Teksten van de artikelen van het RVV waarvoor de vrijstelling (kenmerk RWS
2016/24641) geldt:



Artikel 3
o



Artikel 4
o
o
o
o



o

o

o

o

o

1. Fietsers gebruiken het verplichte fietspad of het fiets/bromfietspad.
2. Zij gebruiken de rijbaan indien een verplicht fietspad of een
fiets/bromfietspad ontbreekt.
3. Zij mogen het onverplichte fietspad gebruiken. Bestuurders van snorfietsen
uitgerust met een verbrandingsmotor mogen het onverplichte fietspad slechts
gebruiken met uitgeschakelde motor.
4. Bestuurders van fietsen op meer dan twee wielen die met inbegrip van de
lading breder zijn dan 0,75 meter en van fietsen met aanhangwagen die met
inbegrip van de lading breder zijn dan 0,75 meter mogen de rijbaan gebruiken.
5. Bestuurders vanaf 16 jaar van snorfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid,
onderdeel e, subonderdeel d, van de wet mogen het trottoir en het voetpad
gebruiken indien zij beschikken over een gehandicaptenparkeerkaart of een bij
ministeriële regeling aangewezen kaart ten behoeve van het vervoer van
gehandicapten.
6. Bestuurders jonger dan 16 jaar van snorfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste
lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet gebruiken het trottoir of het
voetpad indien zij beschikken over een gehandicaptenparkeerkaart of een bij
ministeriële regeling aangewezen kaart ten behoeve van het vervoer van
gehandicapten.
7. Het eerste lid, het tweede lid en het vierde lid gelden niet voor bestuurders
als bedoeld in het zesde lid.

Artikel 6
o
o
o



1. Voetgangers gebruiken het trottoir of het voetpad.
2. Zij gebruiken het fietspad of het fiets/bromfietspad indien trottoir en voetpad
ontbreken.
3. Zij gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan, indien ook een
fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.
4. In afwijking van het eerste en het tweede lid gebruiken personen die zich
verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen, het fietspad,
het fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad. Zij gebruiken de rijbaan
indien een fietspad, een fiets/bromfietspad, een trottoir of een voetpad
ontbreekt.

Artikel 5
o
o



1. Bestuurders zijn verplicht zoveel mogelijk rechts te houden.

1. Bromfietsers gebruiken het fiets/bromfietspad.
2. Zij gebruiken de rijbaan indien een fiets/bromfietspad ontbreekt.
3. Bestuurders van bromfietsen op meer dan twee wielen en bromfietsen met
aanhangwagen, die met inbegrip van de lading breder zijn dan 0,75 meter,
mogen de rijbaan gebruiken.

Artikel 10

o

o



Artikel 11
o
o
o
o
o



1. Andere bestuurders dan die genoemd in de artikelen 5 tot en met 8
gebruiken de rijbaan. Deze bestuurders en voetgangers die een aanhangwagen
voortbewegen die kennelijk bestemd is om door een motorvoertuig te worden
voortbewogen, mogen voor het parkeren van hun voertuig tevens andere
weggedeelten gebruiken, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het
fiets/bromfietspad of het ruiterpad.
2. Andere bestuurders dan fietsers en bestuurders van een
gehandicaptenvoertuig mogen fietsstroken met doorgetrokken strepen niet
gebruiken.

1. Inhalen geschiedt links.
2. Bestuurders die links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven
dat zij naar links willen afslaan, worden rechts ingehaald.
3. Fietsers dienen elkaar links in te halen; zij mogen andere bestuurders rechts
inhalen.
4. Bestuurders die zich rechts van een blokmarkering bevinden mogen
bestuurders die zich links van deze markering bevinden rechts inhalen.
5. Bestuurders mogen trams rechts inhalen.

Artikel 14
Bestuurders mogen een kruispunt niet blokkeren.



Artikel 23
o

o



1. De bestuurder mag zijn voertuig niet laten stilstaan:
 a. op een kruispunt of een overweg;
 b. op een fietsstrook of op de rijbaan langs een fietsstrook;
 c. op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan;
 d. in een tunnel;
 e. bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering dan wel,
ingeval die markering niet is aangebracht, op een afstand van minder
dan 12 meter van het bord;
 f. op de rijbaan langs een busstrook en
 g. langs een gele doorgetrokken streep.
2. Onderdeel e van het eerste lid geldt niet voor het onmiddellijk laten in- en
uitstappen van passagiers.

