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1. Hstk 2.2.1 pag 26: 

 fietspad: nieuwe zin toevoegen na de laatste zin: 
“Ook drie- en vierwielers en bakfietsen die minder dan 1 meter breed 
zijn, worden toegelaten op het fietspad.” 
 

 trottoir: de laatste zin vervangen door de volgende nieuwe zin: 
“Ook personen in een rolstoel die niet sneller dan stapvoets kunnen 
rijden en kinderen van minder dan 10 jaar mogen op het trottoir en de 
verhoogde berm rijden.” 
 

2. Hstk 2.2.1 pag 30: 

 Oversteekplaats voor voetgangers/zebrapad: laatste zin 
(‘Voetgangers zijn verplicht …) vervalt en volgende nieuwe tekst 
invoegen in de plaats: 
 
“Voetgangers zijn verplicht gebruik te maken van het zebrapad als het 
zich op minder dan 20 meter bevindt.  
Een gewone oversteekplaats voor voetgangers is drie tot vier meter 
breed. Op sommige plaatsen worden gevleugelde zebrapaden 
geschilderd. Die zijn acht tot negen meter breed. 
Daardoor moet het oversteken van voetgangers veiliger worden, onder 
meer omdat ze dan beter zichtbaar worden voor de hoger zittende 
vrachtwagenbestuurders.” 
 

3. Hstk 2.2.2 pag 31: 

 rijwiel: nieuwe zin invoegen na de eerste bestaande zin: 
“drie- en vierwielers en bakfietsen die minder dan 1meter breed zijn, 
worden gelijkgesteld met fietsen.” 
 

4. Hstk 3.1.6 pag 60: 
De borden F107 en F109 en de bijhorende tekst moet geschrapt worden. 

 
 

5. Hstk 3.2.2 pag 65: 
Onderaan de pag een nieuw bolletje met volgende tekst invoegen: 

 vierkant groen 
Sommige kruispunten zijn uitgerust met verkeerslichten waarbij rond 
het silhouet van een fietser of voetganger, pijltjes staan. Als dat 
verkeerslicht groen is, mogen de fietsers en de voetgangers in alle 
richtingen (ook diagonaal) het kruispunt oversteken. Omdat alle andere 
weggebruikers dan rood licht hebben, wordt het contact met auto’s en 
vrachtwagens vermeden.” 

 
 



Rechts naast de nieuwe tekst volgende nieuwe afbeelding invoegen: 

 
 
 

6. Hstk 7.2.3 pag 106: 
Bij het zevende bolletje het cijfer 1 vervangen door 1,5 en op het einde van die 
zin na het woord ‘bedragen’ toevoegen: ‘buiten de bebouwde kom;’ 
 

7. Hstk 9.4 pag 130: 
De spitsstrook: eerste paragraaf vervalt volledig en wordt vervangen door de 
volgende nieuwe paragraaf: 
 
“Op sommige autosnelwegen is plaatselijk de pechstrook omgevormd tot 
spitsstrook. Die spitsstrook wordt bij druk verkeer opengesteld voor het 
verkeer zodat de capaciteit van die autosnelweg verhoogd wordt, wat de 
doorstroming ten goede komt.” 
 
Nieuwe derde paragraaf toevoegen: 
“Bij pech mag je niet stoppen op de spitsstrook maar moet je trachten een 
vluchthaven te bereiken die naast de spitsstrook is aangelegd en wordt 
aangeduid met één van de borden hiernaast.” 
 
Afbeelding toevoegen naast de nieuwe tekst onder de bestaande 
afbeeldingen van de spitsstrook met daaronder de afbeelding van auto met 
motorpech van p. 32 in het GRO Theorieboek. 
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8. Hstk 13.1.1 pag 161: 

 Laat voetgangers hun eigen ruimte op de openbare weg: 
In de laatste zin het cijfer 1 vervangen door 1,5 
 

9. Hstk 13.1.2 pag 162: 

 Eerste bolletje: 
Cijfer 1 vervangen door 1,5 en op het einde van die zin toevoegen 
‘buiten de bebouwde kom.’ 
 
+ op de afbeelding ‘1 m’ wijzigen in ‘1,5 m’ 

 
 

10. Hstk 13.1.3 pag 163: 
Vierde nieuw bolletje toevoegen met volgende tekst: 
 

 Gevleugelde zebrapaden: een gewone oversteekplaats voor 
voetgangers is drie tot vier meter breed. Op sommige plaatsen worden 
gevleugelde zebrapaden geschilderd. Die zijn acht tot negen meter 
breed. 
Daardoor moet het oversteken van voetgangers veiliger worden, onder 
meer omdat ze dan beter zichtbaar worden voor de hoger zittende 
vrachtwagenbestuurders.”  
 
Volgende afbeelding toevoegen: 

 

 
Volgende link voor de afbeelding hierboven: 

 
https://wegenenverkeer.be/persberichten/gevleugelde-zebrapaden-voor-meer-
verkeersveiligheid-uitrol-2019-vlaanderen 
 
 

AUTO - OEFENBOEK – WIJZIGINGEN 

 
p. 101 – vraag   68 – B wijzigen in A 
p. 102 – vraag 245 – B wijzigen in A 
p. 103 – vraag 426 – B wijzigen in C 
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