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Toepassing van verkeersborden met zonale geldigheid

Toepassing van verkeersborden met zonale geldigheid

Naargelang van de toepassing in het veld stelt de ingewikkelde regelgeving in verband met
zonale verkeersborden de wegbeheerders voor problemen.

Dit dossier wil hen ter hulp komen door de regelgevende aspecten met betrekking tot de
plaatsing van deze tekens – vooral die welke het parkeren regelen – te presenteren en toe te
lichten.

Jean-Pierre Van de Winckel: 010 23 65 51;

jp.vandewinckel@brrc.be

Voorafgaande opmerking

Op de hiernavolgende bladzijden geeft een verticale blauwe streep in de linkermarge aan
dat de tekst uit het reglement voor de wegbeheerder (Ministerieel Besluit van 11 oktober
1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens en bijlagen) komt.

Een verticale groene streep in de linkermarge geeft aan dat de tekst uit het verkeersregle-
ment en “straatcode” (Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende Algemeen regle-
ment op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg) komt.



3

1. Regelgevende aspecten in verband met verkeersborden 
met zonale geldigheid

Verkeersreglement (KB van 1 december 1975)

Vooreerst willen wij aanstippen dat in het verkeersreglement geen sprake is van de “Z”-
benamingen, zoals bijvoorbeeld “ZE9a”, die in de tabellen van een aantal leveranciers van
verkeersborden voorkomen. Leveranciers van verkeersborden en wegbeheerders gebruiken
deze benamingen algemeen, om praktische redenen.

In de officiële teksten, zoals de aanvullende reglementen, wordt de term “signalisatie met
zonale geldigheid” gebruikt.

Artikel 65.5 bepaalt welke borden als verkeersborden met zonale geldigheid mogen worden
gebruikt.

Zie bijlage 1.

Reglement voor de wegbeheerder (MB van 11 oktober 1976)

Artikel 6.7 van en bijlage 7 bij het reglement voor de wegbeheerder leggen de normen vast
voor het plaatsen van verkeersborden met zonale geldigheid.

Zie bijlage 2.
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1.1 Afmetingen van verkeersborden met zonale geldigheid (art. 6.7.3 en 12.1bis van het
reglement voor de wegbeheerder)

De minimumafmetingen van een zone 30-bord of
een ander zonaal verkeersbord zijn 
0,60 m x 0,90 m.

Deze afmetingen mogen worden verkleind tot
0,40 m x 0,60 m wegens plaatselijke
omstandigheden, bijvoorbeeld in een zone met
smalle trottoirs.

1.2 Belangrijk punt

Eerst zij gewezen op artikel 6.7.6 van het reglement voor de wegbeheerder:
“Behalve wat de verkeersborden F4a en F4b betreft, mag de signalisatie met zonale geldigheid
slechts voor meerdere wegen ingevoerd worden”.

Verkeersborden met zonale geldigheid mogen enkel worden toegepast
om een geheel van straten of een wijk te regelen, en niet slechts één
straat. In dit laatste geval moeten klassieke verkeersborden worden
gebruikt.

Enkel zone 30-borden mogen worden gebruikt om één straat of straatvak te regelen (bv. zones
30 in schoolomgevingen).

Vervolgens zij opgemerkt dat in een bebouwde kom die met verkeersborden F1 en F3 is
afgebakend geen 50 of 70 km/h-zones mogen worden ingesteld.

“Art. 6.7.1 De zonale geldigheid kan toegekend worden:

1° aan de verbodsborden, met uitzondering van de verkeersborden
C1, C31, C33 en C47.

Wat het verkeersbord C43 betreft, mag enkel een zonale draagwijdte
toegekend worden aan:

- 30 km per uur;
- 50 km per uur voor zover deze zone zich buiten een bebouwde

kom bevindt, afgebakend door de verkeersborden F1 en F3, ze
bebouwd is of er gewoonlijk veel voetgangers of fietsers komen;

- 70 km per uur voor zover deze zone zich buiten een bebouwde
kom bevindt, afgebakend door de verkeersborden F1 en F3.”

F4a F4b

Het zone 50-bord is niet reglementair
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2. Algemene wijze van toepassen

2.1 In één straat

Zoals de regelgeving het voorschrijft, moeten voor verkeersregeling in één straat
traditionele verkeersborden worden gebruikt, en geen verkeersborden met zonale
geldigheid (behalve F4a en F4b – art. 6.7.6.).

Wegbeheerders vinden al te vaak – ten onrechte – dat bij zonale maatregelen minder
verkeersborden nodig zullen zijn dan bij regeling met traditionele verkeersborden; dit is niet
noodzakelijkerwijs het geval.

