. Anders kun je niet 
slagen voor je theorie- en praktijkexamen. 
Maar ook als je je rijbewijs al hebt, is het 
belangrijk om je kennis up-to-date te hou-
den. En dat je je veilig gedraagt in het ver-
keer, dus bijvoorbeeld niet appen achter 
het stuur. Want ook dat bepaalt of je veilig 
thuiskomt. Dat is de verantwoordelijkheid 
van iedere rijbewijsbezitter.’

 sp tWeeDe kamerliD Cem laCin, 
WoorDVoerDer Verkeer & milieu

‘Verkeersveiligheid staat hoog op de politieke agenda. Er zijn ambitieuze plannen om 
uiteindelijk toe te werken naar nul verkeersdoden. Die ambitie steunen wij. Feit is dat 
het aantal verkeersslachtoffers de afgelopen jaren nauwelijks is gedaald. Ambities 
kunnen alleen gerealiseerd worden met inzet op gedrag, handhaving en zeker ook 
kennis van nieuwe verkeersregels en -borden. Als 90% van de 90.000 ondervraagden 
zakt voor dit officieuze theorie-examen, moeten er alarmbellen gaan rinkelen op het 
ministerie. Ik ga deze minister houden aan haar ambitie en ik roep haar op om in actie 
te komen.’

 anWB 
Verkeersdeskundige Maarten 

Ligt: ‘Als je weinig kennis hebt, ben je 
nog niet direct een slechte chauffeur. We 
zien in de praktijk dat automobilisten 
juist extra voorzichtig zijn als ze twijfe-
len. Maar toch, dit is een verontrustende 
uitslag. Verkeersregels zijn de basis, het 
zijn de spelregels in het verkeer. De quiz 
geeft aan dat kennis verwatert naarmate 
de tijd verstrijkt en met nieuwe regels 
komen we nauwelijks in aanraking. Wij 
vragen het ministerie: als je nieuwe re-
gels invoert, maak die dan ook goed be-
kend. Mensen hebben uiteindelijk zelf de 
verantwoordelijkheid, maar je moet een 
aanleiding hebben weer eens in de regels 
te duiken. Deze uitslag is voor de ANWB 
in ieder geval volop aanleiding te conclu-
deren: we moeten doorgaan met het ver-
spreiden van kennis over het verkeer.’

 sWoV (WetensChap-
pelijk onDerzoek 

VerkeersVeiliGheiD)
Willem Vlakveld: ‘Theoriekennis zegt 
niets over de rijvaardigheid. Juist begin-
nende bestuurders hebben een groter 
risico op ongevallen. Natuurlijk is het be-
ter om de regels goed te kennen. Goede 
voorlichting vinden wij belangrijk, en die 
verantwoordelijkheid ligt bij de makers 
van de regels.’ 
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