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Met paard en rijtuig onderweg. 

Het verkeersrecht in evolutie : 

• 19e eeuw : de zorgvuldigheidsnorm:     

     art. 1385 BW 

• 20e eeuw : koning auto 

• 21e eeuw : zwakke weggebruiker 

• Verdere evolutie…. 



2011: aankondiging van een vernieuwde wegcode 

Naar evenwichten tussen weggebruikers 

 

– Recreanten 

 Quads 

 Fiets 

 Ruiters en menners 

 … 

– Automobilisten 
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1.   RECHTSBRONNEN 

 

 

 
 
1.1 Tradities en gebruiken 
  
        (bv. Voorrangsregels in paddocks of  voorpleinen van wedstrijden; afstandsregel) 

1.2 Internationaal recht : (sanitaire verplichtingen, grensoverschijdend transport etc.) 

1.3 Wetgeving (wet, decreet, KB) 

 A. Strafwetboek  

     (bijv. Art. 556 : zij die paarden, trek- last of  rijdieren die aan hun zorg zijn 
toevertrouwd, in een bewoonde plaats doen of  laten binnendringen, 
worden gestraft met een boete van 5 tot 15 fr. – x opdeciemen; zij die 
paarden laten lopen op gronden die met veldvruchten zijn bezet). 

 B. Boswetboek  

             (verkeer van paarden in bossen en de gewestelijke bevoegdheden) 
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C. Veldwetboek (W 07.10.1886 – bijv. Art. 87.1° : zij die zonder        

noodzaak en ondanks verbod van de eigenaar, gebruik maken van een 

weg die aan andermans persoon behoort; afsluitingen openen om zich 

doorgang te verlenen…) 

D. KB’s m.b.t. de verkeersveiligheid, Wegverkeerswet van 1 december 

1975, later gewijzigd door de wet houdende de instelling van de 

superboetes : 

  KB van 01.12.1975 houdende het algemeen reglement op de politie 

van het wegverkeer – de wegcode. 

 

 KB van 16.03.1968 houdende het algemeen reglement op het 

wegverkeerswet. 
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     KB van 23.03.1998 betreffende het rijbewijs, zoals laatst gewijzigd bij KB 

         van 22.03.2004. De regeling van het rijbewijs (voor wat betreft het vervoer 

         van paarden door de recreatieve ruiter en menner). 

 

    KB van 15.03.1968 De aanhangwagen : art. 54 ev. van het technisch  

         reglement 

 

E. Dierenwelzijn : wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (W 

14.08.1986 : houden van dieren, dierenproeven, handel in dieren, 

levensbeëindiging van dieren, …) 
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 KB 09.07.1999 betreffende de bescherming van dieren tijdens vervoer en de 

erkenningsvoorwaarden van veevoeders, handelaars, stopplaatsen en 

verzamelcriteria (TRACES, ANIMO, …) 
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  Besluit van 22.07.1993 van de Vlaamse regering betreffende de 

    toegankelijkheid en het occasionele gebruik van bossen 

F.  Decreten : Besluiten van de decreetgever 
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 Besluit van de Waalse regering van 14.11.2001 tot toekenning van een toelage aan 

privé-eigenaars voor dunnings- en uitslepingsverrichtingen met behulp van een 

paard in loofboom- en naaldboombestanden 

 Artikelen 185 en volgende van het boswetboek genomen in toepassing van het 

Waals decreet van 16.02.1995 – De la circulation dans les bois et forêts en général en 

région Wallonne. 

 Besluit van 28.09.1995 van de Brusselse Hoofdstedelijke regering betreffende het 

verkeer in alle bossen. 

 Arrêté du Gouvernement wallon du 29.02.1996 visant à exécuter les articles 186 

bis, 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19.12.1854 concernant le 

code forestier. 
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 G.  Plaatselijke reglementen : genomen in uitvoering van het artikel 2   

                   van de wegcode, de Politiereglementen (verkeer op het strand,  

                   verplichting mest op te ruimen…) 

  Opm. legaliteitscontrole 
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2.   DE WEGCODE 
  

De strafrechtelijke fout 
  

 a. De wegcode (KB 1.12.75) 

 b. Wegverkeerswet (KB 16.03.68) 

Voornaamste bepalingen uit de wegcode die op ruiters en menners van 
toepassing zijn : 

Wegcode, Art. 1 : toepassing  

De wegcode is van toepassing op voetgangers, voertuigen, de bediener van  trek- 

last- of  rijdieren en vee…. 