De hiernavolgende tekening laat trouwens zien dat het niet aangewezen is verkeersborden
met zonale geldigheid te gebruiken om bijvoorbeeld een snelheidsbeperking in een straat
buiten de bebouwde kom in te voeren.

In het getoonde voorbeeld blijkt dat voor dezelfde straat vier traditionele verkeersborden C43
nodig zijn, tegenover acht verkeersborden met zonale geldigheid.

C43

C43

C43

C43
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2.2 In een kleine wijk

Ook in kleine sectoren zullen maatregelen met zonale geldigheid het benodigde aantal
verkeersborden niet terugdringen.

Verkeersborden met zonale geldigheid worden eigenlijk pas interessant in grotere sectoren
met een dicht maaswerk van straten.

In het getoonde voorbeeld blijkt dat in eenzelfde sector acht traditionele verkeersborden C43
nodig zijn, tegenover zestien verkeersborden met zonale geldigheid.

Opmerking

In tegenstelling tot sommige “klassieke” verkeersborden die vervallen aan kruispunten blijven zonale verkeersborden geldig

tot aan het (doorstreepte) verkeersbord dat het einde van de zone aanduidt.
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2.3 Aanvullende vermeldingen

Waar moeten zij komen?

In principe moeten alle vermeldingen op het verkeersbord met zonale
geldigheid staan.

Artikel 6.7.4 van het reglement voor de wegbeheerder bepaalt
immers voor verkeersborden met zonale geldigheid:

“Art. 6.7.4 De bepalingen van de artikelen 9.2, 9.3, 9.4, 9.7 en 11.1, 11.3,
11.4.1 en 2 en 11.7.2° van dit besluit zijn van toepassing wanneer aan
een verkeersbord de zonale geldigheid wordt toegekend.”

Laten wij het voorbeeld nemen van artikel 11.3 met betrekking tot verkeersborden E9. Het
derde lid van dit artikel bepaalt:“Art 11.3. 3° Een opschrift op een onderbord mag aanduiden:
a)…..”

Op grond hiervan mag worden aangenomen dat bijvoorbeeld onder een (3,5 t-)teken van een
verkeersbord C21 een aanvullende vermelding mag worden aangebracht om de draagwijdte
van het bord te wijzigen, maar dan wel altijd op het verkeersbord met zonale geldigheid
zelf en nooit eronder.

Welke kleuren?

De kleuren zijn vastgelegd in artikel 11.3.3° van het reglement voor de
wegbeheerder en artikel 65.5.9 van het verkeersreglement, dat als
volgt luidt:

“De betekenis van een signalisatie met zonale geldigheid kan worden
aangevuld, nader bepaald of beperkt door een zwart opschrift of
symbool. Evenwel mag, voor wat betreft het verkeersbord E9a, het
opschrift of het symbool in het wit op de blauwe achtergrond van het
bord aangebracht worden.”

2.4 Herhalingsborden

Art. 65.5.8 van het verkeersreglement:
“De reglementering die in de zone van toepassing is mag herhaald
worden door een bord gelijkaardig aan dat geplaatst bij het begin van
de zone, aangevuld met het woord “Herhaling”.”

Art. 6.7.7 van het reglement voor de wegbeheerder:
“De in een zone van kracht zijnde reglementering mag door een
gelijkaardig verkeersbord herhaald worden; het draagt de vermelding
“Herhaling”, overeenkomstig artikel 65.5.8 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer.”
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Er zij aangestipt dat dit artikel krachtens de laatste alinea van art. 65.5.10 van het
verkeersreglement niet van toepassing is op snelheidszones.

Herhalingsborden moeten uitzonderlijk blijven; zo niet gaat het voordeel van minder
verkeersborden bij regeling met zonale geldigheid verloren.

Zo moeten zij zeker niet systematisch na elk kruispunt in de geregelde zone worden geplaatst.

Bijlage 7 bij het reglement voor de wegbeheerder en artikel 65.5 van het verkeersreglement
geven een reeks voorbeelden. Daarbij wordt onder meer verduidelijkt dat het woord
“Herhaling” op het beeldvlak van het verkeersbord met zonale geldigheid moet staan, en niet
op een onderbord.

Het spreekt vanzelf dat de aanduidingen op een herhalingsbord dezelfde moeten zijn als op
het verkeersbord aan het begin van de zone.

3. Bijzondere gevallen

3.1 Verkeersborden met zonale geldigheid die de toegankelijkheid regelen

Met verkeersborden C21 (bv. 5 t) kan aan zware voertuigen de toegang worden ontzegd tot
zeer uitgestrekte zones, zonder de aanduiding te moeten herhalen.

