DE NIEUWE RIJOPLEIDING

OVERTREDINGEN VAN DE DERDE EN VIERDE GRAAD
OVERTREDINGEN VAN
DE DERDE GRAAD
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Overtredingen van de derde graad brengen de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar.

Een opsomming
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het rode licht negeren;
verboden toegangen of richtingen negeren;
geen aangepast rijgedrag vertonen in woonerven, speelstraten en voetgangerszones;
geen aangepast rijgedrag vertonen bij het naderen van een schoolbus die kinderen laat in- en
uitstappen en bij bushaltes van het openbaar vervoer zonder vluchtheuvel;
voetgangers in gevaar brengen en geen aangepast rijgedrag vertonen bij oversteekplaatsen;
op de linkerrijbaan rijden wanneer dat niet mag (spookrijden!);
links inhalen wanneer dat gevaarlijk en/of verboden is;
versnellen als je ingehaald wordt;
geen voorrang verlenen aan tegenliggers bij links afslaan;
andere bestuurders in gevaar brengen bij links afslaan;
geen voorrang geven aan voetgangers bij links en rechts afslaan;
een tegenligger verkeerd kruisen;
minder dan één meter zijdelingse afstand behouden bij het inhalen van fietsers en bromfietsers;
kinderen kleiner dan 1,35 m niet juist vervoeren;
geen voorrang verlenen aan prioritaire voertuigen;
het bevel van een bevoegd persoon niet naleven;
aanwijzingen van gemachtigde opzichters niet naleven;
het bevel van een bevoegd persoon om een geparkeerd of stilstaand voertuig te verplaatsen negeren;
de autolichten verkeerd gebruiken.
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OVERTREDINGEN VAN
DE VIERDE GRAAD
Overtredingen van de vierde graad brengen de veiligheid
van personen rechtstreeks in gevaar en leiden bovendien
bij een ongeval onvermijdelijk tot fysieke letsels.

Een opsomming
•
•
•
•
•

een doorlopende witte lijn of voorlopige oranje lijn overschrijden;
een overweg opgaan wanneer dat niet mag;
stilstaan of parkeren op een overweg;
inhaalverboden negeren;
op autowegen en autosnelwegen de dwarsverbinding gebruiken,
keren of achteruitrijden;
• iemand aansporen om te snel te rijden;
• bevelen van bevoegde personen om te stoppen negeren.
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