Wegcode, Art. 2 : bepalingen  

Bestuuder = hij die voertuig bestuurt of  trek-, last- en rijdieren of  vee geleidt of  

bewaakt 
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Wegcode, Art. 8 : de bestuurders (leeftijd : 16 jaar ingespannen – 14 jaar niet 

ingespannen of  12 jaar indien vergezeld van ruiter ten minste 21 jaar (?!) 

 Opm. : 8.3 lichamelijke geschiktheid en rijvaardigheid. (brevetten?) 

                                ongeoorloofde bestuurder & mogelijk regres verzekering 

                                dronkenschap en intoxicatie 

   GSM 

Wegcode, Art. 9 : plaats van de bestuurders op de openbare weg : rechts 

aanhouden (ruiters maximum 2 aan 2; op gelijkgrondse berm : met meerdere naast 

elkaar; op aardewegen en boswegen niet zo dicht aan de rechter kant ).  

 Opm. : opjutten paard door inhalend verkeer 

             verhoogde – (niet toegelaten voor ruiters) en gelijkgrondse bermen 

             (toegelaten buiten bebouwde kom) 

Wegcode, Art. 10 : snelheid & vertragen tav. angstige rijdieren 

... Vertragen wanneer hij trek-, last- en rijdieren of  vee op de openbare weg ... 

... Weg nadert. Hij moet stoppen indien deze dieren tekenen van angst vertonen ... 
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Art. 13 : aankondiging van een maneuver : elke zijdelingse verplaatsing = maneuver 

Alvorens een maneuver of  een beweging uit te voeren die een zijdelingse verplaatsing 

vereist of  een wijziging van richting veroorzaakt, moet de bestuurder zijn voornemen tijdig 

genoeg kenbaar maken … door een teken met de arm. Deze aanduiding moet ophouden 

zodra de zijdelingse verplaatsing of  de wijziging van richting uitgevoerd is. 

Van zodra 10 koetsen/ruiters – art. 53.3 en 55 bis – Begeleiders – waarschuwingstekens en 

uitvoeringstekens (zie boek) 

 

Wegcode, Art. 17 : inhaalverbod  

... Verbod links inhalen  van een gespan met > 2 wielen op overwegen, kruispunten met 

voorrang van rechts , top van helling, zebrapad... 

 

De wegcode is van toepassing op menwegen - op private wegen : naar analogie 
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19. De bestuurder die naar links/rechts afslaat moet : 

1° Zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar maken door middel van de rechter 

richtingsaanwijzer wanneer het voertuig daarvan voorzien is of, zoniet en indien 

mogelijk, door een teken met de arm. 

(tijdig teken, achterom kijken, zijdelings verplaatsen, bocht aan matige snelheid, indien links 

afslaan : bocht ruim nemen) 
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Wegcode, Art. 21 : verkeer op autosnelwegen 

...bestuurders van rijwielen, van bromfietsen en van dieren; - aan de bestuurders...  

 

Wegcode, Art. 30 : gebruik van de lichten : voertuigen en weggebruikers die 

de openbare weg volgen (200 m zichtbaarheid) 

 handkarren en gespannen : wit licht vooraan en rood achteraan (links op te stellen 

en mogen in één licht verenigd zijn)  
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Wegcode, Art. 45 : lading van de voertuigen : algemene voorschriften 

...ladingen van graangewassen, vlas, stro, paarden- of  veevoerder in bulk of  in... (lading 

verplicht af  te dekken met zeil of  net) 

 

Wegcode, Art. 46 : lading van de voertuigen : afmetingen 

...lading bestaat uit graangewassen, vlas, stro, paarden- of  veevoeder in bulk, met... 

(breedte voertuig : 2,75 m. ipv. 2,55 m) 
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Wegcode, Art. 49 : slepen 

...: slepen 49.1. Een motorvoertuig en een gespan mogen slechts één voertuigslepen 

  

Wegcode, Titel 2 (Verkeersregels) : art. 53 

... Art. 52 .2 gedrag bij ongeval vs. vluchtmisdrijf  ...  