Het spreekt vanzelf dat alle toegangen tot de geregelde zone dan met borden moeten worden
afgesloten, om het goede verloop van de wegcontroles niet in het gedrag te brengen.

Ook zij opgemerkt dat hoe groter de zone, hoe moeilijker deze controles uit te oefenen zijn
zodra erftoegang wordt toegestaan.

3.2 Verkeersborden met zonale geldigheid die het parkeren regelen

3.2.1 Blauwe zone

3.2.1.1 Wijze van toepassen

3.2.1.1.1 Maatregel geldt voor één straat

In de praktijk worden bijvoorbeeld voor het invoeren van parkeren met
tijdsbeperking in één straat verkeersborden E9a met afbeelding van
een parkeerschijf op het bord zelf of op een onderbord gebruikt,
gecombineerd met pijlen Xa tot Xd.
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3.2.1.1.2 Maatregel geldt voor een geheel van straten

Als het parkeren met tijdsbeperking voor verscheidene straten geldt, wordt gebruikgemaakt
van:

- ofwel in alle straten: verkeersborden E9a met afbeelding van een parkeerschijf op het
bord zelf of op een onderbord, gecombineerd met pijlen Xa tot Xb (geval 1);

- ofwel rond de betrokken zone: verkeersborden met zonale geldigheid (geval 2).

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

Geval 1 Geval 2
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3.2.1.2 Eventuele vermeldingen bij de aanduiding van een blauwe zone

3.2.1.2.1 Bewonerskaart

Voor het afbeelden van een parkeerschijf bij een verkeersbord E9 dat alleenstaand of als een
bord met zonale geldigheid wordt toegepast, biedt artikel 70.2.1.3° van het verkeersreglement,
dat betrekking heeft op verkeersborden die parkeren toestaan of regelen, twee mogelijk-
heden: afbeelding op het verkeersbord E9 zelf, of afzonderlijk op een onderbord.

Artikel 70.2.1.3° b) van het verkeersreglement:

“Een onderbord waarop de parkeerschijf is afgebeeld, duidt aan dat de parkeertijd beperkt is
en dat de schijf moet gebruikt worden.
Het onderbord mag worden aangevuld met de vermelding “uitgezonderd bewoners” voor de
personen die in het bezit zijn van de bewonerskaart bedoeld in artikel 27.1.4.
De parkeerschijf mag op het verkeersbord E9a afgebeeld worden.”

3.2.1.2.2 Parkeerkaart

De regelgeving staat de gemeenten ook toe het parkeren te
vergemakkelijken voor houders van een parkeerkaart. Deze kaart kan
aan verschillende personen worden toegekend, die niet
noodzakelijkerwijs in de geregelde zone hoeven te wonen.

Opmerking

1/ Omdat de houders van parkeerkaarten ook de houders van bewonerskaarten en van

autodeelkaarten omvatten, verdient de vermelding “Uitgezonderd parkeerkaarten” de

voorkeur boven de vermelding “Uitgezonderd bewoners”.

Omgekeerd valt op te merken dat parkeerverbodplaatsen die met “Uitgezonderd bewoners”

zijn aangemerkt niet toegankelijk zijn voor parkeerkaarthouders.

2/ De ministeriële omzendbrief van 9 januari 2007 (onder meer op de website van de FOD

Mobiliteit en Vervoer te vinden) bepaalt duidelijk de regels met betrekking tot de

gemeentelijke parkeerkaart.

E9

Voorbeeld van een verkeersbord 

met zonale geldigheid

Voorbeelden van “klassieke” verkeersborden die aan

kruispunten vervallen
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3.2.2 Betaalparkeerzone

3.2.2.1 Wijze van toepassen

Hiervoor kan worden verwezen naar de voorgaande paragraaf over
blauwe zones. Op te merken valt echter dat op de gebruikte
verkeersborden het woord “Betalend” moet worden vermeld.

Deze vermelding verdient de voorkeur boven “Ticket”. De parkeer-
automaten evolueren immers zodanig, dat het parkeerticket
misschien zal verdwijnen en plaats zal ruimen voor andere systemen
zoals gsm, enz.

3.2.2.2 Eventuele vermeldingen bij de aanduiding van een betaalparkeerzone

Hiervoor kan worden verwezen naar de voorgaande paragraaf over blauwe zones. Mogelijke
vermeldingen zijn “Uitgezonderd bewoners” en “Uitgezonderd parkeerkaarten”.

3.3 In elkaar overvloeiende zones met verschillende regelingen

Eerst verwijzen wij naar wat het reglement voor de wegbeheerder over het aantal zones
bepaalt:

“Art. 6.7.5.1° Bij de toegang tot een zone mogen ten hoogste twee reglementeringen
ingevoerd worden.

