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Passagier
1 Moeten kinderen een gordel dragen in de auto? 

a. Ja, iedereen in een auto moet een gordel dragen.

Feedback: Groot of klein, vooraan EN achteraan in de auto: iedereen die meerijdt moet 
een gordel dragen. Dat geldt trouwens ook voor korte afstanden, waarop ook ongevallen 
gebeuren.

Mag je met skeelers of skates op een lijnbus stappen? 
c. Neen, dat mag nooit.

Feedback: Skeelers en skates zijn verboden op een tram of bus omdat je er geen grip mee 
hebt op de vloer. Je kan te gemakkelijk vallen.

Je gaat op schoolreis met een autocar (een reisbus). Jij en je twee 
beste vrienden willen samen op een bank van twee personen 
zitten. Mag dat? 
c. Neen, dat mag niet.

Feedback: Met drie kinderen twee zitplaatsen delen mag niet. Iedereen die met een autocar 
reist, moet over een volledige zitplaats beschikken, ook de kinderen. Bovendien moet ieder-
een die op een zetel zit met een veiligheidsgordel, die ook dragen.

Je bent op schooluitstap met de bus. De bus is voorzien van 
veiligheidsgordels. Ben je verplicht om een gordel te dragen? 
a. Ja, dat is verplicht net zoals in een auto.

Feedback: Als je zitplaats uitgerust is met een veiligheidsgordel, dan moet je die altijd dragen, 
net zoals je dat verplicht bent in de auto.

Je rijdt mee in de auto en draagt je gordel alleen met de heupriem. 
Mag dat? 
c. Neen, ik moet mijn gordel met de schouder- én heupriem dragen.

Feedback: Als passagier in de wagen moet je zowel de heup- als de 
schouderriem gebruiken, anders beschermt je gordel je onvoldoende.
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OEFENVRAGEN - FEEDBACK
Passagier

Waar moet je instappen op een lijnbus?  
b. Ik moet vooraan instappen.

Feedback: Wanneer je de bus neemt, moet je vooraan instappen. Alleen personen met een 
kinderwagen of een rolstoel mogen kiezen via welke deur ze instappen. Als je zonder geldige 
reden toch achteraan opstapt, kunnen controleurs van De Lijn je een boete geven.

Waar moet je instappen op de tram? 
a. Ik mag kiezen of ik vooraan of achteraan opstap. 

Feedback: Een tram is lang. Je mag instappen waar je wil. Op die manier wordt het aantal 
reizigers sneller en beter verdeeld over het hele voertuig.

De jeugdbeweging heeft verschillende auto’s voorzien om naar 
een pretpark te rijden. Er is een plaats te weinig achterin dus je 
gaat op de schoot van een vriend zitten. Mag dat?  
c. Neen, dat mag niet.

Feedback: Het aantal inzittenden van een auto mag niet meer zijn dan het aantal plaatsen 
met een veiligheidsgordel. Door een gordel te delen, zorgt hij voor minder bescherming. Het 
is dan ook verboden.

Je bent 1,28 meter groot. Moet je op een verhogingskussen zitten 
in de auto? 
a. Ja, dat is verplicht tot ik 1,35 meter groot ben.

Feedback: Kinderen kleiner dan 1,35 meter moeten verplicht op een verhogingskussen zitten. 
Anders zijn ze onvoldoende beschermd bij een ongeval.

Je moet instappen in de auto die aan de overkant van de straat 
geparkeerd staat. Hoe doe je dat het veiligst?  
b. Ik kijk of er geen auto aankomt en ik steek over als het veilig is.  

Ik stap in langs de stoepkant.

Feedback: Het is altijd veilig om in en uit de auto te stappen aan de kant van de stoep. 
Zo ben je steeds afgeschermd van het verkeer op de rijbaan.
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