Europees aanrijdingsformulier : niet van toepassing – wel aan te raden 
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Wegcode, Art. 53 : gespannen 

 

Wegcode, art. 53 : 1. Niet meer dan 4 dieren achter elkaar en 3 naast elkaar  

                              2. Inrichting & leidsel : goed in de hand ;  

                              3.zoveel begeleiders als voor de veiligheid van verkeer      

    vereist - +1 begeleider met méér 5 dieren;   

     mallejan:begeleider te voet 

Begeleiders : altijd in nabijheid v. gespan en dieren in bedwang houden 

 

Wegcode, Art. 55 : dieren 

.in bebouwde kom : verbod galopperen – ruiters max. 2 aan 2 
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Artikel 55 bis : ruiters in groep 

1. Artikel is van toepassing op groepen van ten minste 10 ruiters 

/menners 

2. Mogen begeleid worden door een groepsleider (ten minste 21 jaar (?!) 

– nationale kleuren met zwarte vermelding ‘groepsleider’ + Fluo vestje 

(niet verplicht) + C3 bord – heeft bevoegdheid het verkeer op de 

dwarswegen stil te leggen terwijl de groep oversteekt. 

 

(in wielertoerisme spreekt men van wegcapitains – verplichte begeleiding 

van 2 wegcapitain – art. 43 bis wegcode) -  opdracht voor liga’s –  

seingeversclub – overleg politie) 

 

Georganiseerde wandelingen : zorgvuldigheidsverplichting van de 

 organisator – samenloop verantwoordleijkheden mogelijk. 
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Wegcode, Art. 65 : verkeersborden : algemene bepalingen 

Begin en einde  van een zone verboden voor een gespan of  ruiter.   

 

     

Wegcode, Art. 68 : verbodsborden   

        

 

Wegcode, Titel 4 : Art. 83 : Technische voorschriften 

Lichten voor gespannen : driehoekige reflectoren achteraan verplicht – 

Oranje reflectoren aan zijkant facultatief  : tussen 40 cm en 1.20 m hoog 
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Wegcode, Art. 83.2: remmen : 

Bespannen voertuigen moeten voorzien zijn van een voldoende doelmatige reminrichting. 

Deze bepaling geldt niet voor tweewielige bespannen voertuigen waarvan het gewicht in beladen 

toestand niet meer dan 1.000 kg. Bedraagt en waarvan de bespanning zodanig is dat het 

voertuig terzelfder tijd als trekdier stilhoudt.   
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Enkele pijnpunten 

 

 

 

 
1. Wetsconflict tussen wegcode en toegankelijkheidsdecreten 

2. Wetsconflict tussen politiereglementen en wegcode 

3. Rechts aanhouden 

4. Tekens om links af  te slaan 
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2.   DE ZWAKKE WEGGEBRUIKER 

 

 

2.1 Situering 
 Objectieve aansprakelijkheid – zonder fout 
 

3.2 Art. 29 bis WAM 

§1. Bij een verkeersongeval waarbij een of  meer motorvoertuigen betrokken zijn, op plaatsen 

bedoeld in artikel 2, §1, wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade en de schade geleden 

door de bestuurder van elk van de betrokken voertuigen, alle schade geleden door de slachtoffers en 

hun rechthebbenden voortvloeiende uit lichamelijke letsels of  het overlijden, met inbegrip van de 

kledijschade, hoofdelijk vergoed door de verzekeraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de 

bestuurder of  de houder van de motorvoertuigen overeenkomstig deze wet dekken.   
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Deze bepaling is ook van toepassing indien de schade opzettelijk werd 

veroorzaakt door de bestuurder. 

 

Bij een verkeersongeval waarbij een motorvoertuig is betrokken dat aan de 

spoorstaven is gebonden, rust de verplichting tot schadevergoeding die in het 

voorgaande lid is bepaald, op de eigenaar van het motorrijtuig. 

 
Schade aan functionele prothesen wordt beschouwd als lichamelijke schade.  

(…) 

Slachtoffers die ouder zijn dan 14 jaar en het ongeval en zijn gevolgen hebben gewild, kunnen zich niet 

beroepen op de bepaling van het eerste lid. 
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1315 BW – 870 Ger. Wb - 1382 BW    29 bis WAM 

- Fout  - verkeersongeval 

 

- Schade  - betrokkenheid van  

    motorvoertuig 

   - lichamelijke schade 

Oorzakelijk  

verband 

2.3 Oud versus nieuw stelsel 
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3.   VERVOER VAN PAARDEN 

 

 
 

 

 
 3.1    De inverkeerstelling van het voertuig 

 3.2    Welke reisdocumenten moeten mee ? 

      a. Mbt. het voertuig 

                   b. Mbt. de vervoerde paarden 

          3.3    Het rijbewijs 

     - Soorten rijbewijs 

        - Wat mag ik trekken? 

