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Reglement 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 

Artikel 1. Doel  

De Stad Gent geeft bij wijze van deze politieverordening uitvoering aan artikel 3, 3° van de wet van 
24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, dat bepaalt dat de 
gemeenteraad kan voorzien in een administratieve geldboete voor de inbreuken opgesomd in het 
Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de 
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.  

Artikel 2. Definities  

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.  

Bestuurder:  al wie een voertuig bestuurt. 

Weggebruikers: elke persoon die gebruik maakt van de openbare weg. 

Auto: elk motorvoertuig, met inbegrip van de trolleybus, dat niet beantwoordt aan de bepalingen 
van de bromfiets, van de motorfiets, van de drie- en van de vierwieler met motor. 

Voertuig: elk middel van vervoer te land, evenals  alle verrijdbaar landbouw- of bedrijfsmaterieel. 

Motorvoertuig:  elk voertuig uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden. 

Stilstaand voertuig: een voertuig dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van 
personen of voor het laden of lossen van zaken. 

Geparkeerd voertuig: een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van 
personen of voor het laden of lossen van zaken. 

Motorfiets: elk tweewielig motorvoertuig met of zonder zijspanwagen en dat niet beantwoordt aan 
de bepaling van de bromfiets.  Bevestiging van een aanhangwagen aan een motorfiets brengt geen 
wijziging in de classificatie van dit voertuig. 

Bromfiets: elk voertuig met twee wielen of met drie wielen dat naar bouw een maximumsnelheid 
van 45 km/u heeft en waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm³ bedraagt.  De bromfietsen 
worden onderverdeeld in bromfietsen klasse A  die naar bouw en motorvermogen, op een 
horizontale weg, niet sneller kunnen rijden dan 25 km per uur en bromfietsen klasse B  die niet deel 
uitmaken van klasse A. 

Automatisch werkende toestellen:  onbemande camera’s met nummerplaatherkenning 

Autosnelweg:  de openbare weg waarvan het begin of de oprit aangeduid is met het verkeersbord 
F5 en het einde met het verkeersbord F7. 

Autoweg: de openbare weg waarvan het begin aangeduid is met het verkeersbord F9 en het einde 
met het verkeersbord F11. 

Fietspad: het deel van de openbare weg dat voor het verkeer van fietsen en tweewielige 
bromfietsen klasse A is voorbehouden door de verkeersborden D7, D9 of door de wegmarkeringen 
bedoeld in artikel 74. Het fietspad maakt geen deel uit van de rijbaan. 
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Trottoir: het gedeelte van de openbare weg, al dan niet verhoogd aangelegd ten opzichte van de 
rijbaan, in ’t bijzonder ingericht voor het verkeer van voetgangers. Het trottoir is verhard en de 
scheiding ervan met de andere gedeelten van de openbare weg is duidelijk herkenbaar voor alle 
weggebruikers 

Rijbaan: het deel van de openbare weg dat voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht. 

Rijstrook:  elk deel van een rijbaan die in haar langsrichting verdeeld is door één of meer witte 
doorlopende of onderbroken strepen of door voorlopige markeringen die bestaan uit hetzij oranje 
doorlopende of onderbroken strepen hetzij doorlopende of onderbroken strepen gevormd door 
oranje spijkers . 

Kruispunt: de plaats waar twee of meer openbare wegen samenlopen. 

Overweg: de gehele of gedeeltelijke kruising van een openbare weg door een of meer buiten de 
rijbaan aangelegde sporen. 

Voetganger: een persoon die zich te voet verplaatst.  

Voetgangerszone:  een of meer openbare wegen waarvan de toegang aangeduid is met het 
verkeersbord F103 en de uitgang met het verkeersbord F105. 

Erf: zone waarvan de kenmerken overeenstemmen met die van het woonerf, maar waar de 
activiteiten verruimd kunnen zijn tot ambacht, handel, toerisme, onderwijs en recreatie. 

