
TITEL II: Regels voor het gebruik van de openbare weg Artikel 42: Voetgangers  
 
42.1. De voetgangers moeten de trottoirs, de delen van de openbare weg voor hen 
voorbehouden door het verkeersbord D9 of D10, of de begaanbare verhoogde bermen volgen 
en, zo er geen zijn, de begaanbare gelijkgrondse bermen. 

 D9         D10 

42.2.1. De personen die een fiets, een voortbewegingstoestel of een tweewielige bromfiets aan 
de hand leiden of die voorwerpen vervoeren die veel plaats innemen, moeten de rijbaan 
volgen zo zij in aanzienlijke mate de andere voetgangers hinderen. 
 
42.2.2. Zijn er geen begaanbare trottoirs of bermen, dan mogen de voetgangers de andere 
gedeelten van de openbare weg volgen.  

1° Wanneer de voetgangers het fietspad volgen, moeten zij voorrang verlenen aan de fietsers 
en bromfietsers. 
 
2° Wanneer de voetgangers de rijbaan volgen, moeten zij zich zo dicht mogelijk bij de rand 
van de rijbaan houden en behoudens bijzondere omstandigheden links in de door hen 
gevolgde richting gaan. 
De personen die een fiets of een tweewielige bromfiets aan de hand leiden, moeten evenwel 
rechts in de door hen gevolgde richting gaan. 

42.3. Stoeten, processies en voetgangers in groep vergezeld van een leider, mogen de rijbaan 
volgen; in dat geval moeten zij rechts gaan. 
 
Groepen voetgangers van minimum vijf personen, vergezeld van een leider, mogen evenwel 
ook de linkerkant van de rijbaan volgen. In dat geval moeten zij achter elkaar lopen.  
 
Wanneer de zichtbaarheidsvereisten, bedoeld in artikel 30 van toepassing zijn, moet de positie 
van de lichten, voorgeschreven in artikel 30.3.5°, omgekeerd worden.  
 
42.4.1. De voetgangers moeten de rijbaan haaks op haar aslijn oversteken; zij mogen er, 
zonder dat het nodig is, noch slenteren, noch blijven staan. 
 
Wanneer er op minder dan ongeveer 30 meter afstand een oversteekplaats voor voetgangers 
is, moeten de voetgangers deze oversteekplaats volgen. 
 
De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren op een trottoir dat de rijbaan 
oversteekt, zoals gedefinieerd in artikel 2.40.  
 
42.4.2. Op de plaatsen waar tweekleurige voetgangerslichten zijn aangebracht, mogen de 
voetgangers zich niet op de rijbaan begeven zolang de lichten hun dat niet toelaten.  
 
 
 



42.4.3. Op de plaatsen waar het verkeer geregeld wordt door een bevoegd persoon of door 
verkeerslichten zonder tweekleurige voetgangerslichten mogen de voetgangers zich slechts op 
de rijbaan begeven met inachtneming van de bevelen van de bevoegde personen of van de 
aanduidingen van de verkeerslichten.  
 
42.4.4. Op de plaatsen waar het verkeer noch door een bevoegd persoon, noch door 
verkeerslichten geregeld wordt, mogen de voetgangers zich slechts voorzichtig op de rijbaan 
begeven en met inachtneming van de naderende voertuigen.  
 
42.4.5. [ ... ] opgeheven (art. 15, KB 13-02-2007, BS 23-02-2007)  
 
42.4.6. Behalve indien het hun toegestaan is door verkeerslichten, mogen de voetgangers zich 
niet op een oversteekplaats voor voetgangers begeven waarover een tramspoor of een eigen 
trambedding loopt, wanneer een tram nadert.  
 