         - Heb ik een geldig rijbewijs? 

 3.4   De aanhangwagen 
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Voetnoot:  

Gewicht en belading 
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   3.1 De inverkeerstelling van het voertuig 

OMTRENT DE LEEFTIJD VAN : 

- MTM < 7,5 T : min. 18 jaar : 

  Art. 8.2.3° 

  KB 01.12.1975 en 18.2° - KB 23.03.98 

 

- MTM > 7,5 T : min. 21 jaar :  

  Art. 8.2.2° 

  KB 01.12.1975 en 18.3° - KB 23.03.98 
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3.2 Welke documenten neem ik op reis mee ?  

 

 

 

 

A. Tav. het voertuig : 

1. Verzekeringsbewijs (groene kaart) - voertuig en aanhangwagen/trailer)   

  W 21.11.89 

2. Identiteitskaart         

  KB 26.01.67 ; 21.12.65 en 08.10.60 

3. Kentekenbewijs - (trekkend voertuig en aanhangwagen) 

  Art. 17§1  -  KB 20.07.01 

4. Gelijkvormigheidsattest  

  Art. 10  -  KB 15.03.68 

5. Keuringsbewijs  

  Art. 23-24  -  KB 15.03.68 

6. Keuringsvignet - (aanhangwagen/trailer) 

  KB 15/03/68   
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B. Tav. de paarden (dierenwelzijn, identificatie, rij- en rusttijden) 

(sancties : volgens de wetgeving van gastland – RL 1990/425) 

 

1. Gezondheidscertificaat : (RL 1990426) - PCE : (Verordening 12005), 

identificatie paard en transport 

2. Identificatiebewijs paard (paspoort Equipas of  stamboek) 

3. Bewijs chip 

4. Reisschema (vanaf  11 april 2007) 

     Vereist bij commerciële transactie (verschillende EU-lidstaten interpreteren dit 

verschillend) 
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3.3 Het rijbewijs 
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VOERTUIG RIJBEWIJS LEEFTIJD 

Bromfiets klasse A 

 25 km/h beperkt) 
geen 

16 jaar 

18 jaar met passagier 

Bromfiets + vierwieler 

klasse B (50 cm³ en tot 

max  45 km/h) 

A3 

(géén indien geboren 

vóór 15/02/'61) 

16 jaar 

18 jaar met passagier 

Motorfiets tot 125 cc 

en < 11 kW 

2 jaar een rijbewijs van 

cat. B 
18 jaar 

Motorfiets < 25 kW of  

< 0,16 kW/kg 

A < 25 kW 

< 0,16 kW/kg 
18 jaar 

Motorfiets > 25 kW of 

> 0,16 kW/kg 
A 

21 jaar 

(of  2 jaar lichte A) 



33 

Quads 

(vierwieler met motor) 

< 350 kg max lege 

massa, < 50 cc , 

max. 45 km/h 

of > 350 kg 

A3  

of  B 
18 jaar 

Trikes 

(driewieler met motor) 

< 270 kg max lege 

massa, < 50 cc, 

max. 45 km/h 

of > 270 kg 

A3  

of  B 
18 jaar 

Auto tot 3.500 kg max. 

toeg. massa en max. 8 

zitplaatsen 

B 18 jaar 

Trekkend voertuig cat. 

