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Enkele praktische tips 
 

Stel je goed zichtbaar op.  

Houd rekening met de stopafstanden van voer-

tuigen. Gebruik oriëntatiepunten om de auto’s 

op een veilige manier te laten stoppen.  

Vermijd grote voertuigen als eerste te laten 

stoppen; achterop komende bestuurders zien je 

niet staan.  

Laat de groep oversteken als het verkeer stil ligt. 

Houd het naderende verkeer steeds in de gaten. 

Spreek duidelijk af met de groep dat ze alleen op 

jou teken mogen vertrekken.  

Laat je niet afleiden of ga niet in discussie, let 

steeds op het verkeer en je groep.  

Eigen veiligheid en veiligheid van de groep is het 

allerbelangrijkste.  

Laat de groep voetgangers aansluiten. Probeer 

te vermijden om het verkeer nodeloos op te hou-

den en voorkom filevorming.  Splits te grote 

groepen op.  

Reageer tijdig als je een prioritair voertuig hoort 

naderen (sirene en blauw licht).  

Blijf steeds kalm en beleefd.  

 

Beëindiging van de functie 
 

De functie van gemachtigd opzichter kan beëindigd 

worden door de burgemeester of door de gemachtigd 

opzichter zelf.  

Volgens de regelgeving  moet de gemachtigd opzich-

ter die zijn taak niet meer uitvoert, de lokale politie 

hiervan op de hoogte brengen. Je moet de machtiging 

terugbezorgen.  
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Welke uitrusting is verplicht?  
 

Om de aanwijzingen te geven, moet je de wettelijke 

uitrusting dragen. Alleen dan moeten de weg-

gebruikers je aanwijzingen volgen.  

Een gemachtigd opzichter is herkenbaar aan: 

het reflecterend stopbordje C3 op steel met een 

minimum doorsnede van 15 cm;  

de nationale driekleuren armband met daarop 

de naam van de gemeente(n). 

Naast bovengenoemde verplichte uitrusting, is een 

goede zichtbaarheid van groot belang. Het dragen 

van een fluovest of reflecterende armbanden is niet 

verplicht, maar wel sterk aanbevolen.    

DE ARMBAND MOET GEDRAGEN WORDEN                 

OM DE LINKERARM.  

Welke bevoegdheden heeft de            

gemachtigd opzichter? 
 

Een gemachtigd opzichter heeft de bevoegdheid om 

groepen voetgangers (kinderen, scholieren, bejaar-

den, personen met een handicap) veilig te laten over-

steken. 

Je mag daarbij aanwijzingen geven aan andere weg-

gebruikers en het verkeer stilleggen, maar je mag het 

verkeer niet regelen. 

De gemachtigd opzichter heeft géén bevoegdheden 

op een kruispunt met verkeerslichten, maar mag wel 

groepen begeleiden op het zebrapad.  Groen = groen 

en rood = rood.  

GEEN FIETSERS LATEN OVERSTEKEN!   

FIETSERS DIE OVERSTEKEN BIJ EEN GEMACHTIGD   

OPZICHTER MOETEN EERST AF STAPPEN .  

Wettelijk kader 

De functie van gemachtigd opzichter is vastgelegd in de wegcode 

(Koninklijk Besluit van 1 december 1975) en de Ministeriële om-

zendbrief betreffende de gemachtigde opzichters van 5 juli 1999.  

Gemachtigd opzichter word je na het volgen van een 

cursus bij de politie.   

Wie mag de functie uitoefenen?  
 

Iedereen vanaf de leeftijd van 18 jaar kan gemachtigd 

opzichter worden, maar je moet wel eerst een theore-

tische en praktische opleiding volgen.  

De cel verkeer van de lokale politie organiseert deze 

cursus bij voldoende aanvragen. Vooral leerkrachten, 

ouders, leiding van jeugdbewegingen en begeleiders 

van senioren schrijven zich hiervoor in.  

Nadat je de opleiding hebt gevolgd,  word je gemach-

tigd door de burgemeester. Je ontvangt een attest. In 

onze politiezone is dit attest geldig op het grondge-

bied van de gemeenten Balen, Dessel en Mol.   

Optreden in een andere gemeente is mogelijk met 

voorafgaande toestemming van de plaatselijke      

burgemeester.  

Onze inwoners en bestuurders hechten veel belang 

aan verkeersveiligheid. Hoewel de gemeenten en de 

politie hierin een belangrijke rol vervullen, zijn ook de 

gemachtigd opzichters al lange tijd onmisbaar. Ze 

helpen kinderen de straat oversteken en veilig de 

schoolpoort te bereiken. Ook senioren en minder-

validen laten zich tijdens hun uitstappen begeleiden 

door gemachtigd opzichters.  De inspanningen  van 

deze vrijwilligers worden dan ook erg gewaardeerd.  

Wat is een gemachtigd opzichter? 
 

Een gemachtigd opzichter zet zich vrijwillig in voor de 

verkeersveiligheid en laat groepen voetgangers veilig 

de straat oversteken.  