In dit geval mogen de verkeersborden met zonale geldigheid boven of naast elkaar geplaatst
worden op een en hetzelfde bord, dat als minimumafmetingen 0,60 m x 1,60 m heeft. Deze
afmetingen mogen verminderd worden tot 0,40 m x 1,00 m, rekening houdend met de
plaatsgesteldheid.

Wanneer in een zone met twee reglementeringen slechts aan één ervan een einde wordt gesteld,
moet de reglementering die van toepassing blijft door een herhalingsbord aangeduid worden.

Beide reglementeringen mogen op hetzelfde verkeersbord afgebeeld worden overeenkomstig
bijlage 7 tot dit besluit.

Art. 6.7.5.2° Binnen een zone mogen andere reglementeringen met zonale draagwijdte
ingevoerd worden, voorzover het aantal zonale reglementeringen die door de weggebruikers

moeten worden toegepast, op geen enkele plaats binnen de zone
meer dan twee bedraagt.

Art. 6.7.5.3° De bepalingen van de artikelen 6.7.5.1° en 6.7.5.2° gelden
niet voor de verkeersborden F4a en F4b.

F4a F4b
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Zij moeten bovendien afzonderlijk worden geplaatst van de andere verkeersborden met
zonale draagwijdte. Zij mogen evenwel op dezelfde paal worden bevestigd.”

Uit deze tekst is op te maken dat het teken van
verkeersbord F4a niet samen met andere tekens van
verkeersborden met zonale geldigheid op eenzelfde
verkeersbord mag voorkomen.

Bij zones die elkaar overlappen, kan de wegbeheerder met de volgende gevallen te maken
krijgen.

3.3.1 Beperkingen aan de maatregelen die in een bestaande zone mogen worden ingevoerd

- Als in een zone een bijzondere maatregel moet worden toegepast, bepaalt artikel 6.7.8
van het reglement voor de wegbeheerder daarover het volgende:

“In een zone mogen alleen maatregelen die meer beperkend van
aard zijn of maatregelen die van een andere aard zijn dan de

regel die in deze zone van toepassing is, voor bepaalde
openbare wegen genomen worden. Maatregelen die

minder beperkend van aard zijn mogen slechts
incidenteel in de zone worden getroffen.”

Voorbeeld
In een zone waar 50 km/h is toegestaan, mag
een zone 30 worden ingesteld. Een zone 70
binnen deze zone 50 instellen mag echter
niet.

Bij de nevenstaande tekening merken wij
op dat aan het einde van de zone 30 een
50 km/h-bord bij het verkeersbord F4b is

geplaatst, zoals de voorlaatste paragraaf
van art. 65.5.10 van het verkeersreglement

het voorschrijft:

“Wanneer binnen de zone een andere
snelheidszone wordt afgebakend, dan moet op

het einde van de andere snelheidszone het
zonebord opnieuw geplaatst worden.”

70
ZONE

70
ZONE

50
ZONE

50
ZONE

50
ZONE50

ZONE

70
ZONE

70
ZONE

30
Z

O
N

E

50Z
O

N
E

30Z
O

N
E
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- Vierde alinea van artikel 65.5.10 van het verkeersreglement:
“Wanneer binnen de zone het bord C43 een andere snelheid aanduidt, dan geldt vanaf
het volgende kruispunt opnieuw de zonale snelheid. Het zonebord wordt niet
herhaald.”

- Vijfde alinea van artikel 65.5.10 van het verkeersreglement:
“Binnen de snelheidszone mag geen bord C43 worden geplaatst die een hogere
snelheid aanduidt dan de zonale snelheid.”

70
ZONE

50

70
ZONE70

ZONE

90

70
ZONE70

ZONE
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3.3.2 Overgang van een blauwe zone of een betaalparkeerzone naar een zone waar parkeren
op bepaalde tijdstippen verboden is, bijvoorbeeld voor markten: herhaling is facultatief

Het is begrijpelijk dat de wegbeheerder buiten de
tijdstippen waarop parkeren verboden is het

gebruik van de parkeerschijf in de hele zone op
de tekening, dus ook in het centrale gedeelte,

wenst te handhaven.

In dit geval kan aan het einde van de
parkeerverbodszone een
herhalingsbord met zonale
geldigheid worden aangebracht,
zoals op de nevenstaande tekening
is aangegeven.