Woonerf:  één of meer speciaal ingerichte openbare wegen waarvan de toegangen zijn aangeduid 
met verkeersborden F12a, en de uitgangen met verkeersborden F12b.  In het woonerf overweegt 
de woonfunctie. 

Gelijkgrondse berm: de ruimte, onderscheiden van het trottoir en het fietspad, begrepen tussen 
enerzijds de rijbaan en anderzijds een sloot, een talud, de grenzen van eigendommen, die zich op 
hetzelfde hoogteniveau bevindt als de rijbaan en gevolgd mag worden door de weggebruikers, 
bepaald onder de voorwaarden van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

Middenberm: elke aanleg in de lengterichting om de rijbanen te scheiden, behalve 
wegmarkeringen. 

Verhoogde berm : een ruimte die hoger ligt dan het rijbaanniveau, onderscheiden van het trottoir 
en het fietspad, en die tussen deze rijbaan ligt en een sloot, een talud, of grenzen van 
eigendommen.  

Verkeersgeleider : een inrichting die op de rijbaan is aangebracht en die bestemd is om het 
voertuigenverkeer te kanaliseren. 

Bebouwde kom: een gebied met bebouwing en waarvan de invalswegen aangeduid zijn met de 
verkeersborden F1, F1a of F1b, en de uitvalswegen met de verkeersborden F3, F3a of F3b. 

Aanhangwagen: elk voertuig dat bestemd is om door een ander te worden voortbewogen. 

Lading: elk goed of materiaal dat door een voertuig wordt vervoerd. 

Maximale toegelaten massa : de maximale totale massa van het voertuig, bepaald volgens de 
weerstand van de onderdelen van het chassis overeenkomstig de voorschriften van het technisch 
reglement van de auto's. 
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Artikel 3. Toepassingsgebied 

Deze politieverordening is van toepassing op het grondgebied van de Stad Gent, met uitzondering 
van de autosnelwegen die dit grondgebied doorkruisen.  

Artikel 4. Doelgroep: 

Deze politieverordening is van toepassing op iedere meerderjarige natuurlijke persoon en iedere 
rechtspersoon die zich op het grondgebied van de Stad Gent bevindt, ongeacht zijn woonplaats of 
ligging van de  maatschappelijke zetel. 

Hoofdstuk II. Overtredingen van de eerste categorie volgens KB van 1 december 

1975 houdende algemeen reglement op de politie op het wegverkeer 

en van het gebruik van de openbare weg. 

Artikel 5. Parkeren in erven en woonerven 

Binnen de woonerven en de erven, is het parkeren verboden, behalve: 

- op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een 
andere kleur en waar de letter ''P'' aangebracht is; 
- op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat. 

Artikel 6. Stilstaan en parkeren op verhoogde inrichtingen 

Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de 
verkeersborden A14 en F87, of die op de kruispunten alleen aangekondigd zijn door de 
verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden F4a 
en F4b, is stilstaan en parkeren verboden op deze inrichtingen, behoudens plaatselijke 
reglementering. 
 

 A14      F87     F4a      F4b 
 

Artikel 7. Parkeren voetgangerszones 

In voetgangerszones is het parkeren verboden 

Artikel 8. Opstelling stilstaand of geparkeerd voertuig ten opzichte van de rijrichting 

Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten opzichte van zijn rijrichting. 

Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of langs 
de andere kant opgesteld worden. 
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Artikel 9. Stilstaan of parkeren op een berm 

Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld: 

- buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op eender  
welke berm;  
- indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de buitenkant  
van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter breed vrijgelaten worden;  
- indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk  
op de rijbaan opgesteld worden;  

- indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan opgesteld worden. 

Artikel 10. Stilstaan of parkeren volledig of deel op de rijbaan 

Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst worden:  
- 1° zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan;  
- 2° evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg;  
- 3° in één enkele file  
  
Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand van de rijbaan 
parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet overschrijden.  