Artikel 24
o

1. De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren:
 a. bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan;
 b. voor een inrit of een uitrit;
 c. buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg;
 d. op een parkeergelegenheid:
 1°. voor zover zijn voertuig niet behoort tot de op het bord of op
het onderbord aangegeven voertuigcategorie of groep
voertuigen;
 2°. op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord
of op het onderbord is aangegeven;



o

o
o



Artikel 25
o

o

o

o

o



3°. op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is
verboden;
 e. langs een gele onderbroken streep;
 f. op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen
van goederen;
 g. op een parkeerplaats voor vergunninghouders, aangeduid door
verkeersbord E9 van bijlage I, indien voor zijn voertuig geen
vergunning tot parkeren op die plaats is verleend.
2. Indien onder de verkeersborden E4 tot en met E8, E12 en E13 van bijlage 1,
op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden de uit het bord of
onderbord voortvloeiende geboden of verboden slechts gedurende de
aangegeven dagen of uren.
3. De bestuurder mag zijn voertuig niet dubbel parkeren.
4. Indien een parkeergelegenheid, aangeduid met een van de verkeersborden
E4 tot en met E9 of E11 tot en met E13 van bijlage 1, is voorzien van
parkeervakken, mag slechts in die vakken worden geparkeerd.

1. Het is verboden in een parkeerschijf-zone te parkeren, behalve op
parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of plaatsen die
zijn voorzien van een blauwe streep.
2. Op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep is het parkeren van een
motorvoertuig op meer dan twee wielen slechts toegestaan indien het
motorvoertuig overeenkomstig het bij ministeriële regeling bepaalde is
voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf. Indien het motorvoertuig is
voorzien van een voorruit, wordt de parkeerschijf achter de voorruit geplaatst.
3. Op de parkeerschijf staat het tijdstip aangegeven waarop met parkeren is
begonnen. Een parkeerschijf voorzien van een mechanisme dat tijdens het
parkeren het tijdstip van aankomst automatisch verschuift, mag niet worden
gebruikt.
4. Bij het instellen mag het tijdstip van aankomst naar boven worden afgerond
op het eerstvolgende hele of halve uur. De toegestane parkeerduur mag niet
zijn verstreken.
5. Indien op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden het tweede tot
en met het vierde lid slechts gedurende die dagen of uren.

Artikel 28
Bestuurders mogen slechts geluidssignalen en knippersignalen geven ter afwending
van dreigend gevaar.



Artikel 43
o
o
o

1. Het is de bestuurders verboden op een autosnelweg of autoweg hun voertuig
te keren of achteruit te rijden.
2. Het is de bestuurders voorts verboden op de rijbaan van een autosnelweg of
autoweg hun voertuig te laten stilstaan.
3. Behoudens in noodgevallen is het de weggebruikers verboden op een
autosnelweg of autoweg gebruik te maken van de vluchtstrook, de vluchthaven
of de berm.

o



Artikel 46
o

o



o

1 Tijdens deelname aan het verkeer zitten bestuurders en passagiers op de voor
hen bestemde zitplaatsen.
4 Het is bestuurders verboden passagiers te vervoeren op een andere wijze dan
in dit artikel is voorgeschreven.

Artikel 59
o

o



1. Het is bestuurders van een motorvoertuig verboden binnen een erf te
parkeren anders dan op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of
aangegeven.
2. Indien het erf tevens is aangeduid als parkeerschijf-zone, is ten aanzien van
het parkeren van voertuigen artikel 25 van toepassing.

58 a
o



4. Op een autosnelweg is het bestuurders van een samenstel van voertuigen
met een totale lengte van meer dan 7 meter en van een vrachtauto verboden op
een rijbaan met drie of meer rijstroken enig andere dan de twee meest rechts
gelegen rijstroken te gebruiken. Het verbod geldt niet voor het geval zij moeten
voorsorteren.

1. Bestuurders van een personenauto, een bedrijfsauto, een driewielig
motorvoertuig met gesloten carrosserie of een brommobiel en hun passagiers
maken gebruik van de voor hen beschikbare autogordel. Passagiers die jonger
zijn dan 18 jaar en met een lengte van minder dan 1,35 meter, maken gebruik
van een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem dat is voorzien van een
keurmerk als bedoeld in artikel 22, vijfde lid, van de wet. Wanneer de
zitplaatsen die bestemd zijn voor passagiers voorzien zijn van autogordels,
worden op deze zitplaatsen niet meer passagiers vervoerd dan er autogordels
aanwezig zijn.
2. Met een personenauto, een bedrijfsauto, een driewielig motorvoertuig met
gesloten carrosserie of een brommobiel die niet zijn uitgerust met een
autogordel of kinderbeveiligingssysteem als bedoeld in het eerste lid, worden
geen passagiers vervoerd die jonger zijn dan 3 jaar en worden passagiers in de
leeftijd van 3 tot 18 jaar met een lengte van minder dan 1,35 meter op een
andere zitplaats dan een van de voorste zitplaatsen vervoerd.