Bijzonder aspect van het voorgaande geval, twee regelingen bij de toegang tot een zone:
herhaling is verplicht

“Art. 6.7.5.1° Bij de toegang tot een zone mogen ten hoogste twee reglementeringen
ingevoerd worden.
In dit geval mogen de verkeersborden met zonale geldigheid boven of naast elkaar geplaatst
worden op een en hetzelfde bord, dat als minimumafmetingen 0,60 m x 1,60 m heeft. Deze
afmetingen mogen verminderd worden tot 0,40 m x 1,00 m, rekening houdend met de
plaatsgesteldheid.
Wanneer in een zone met twee reglementeringen slechts aan één ervan een einde wordt
gesteld, moet de reglementering die van toepassing blijft door een herhalingsbord
aangeduid worden.”

ZONE

Dinsdag
van 5 tot 10u

ZONE

Dinsdag
van 5 tot 10u

ZONE

Dinsdag
van 5 tot 10u

ZONE

Dinsdag
van 5 tot 10u

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

Herhaling

ZONE

Herhaling
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3.3.3 Overgang van een blauwe zone naar een betaalparkeerzone of omgekeerd

3.3.4 Overgang van een blauwe of betaalparkeerzone naar een zone, straat of gedeelte van
een straat waar parkeren vrij is, zonder tijdsbeperking of betaling van parkeergeld

Artikel 27.1.4 van het verkeersreglement:
“Bovenvermelde bepalingen (*) gelden niet op de plaatsen waar één van de verkeersborden
E9a tot E9g is aangebracht, tenzij deze aangevuld zijn met een onderbord waarop een
parkeerschijf is afgebeeld.
Bovenvermelde bepalingen gelden evenmin wanneer een bijzondere parkeerregeling voorzien
is voor de personen die in het bezit zijn van een gemeentelijke parkeerkaart en deze kaart op
de binnenkant van de voorruit is aangebracht of, als er geen voorruit is, op het voorste
gedeelte van het voertuig.
De gemeentelijke parkeerkaart vervangt de parkeerschijf.
De minister bevoegd voor het wegverkeer bepaalt het model en de nadere regels voor de
afgifte en het gebruik van de gemeentelijke parkeerkaart in het algemeen, en de
bewonerskaart en parkeerkaart voor autodelen in het bijzonder.”

(*) Artikel 27.1.1 tot 27.1.3 betreffende het gebruik van de parkeerschijf.

Betalend

ZONE

Betalend

ZONE

ZONE

Betalend

ZONE

Betalend

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

Praktijkvoorbeeld:

overgang van een blauwe zone naar een

betaalparkeerzone
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Art. 65.5.6 van het verkeersreglement:
“De reglementering geldt in gans de aldus
afgebakende zone, behoudens, voor wat het
parkeren betreft, op plaatsen waar door middel
van verkeerstekens een andere
parkeerregeling is voorzien.”

In ons voorbeeld ontsnapt het deel van de
straat waarvoor verkeersborden E9a (P) gelden
aan de parkeerschijfverplichting.

Er zij aangestipt dat dit artikel krachtens de
laatste alinea van art. 65.5.10 van het
verkeersreglement niet van toepassing is op
snelheidszones:

“De punten 65.5.6 tot en met 65.5.9 zijn niet
van toepassing op snelheidszones.”

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE



17

3.3.5 Overgang van een zone 30 naar een woonerf

Uittreksel uit art. 65.5.10 van het verkeersreglement:
“Wanneer binnen de zone, een erf, woonerf, of
schoolomgeving wordt afgebakend, dan geldt vanaf 

het einde van het erf, woonerf of schoolomgeving 
opnieuw de zonale snelheid. Het zonebord wordt

niet herhaald.”

3.3.6 Overgang van een zonale maatregel naar een bebouwde kom

Uittreksel uit art. 65.5.10 uit het verkeersreglement:
“Wanneer binnen de zone een bebouwde kom wordt afgebakend, dan moet op het einde van
de bebouwde kom het zonebord evenwel opnieuw geplaatst worden.”

3.3.7 Bijzondere bepalingen voor een zone 30-schoolomgeving

Art. 12.1bis 5° van het reglement voor de wegbeheerder:
“Indien aansluitend bij een schoolomgeving, zoals gedefinieerd in artikel 2.37 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, de mogelijkheid bestaat om een grotere zone 30 af te bakenen omdat er één of
meer straten op aansluiten met een overwegende verblijfsfunctie, zodat de schoolomgeving
hierin vervat kan zijn, dan kan deze meer omvattende zone 30 afgebakend worden, in plaats
van alleen maar de strikter geïnterpreteerde schoolomgeving”.

Art. 2.37 van het verkeersreglement:
“"Schoolomgeving": zone van een of meerdere openbare wegen of gedeelten ervan, waarin de
toegang tot een school is inbegrepen en waarvan het begin en het einde afgebakend zijn door
de verkeersborden F4a en F4b. Het verkeersbord A23 wordt bij het verkeersbord F4a gevoegd.”