B + aanhangwagen > 

750 kg MTM* en MTM 

samenstel > 3500 kg 

B+E 18 jaar 

http://www.mobilit.fgov.be/nl/weg/rijbewijs/
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Auto tot 7.500 kg 

MTM*_ 

(kleine vrachtwagen) 

C1 18 jaar 

 

 

 

Zware vrachtwagens, 

meer dan 7.500 kg 

MTM*_ 

 

C 

 

 

21 jaar (18 j. Met 

getuigschrift 

vakbekwaamheid) 

Trekkend voertuig cat. C 

+ aanhangwagen > 750 

kg MTM*_ 

C + E 

21 jaar (18 j. Met 

getuigschrift 

vakbekwaamheid) 

Trekkend voertuig cat. C1 

+ aanhangwagen > 750 

kg MTM*_ (samen < 

12.000 kg MTM) 

C1 + E 
18 j. Indien MTM*_ 

samenstel < 7.500 kg 

Autobus of  autocar 

(personenvervoer) met 

meer dan 16 zitplaatsen + 

1 voor bestuurder 

D 21 jaar 
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Autobus of  autocar 

(personenvervoer) met 

meer dan 8 en niet meer 

dan 16 zitplaatsen + 1 

voor de bestuurder 

D1 

21 jaar (18 j. met 

getuigschrift 

vakbekwaamheid) 

 

 

 

Trekkend voertuig cat. D 

+ aanhangwagen > 750 

kg MTM*_ 

D + E 21 jaar 

Trekkend voertuig cat. 

D1 + aanhangwagen > 

750 kg MTM*_ (samen < 

12.000 kg) 

D1 + E 

21 jaar (18 j. met 

getuigschrift 

vakbekwaamheid) 

Landbouwmaterieel + 

bedrijfsmaterieel op de 

openbare weg 

B, C of  C1 naargelang 

hun MTM 
18 of  21 jaar 

Landbouwmaterieel 

traject hoeve-veld-hoeve 
Geen 

16 jaar (21 j. Indien > 

7.500 kg MTM*_ of  18 j. 

Met getuigschrift 

vakbekwaamheid 
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Landbouw- of  

bostrekkers; voertuigen 

voor traag vervoer 

Geen indien geboren 

vóór 01/01/’82 

18 jaar (21 j. indien > 

7.500 kg MTM*_) 

Motorvoertuigen voor 

mindervaliden om 

stapvoets te rijden 

Geen - 

Bespannen voertuig (bv. 

paard met kar) 
Geen 16 jaar 

Niet ingespannen trek-, 

last- of  rijdieren en vee 

(bv. begeleiders van vee) 

Geen 14 jaar 

Ruiter begeleid door 

ruiter van ouder dan 21 

jaar (bv. paardrijden-) 

Geen 12 jaar 

* MTM = Maximale Toegelaten Massa (eigen massa van het voertuig + laadvermogen : lading + bestuurder + passagier) – 

zie  artikel  2.31 wegcode 
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Wat mag ik trekken ? 

 

 

Categorie B : laat u toe van een aanhangwagen te trekken tot 750 kg.  U mag 

méér dan 750 kg trekken indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is 

vervuld : 

1°  de MTM van het samenstel mag niet meer dan 3.500 kg 

bedragen en 

 

2°  de MTM van de aanhangwagen mag de ledige massa van het 

trekkend voertuig niet overschrijden. 
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In de praktijk is dit niet haalbaar voor hij die één of  meerdere paarden wil 

trekken. 

 

Hij zal titularis moeten zijn van een rijbewijs BE.    

../../Local Settings/Temporary Internet Files/images/BarbotEspaceRenault.jpg
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STRAFBAAR FEIT :  

 

- Niet-verzekering en niet toegelaten bestuurder 

 

- Zware boete met ontzettingen recht tot sturen 

 

- Regres van de verzekeraar 

HEB IK EEN GELDIG RIJBEWIJS? :  

 

- Rijbewijs van voor 01.10.1998:automatisch BE 

 

- Rijbewijs met ingang op 01.10.1998: examen voor BE 

Sancties :  
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Heb ik een geldig rijbewijs ? 

 

   1.  Rijbewijs afgeleverd  voor 01.10.1998 
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2. Rijbewijs afgeleverd na 01.10.1998 
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3.4. De aanhangwagen. (art. 49 wc + 54 techn. Regl) 

-geremd vs. ongeremd (zie rijbewijs) 

-Rijbewijs ‘E’ 

-installatie :  

 trekhaak (EU norm + beugel of  varkenstaartje) – quid namontage of  

 afneembare haken.  

    Hulpkoppeling (kabel) 

    Losbreekrem (mechanisch gedeelte op dissel)     

 

-Kogeldruk – brug 20 ° 

-Beperkingen in MTM (bepaald door trekkend voertuig – art. 21 Technisch reglement) 

-Verzekeringsverplichting boven MTM 500 kg - keuringsvignet 
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