Artikel 11. Opstelling fietsen en tweewielige bromfietsen 

Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 
75.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, opgesteld worden zonder het verkeer 
van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd 
zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°.f van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.  

Artikel 12. Opstelling motorfietsen 

Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van 
het gebruik van de openbare weg opgesteld worden, zonder het verkeer van de andere 
weggebruikers te hinderen of onveilig te maken. 

Artikel 13. Stilstaan en parkeren op plaatsen waar gevaar veroorzaakt kan worden of onnodige 

hinder zou veroorzaken 

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of parkeren op elke plaats waar het duidelijk een 
gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen 
hinderen, inzonderheid:  
 
- 1° op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders   
       van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden  
       of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;  
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- 2° op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen voor  
       de voetgangers en de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige     
       bromfietsen;  
- 3° in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de naast  
       bijgelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering;  
- 4° op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens plaatselijk  
       reglementering;  
- 5° op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten behalve voor  
       voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de  
       onderkant van die verkeerslichten zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt;  
- 6° op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor voertuigen waarvan de hoogte,  
       lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die  
       verkeersborden zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt.  

Artikel 14. Parkeren op specifieke plaatsen zoals omschreven in artikel 25.1, 1°, 2°, 3°, 5°, 8° tot 

13° van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 

het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 

Het is verboden een voertuig te parkeren:  
 
- 1° op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig en  
       op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van een ander voertuig zou  
       verhinderen;  
- 2° op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, trolleybus- of  
       tramhalte aanwijst;  
- 3° voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken  
       leesbaar op die inrij is aangebracht;  
- 4° op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen  
       zou verhinderen;  
- 5° buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het verkeersbord  
       B9 is aangebracht;  
 

     B9 
 
- 6° op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het  
       verkeersbord E9a of E9b is aangebracht;  
 

 E9a      E9b 
 
- 7° op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2.° van het koninklijk  
       besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer  
       en van het gebruik van de openbare weg;  
- 8° op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of geparkeerd voertuig,  
       wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen;  
- 9° op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen;  
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- 10° buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg met  
         twee rijbanen of op de middelste berm die deze rijbanen scheidt.  

Artikel 15. Onjuiste aanduiding parkeerschijf 

Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen van de 
schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft. 

Artikel 16. Parkeren onrijvaardige motorvoertuigen en aanhangwagens 

Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en 
aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te laten parkeren. 
 

 E9a          E9c      E9d 

Artikel 17. Parkeren auto’s, slepen en aanhangwagens met een MTM van meer dan 7,5 ton 

Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto’s, slepen en 
aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na 
elkaar te laten parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is 
aangebracht.  

Artikel 18. Parkeren reclamevoertuigen 

Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te laten 
parkeren.  

Artikel 19. Gebruik gehandicaptenkaart 

Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart, bedoeld in artikel 27.4.3 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 
van het gebruik van de openbare weg of het door artikel 27.4.1 van hetzelfde besluit hiermee 
gelijkgesteld document, op de binnenkant van de voorruit of als er geen voorruit is, op het voorste 
gedeelte van het op een voorbehouden parkeerplaats voor persoon met een handicap geparkeerde 
voertuig.  

Artikel 20. Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren  

Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betreffende het stilstaan en het parkeren niet in acht 
nemen. 
 

E1  E3  E5  E7    E9a   E9b   E9c   E9d 
 
 
 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.werfonline.be/web/image.php?file%3D/uploads/521626d0142c9_E9C.jpg%26y%3D80%26x%3D90%26modus%3Dresize&imgrefurl=http://www.werfonline.be/nl/subcategorie/verkeersbordenkopen/14674/parkeerborden/14718/&h=80&w=54&tbnid=n5Eyjn4y6gU4KM:&zoom=1&docid=fgKGz4jw56aWmM&ei=j8dgVNGXEK3Y7AaWgIGgDw&tbm=isch&ved=0CE4QMyglMCU&iact=rc&uact=3&dur=982&page=1&start=0&ndsp=41
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Artikel 21. Verkeersbord halfmaandelijks parkeren 

Verkeersbord E11 niet in acht nemen. 
 