30
ZONE

30
ZONE

30
ZONE30

ZONE
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Bijlage 1 – Verkeersreglement (KB van 1 december 1975)

Artikel 27 – Beperkte parkeertijd

27.1. Zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone)

27.1.1. Elke bestuurder die, op een werkdag, of op de dagen vermeld op de signalisatie, een
auto parkeert in een zone met beperkte parkeertijd, moet op de binnenkant van de voorruit of,
als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig een parkeerschijf aanbrengen,
die overeenstemt met het model dat bepaald is door de Minister van Verkeerswezen.

Het begin en het einde van die zone worden aangeduid door een verkeersbord waaraan de
zonale geldigheid wordt gegeven bedoeld in artikel 65.5 en die het verkeersbord E9a en de
parkeerschijf weergeeft.

27.1.2. De bestuurder moet de pijl van de parkeerschijf op het streepje plaatsen dat volgt op
het tijdstip van aankomst.
Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie, is het gebruik
van de schijf voorgeschreven van 9 u. tot 18 u. op de werkdagen en voor een maximumduur
van twee uren.
Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de
vergunde parkeerduur.

27.1.3. 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.

27.1.4. Bovenvermelde bepalingen gelden niet op de plaatsen waar één van de verkeersborden
E9a tot E9g is aangebracht, tenzij deze aangevuld zijn met een onderbord waarop een
parkeerschijf is afgebeeld.
Bovenvermelde bepalingen gelden evenmin wanneer een bijzondere parkeerregeling voorzien
is voor de personen die in het bezit zijn van een gemeentelijke parkeerkaart en deze kaart op
de binnenkant van de voorruit is aangebracht of, als er geen voorruit is, op het voorste
gedeelte van het voertuig.
De gemeentelijke parkeerkaart vervangt de parkeerschijf.
De minister bevoegd voor het wegverkeer bepaalt het model en de nadere regels voor de
afgifte en het gebruik van de gemeentelijke parkeerkaart in het algemeen, en de
bewonerskaart en parkeerkaart voor autodelen in het bijzonder.

27.2. Openbare weg met blauwe zone reglementering

Buiten een zone met beperkte parkeertijd, gelden bovenvermelde bepalingen ook op alle
plaatsen voorzien van een verkeersbord E5, E7 of E9a tot E9g, dat is aangevuld met een
onderbord waarop een parkeerschijf is afgebeeld.
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27.3. Betalend parkeren

27.3.1.1° Op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten geschiedt het parkeren op de
wijze en onder de voorwaarden die op deze toestellen zijn vermeld.

Wanneer meer dan één motorfiets binnen een afgebakend parkeervak bedoeld voor één auto
wordt geparkeerd, dan moet voor dat parkeervak slechts één maal betaald worden.

27.3.1.2° Is de parkeermeter of parkeerautomaat buiten gebruik, dan moet de parkeerschijf
worden gebruikt volgens de nadere regels van 27.1.

27.3.1.3° Het gebruik van de parkeerschijf is niet verplicht bij het parkeren op plaatsen met
parkeermeters of parkeerautomaten, wanneer zij in een zone met beperkte parkeertijd liggen,
behalve in het geval bedoeld in 27.3.1.2°.

27.3.2. Op plaatsen gesignaleerd door de verkeersborden E5, E7 of E9a tot E9h, aangevuld met
een onderbord met de vermelding "betalend", moet een betaalparkeerkaart worden gebruikt
op de wijze en onder de voorwaarden die op deze kaart zijn vermeld.

Deze kaart moet op goed zichtbare wijze aangebracht worden.

Op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten mag het gebruik van de parkeermeter of
de parkeerautomaat vervangen worden door het gebruik van een betaalparkeerkaart.
De toegelaten parkeertijd mag echter de maximale toegelaten parkeertijd van de
parkeermeter of parkeerautomaat niet overschrijden.

27.3.3. Op plaatsen gesignaleerd door het verkeersbord E5, E7 of E9a tot E9h, aangevuld met
een onderbord met de vermelding "betalend", evenals op plaatsen met parkeermeters of
parkeerautomaten, kan het parkeren eveneens geschieden op andere wijzen en onder andere
voorwaarden die ter plaatse ter kennis van de betrokkenen worden gebracht.

27.3.4. Wanneer voorzien is in een bijzondere parkeerregeling voor de personen die in het
bezit zijn van een gemeentelijke parkeerkaart, moeten deze laatsten bedoelde kaart op de
binnenkant van de voorruit aanbrengen of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van
het voertuig.
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Toepassing van verkeersborden met zonale geldigheid

Artikel 65.5 – Signalisatie met zonale geldigheid

65.5.1. Aan de verbodsborden en de borden betreffende het parkeren kan de zonale geldigheid
worden gegeven. Hun betekenis blijft ongewijzigd.

