1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
[BS 09.12.1975]
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.
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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, nl. tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag
en in alle omstadigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van
ongeveer 200 meter, worden de hierna vermelde lichten gebruikt:



vooraan links, een wit of geel licht;
achteraan links, een rood licht.

Een licht van dezelfde kleur mag rechts gedragen worden.
De flanken van die formaties moeten, indien zulks wegens hun lengte vereist is, door één of meer
witte of gele lichten worden gesignaleerd, die in alle richtingen moeten zichtbaar zijn.