E11 
 

Artikel 22.  Stilstaan en parkeren op verkeersgeleiders en verdrijvingsvakken 

Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken 

Artikel 23. Stilstaan en parkeren op witte markering parkeerzone 

Het stilstaan of parkeren is verboden op witte markeringen bedoeld in artikel 77.5 van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 9 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen 
moeten staan. 

Artikel 24. Stilstaan en parkeren op dambordmarkeringen 

Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die bestaat uit witte vierkanten die 
op de grond zijn aangebracht. 

Artikel 25. Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder 

Niet in acht nemen het verkeersbord C3, wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door 
automatisch werkende toestellen. 
 

C3 
 

Artikel 26. Verkeer in voetgangerszones 

Niet in acht nemen het verkeersbord F 103, wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door 
automatisch werkende toestellen. 
 

 F103 
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Hoofdstuk III. Overtredingen van de tweede categorie volgens KB van 1 december 

1975 houdende algemeen reglement op de politie op het wegverkeer 

en van het gebruik van de openbare weg 

Artikel 27. Stilstaan en parkeren op autowegen 

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op autowegen, behalve op de 
parkeerstroken, aangewezen door het verkeersbord E9a.  
 

 E9a 

Artikel 28. Stilstaan en parkeren op specifieke plaatsen zoals omschreven in  artikel 24, lid1 1°, 2°, 

4° tot en met 6° van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of parkeren op elke plaats waar het duidelijk een 
gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen 
hinderen, inzonderheid:  
- 1° op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens  
       plaatselijke reglementering;  
- 2° op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van  
       tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de  
       rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;  
- 3° op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en  
       bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 3 meter voor deze  
       oversteekplaatsen;  
- 4° op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens plaatselijke reglementering  
       onder de bruggen;  
- 5° op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid  
       onvoldoende is.  

Artikel 29. Parkeren op specifieke plaatsen zoals omschreven in artikel 25.1, 4°, 6°, 7° van het KB 

van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 

en van het gebruik van de openbare weg 

Het is verboden een voertuig te parkeren:  
 
- 1° op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweewielige  
       bromfietsen op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden;  
- 2° op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden;  
- 3° wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden.  
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Artikel 30. Parkeren op voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap 

Het is verboden een voertuig te parkeren op de parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in 
artikel 70.2.1.3°c van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg behalve voor de voertuigen 
gebruikt door personen met een handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals bedoeld 
in artikel 27.4.1 of 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

Hoofdstuk IV. Sanctionering 

Artikel 31. Overtredingen van de eerste categorie 

Inbreuken op de artikelen uit Hoofdstuk 2 van deze politieverordening worden gesanctioneerd met 
een administratieve geldboete of onmiddellijke betaling zoals bepaald in artikel 2 § 1 van het 
Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de 
verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen. 
[gewijzigd gemeenteraad 24 september 2018 ; treedt in werking 25 september 2018] 

Artikel 32. Overtredingen van de tweede categorie 

Inbreuken op de artikelen uit Hoofdstuk 3 van deze politieverordening worden gesanctioneerd met 
een administratieve geldboete of onmiddellijke betaling zoals bepaald in artikel 2 § 2 van het 
Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de 
verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.   
[gewijzigd gemeenteraad 24 september 2018 ; treedt in werking 25 september 2018] 

Hoofdstuk V. Bekendmaking 

Artikel 33. Bekendmaking 

Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 van het 
Gemeentedecreet. 

Hoofdstuk VI. Inwerkingtreding politieverordening 

Artikel 34. Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016. Tweejaarlijks wordt de werking van dit 
reglement geëvalueerd. 
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Hoofdstuk VII. Afschrift 

Artikel 35. Afschrift 

Afschrift van onderhavige politieverordening wordt aan de heer provinciegouverneur en aan de 

heer procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen toegezonden.  

 

 