65.5.2. De Minister van Verkeerswezen bepaalt de verkeersborden die voor signalisatie met
zonale geldigheid gebruikt kunnen worden.

65.5.3. Ze komen voor op een bord met witte achtergrond.

Voorbeelden

Begin van een zone waar het
parkeren voorbehouden is
voor voertuigen met een
maximale toegelaten massa
van niet meer dan 3,5 ton.

Einde van een zone waar het
parkeren voorbehouden is
voor voertuigen met een
maximale toegelaten massa
van niet meer dan 3,5 ton.

Begin van een zone met
beperkte parkeertijd (blauwe
zone).

Einde van een zone met
beperkte parkeertijd.

Begin van een zone waar het
verboden is een gespan of een
voertuig met meer dan twee
wielen links in te halen.

Einde van een zone waar het
verboden is een gespan of een
voertuig met meer dan twee
wielen links in te halen.

Begin van een zone waar de
toegang verboden is voor
bestuurders van voertuigen
waarvan de massa in beladen
toestand hoger is dan de
aangeduide massa.

Einde van een zone waar de
toegang verboden is voor
bestuurders van voertuigen
waarvan de massa in beladen
toestand hoger is dan de
aangeduide massa.

Begin van een zone waar de
snelheid beperkt is tot de
aangeduide snelheid.

Einde van een zone waar de
snelheid beperkt is tot de
aangeduide snelheid.
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65.5.4. Het verkeersbord betreffende het begin van een zone waar een bijzonder verbod of een
bijzondere regel inzake parkeren van toepassing is, wordt rechts geplaatst aan elke
toegang tot deze zone. Het mag links herhaald worden.

65.5.5. Het verkeersbord betreffende het einde van een zone wordt geplaatst aan elke uitgang;
het mag aan de achterzijde van het verkeersbord betreffende het begin van een zone
bevestigd worden.

65.5.6. De reglementering geldt in gans de aldus afgebakende zone, behoudens, voor wat het
parkeren betreft, op plaatsen waar door middel van verkeerstekens een andere
parkeerregeling is voorzien.

65.5.7. Het verkeersbord dat het begin van een verbodszone aangeeft, mag aangekondigd
worden door een gelijkaardig verkeersbord aangevuld met de vermelding van de
afstand, bij benadering, waarop de verbodszone begint.

65.5.8. De reglementering die in de zone van toepassing is mag herhaald worden door een bord
gelijkaardig aan dat geplaatst bij het begin van de zone, aangevuld met het woord
"Herhaling".

65.5.9. De betekenis van een signalisatie met zonale geldigheid kan worden aangevuld,
nader bepaald of beperkt door een zwart opschrift of symbool. Evenwel mag, voor wat
betreft het verkeersbord E9a, het opschrift of het symbool in het wit op de blauwe
achtergrond van het bord aangebracht worden.

Voorbeeld

Voorbeeld

Voorbeelden
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65.5.10. Snelheidszones worden aangeduid door het verkeersbord C43 waaraan overeenkomstig
65.5.3 zonale geldigheid wordt gegeven.

Vanaf het zonebord tot het eindezonebord is het verboden te rijden met een hogere
snelheid dan de zonale snelheid.

Het zonebord wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot de desbetreffende
snelheidszone. Het bord mag links herhaald worden.

Wanneer binnen de zone het bord C43 een andere snelheid aanduidt, dan geldt vanaf
het volgende kruispunt opnieuw de zonale snelheid. Het zonebord wordt niet herhaald.

Binnen de snelheidszone mag geen bord C43 worden geplaatst die een hogere snelheid
aanduidt dan de zonale snelheid.

Wanneer binnen de zone, een erf, woonerf, of schoolomgeving wordt afgebakend, dan
geldt vanaf het einde van het erf, woonerf of schoolomgeving opnieuw de zonale
snelheid. Het zonebord wordt niet herhaald.

Wanneer binnen de zone een bebouwde kom wordt afgebakend, dan moet op het einde
van de bebouwde kom het zonebord evenwel opnieuw geplaatst worden.

Wanneer binnen de zone een andere snelheidszone wordt afgebakend, dan moet op het
einde van de andere snelheidszone het zonebord opnieuw geplaatst worden.

De punten 65.5.6. tot en met 65.5.9. zijn niet van toepassing op snelheidszones.

65.5.11. De wegbeheerder mag binnen de snelheidszone aan verlichtingspalen en verkeerspalen
een zelfklevend vignet of herkenningsbord bevestigen met een afbeelding van het
verkeersbord C43 die zonale snelheid in herinnering brengt.