61 a
Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig dat
is uitgerust met een motor bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon
vast te houden.



Artikel 62
Weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of
verbod inhouden. Bijlage 1 van RVV 1990



70

o
o
o
o
o
o
o



1 Bij tram/buslichten betekent:
a. wit licht of wit knipperlicht: doorgaan;
b. geel licht: stop; voor bestuurders die het licht zo dicht genaderd zijn dat
stoppen redelijkerwijs niet meer mogelijk is: doorgaan;
c. rood licht: stop.
2 Het witte licht en het witte knipperlicht gelden slechts voor de aangegeven
richtingen.
3 De tram/buslichten gelden voor bestuurders van een tram en van een lijnbus,
die de richting volgen waarop het licht betrekking heeft.
4 De tram/buslichten gelden tevens voor bestuurders van voertuigen, niet
zijnde een lijnbus, die een busbaan of een busstrook gebruiken waarop het licht
betrekking heeft.

Artikel 73
Bij rijstrooklichten betekent:
o
o
o



Artikel 76
o

o



1. Een doorgetrokken streep die zich niet langs de rand van de
rijbaanverharding bevindt, mag niet worden overschreden. Bestuurders mogen
zich niet links van een doorgetrokken streep bevinden, indien die streep is
aangebracht tussen rijstroken of paden met verkeer in beide richtingen.
2. Het eerste lid is niet van toepassing:
 a. indien de streep wordt overschreden om een naast de gevolgde
rijstrook gelegen vluchthaven, vluchtstrook of spitsstrook te bereiken of
te verlaten;
 b. indien aan de zijde vanwaar men de streep overschrijdt een
onderbroken streep is aangebracht;
 c. op bestuurders die een fietsstrook mogen gebruiken, indien er tussen
die fietsstrook en de ernaast gelegen rijstrook een doorgetrokken streep
is aangebracht.

Artikel 77
o



b. rood kruis: de rijstrook mag niet worden gebruikt. De vluchtstrook mag
alleen in noodgevallen worden gebruikt;
d. het woord «BUS»: de rijstrook mag slechts gebruikt worden door
bestuurders van een lijnbus en bestuurders van een autobus;
e. het woord «LIJNBUS»: de rijstrook mag slechts worden gebruikt door
bestuurders van een lijnbus.

1. Bestuurders mogen verdrijvingsvlakken en puntstukken niet gebruiken.

Artikel 78
o

o

1. Bestuurders die de rijbaan volgen zijn verplicht op een kruispunt de richting
te volgen die de voorsorteerstrook waarop zij zich bevinden aangeeft. Een in
een voorsorteerstrook gelegen fietsstrook maakt deel uit van deze
voorsorteerstrook.
2. Bestuurders die de doorgaande rijbaan verlaten en daartoe een uitrijstrook
volgen, zijn ter hoogte van de daarin aangebrachte pijlen verplicht om de
richting te volgen die de uitrijstrook waarop zij zich bevinden, aangeeft.



Artikel 81
Busbanen en busstroken waarop het woord «BUS» is aangebracht mogen slechts
worden gebruikt door bestuurders van een lijnbus, een autobus of een tram. Busbanen
en busstroken waarop het woord «LIJNBUS» is aangebracht mogen slechts worden
gebruikt door bestuurders van een lijnbus of een tram.



Artikel 86d
o

o

1. De geslotenverklaring krachtens bord C22a van bijlage I is niet van
toepassing op vrachtauto’s:
 1°. waarvan de dieselmotor blijkens de aantekening in het
kentekenregister of op het kentekenbewijs ten minste voldoet aan
Euronorm IV, of
 2°. die niet worden aangedreven door een dieselmotor.
2. Vrachtauto’s waarvan ten aanzien van de emissienorm geen aantekening in
het kentekenregister of op het kentekenbewijs aanwezig is, worden voor de
toepassing van het eerste lid geacht ten minste te voldoen aan Euronorm IV,
wanneer blijkens de aantekening in het kentekenregister of op het
kentekenbewijs de datum van de eerste toelating tot het verkeer na
30 september 2005 ligt.