Het vignet en het herkenningsbord dienen als herkenningsteken en hebben op zich geen
bindende gevolgen voor de weggebruiker.

De minister bevoegd voor het wegverkeer kan de plaatsingsvoorwaarden en de
afmetingen van het vignet en het herkenningsbord bepalen.
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Bijlage 2 – Reglement voor de wegbeheerder (MB van 11 oktober 1976) 

Art. 6.7 – Signalisatie met zonale geldigheid 

Art. 6.7.1. De zonale geldigheid kan toegekend worden:

1° aan de verbodsborden, met uitzondering van de verkeersborden C1, C31, C33 en C47.

Wat het verkeersbord C43 betreft, mag enkel een zonale draagwijdte toegekend worden aan:
- 30 km per uur;
- 50 km per uur voor zover deze zone zich buiten een bebouwde kom bevindt,

afgebakend door de verkeersborden F1 en F3, ze bebouwd is of er gewoonlijk veel
voetgangers of fietsers komen;

- 70 km per uur voor zover deze zone zich buiten een bebouwde kom bevindt,
afgebakend door de verkeersborden F1 en F3;

2° aan de verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren, met uitzondering van de
verkeersborden E5, E7 en E11.

Art. 6.7.2. De verkeersborden op de signalisatie met zonale draagwijdte worden afgebeeld
overeenkomstig bijlage 7 van dit besluit.

Art. 6.7.3. De verkeersborden met zonale geldigheid hebben als minimumafmetingen 
0,60 m x 0,90 m. Deze afmetingen mogen verminderd worden tot 0,40 m x 0,60 m, rekening
houdend met de plaatsgesteldheid.

Art. 6.7.4. De bepalingen van de artikelen 9.2, 9.3, 9.4, 9.7 en 11.1, 11.3, 11.4.1 en 2 en 11.7.2° van dit
besluit zijn van toepassing wanneer aan een verkeersbord de zonale geldigheid wordt toegekend.

Art. 6.7.5.1° Bij de toegang tot een zone mogen ten hoogste twee reglementeringen ingevoerd worden.
In dit geval mogen de verkeersborden met zonale geldigheid boven of naast elkaar geplaatst worden
op een en hetzelfde bord, dat als minimumafmetingen 0,60 m x 1,60 m heeft. Deze afmetingen
mogen verminderd worden tot 0,40 m x 1,00 m, rekening houdend met de plaatsgesteldheid.

C1 C31a C31b C33 C47

E5 E7 E11
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Wanneer in een zone met twee reglementeringen slechts aan één ervan een einde wordt gesteld,
moet de reglementering die van toepassing blijft door een herhalingsbord aangeduid worden.

Beide reglementeringen mogen op hetzelfde verkeersbord afgebeeld worden overeenkomstig
bijlage 7 tot dit besluit.

Art. 6.7.5.2° Binnen een zone mogen andere reglementeringen met zonale draagwijdte ingevoerd
worden, voorzover het aantal zonale reglementeringen die door de weggebruikers moeten
worden toegepast, op geen enkele plaats binnen de zone meer dan twee bedraagt.

Art. 6.7.5.3° De bepalingen van de artikelen 6.7.5.1° en 6.7.5.2° gelden niet voor de verkeers-
borden F4a en F4b.

Art. 6.7.6. Behalve wat de verkeersborden F4a en F4b betreft, mag de signalisatie met zonale
geldigheid slechts voor meerdere wegen ingevoerd worden.

Art. 6.7.7. De in een zone van kracht zijnde reglementering mag door een gelijkaardig
verkeersbord herhaald worden; het draagt de vermelding “Herhaling”, overeenkomstig artikel
65.5.8. van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Art. 65.5.8. van het verkeersreglement:
“De reglementering die in de zone van toepassing is mag herhaald worden door een bord
gelijkaardig aan dat geplaatst bij het begin van de zone, aangevuld met het woord “Herhaling”.”

Art. 6.7.8. In een zone mogen alleen maatregelen die meer beperkend van aard zijn of
maatregelen die van een andere aard zijn dan de regel die in deze zone van toepassing is, voor
bepaalde openbare wegen genomen worden. Maatregelen die minder beperkend van aard zijn
mogen slechts incidenteel in de zone worden getroffen.

Art. 12.1bis – Verkeersbord F4a. Begin van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km
per uur. Verkeersbord F4b. Einde van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km 
per uur.

F4a F4b

Zij moeten bovendien afzonderlijk worden geplaatst van de andere
verkeersborden met zonale draagwijdte.

Zij mogen evenwel op dezelfde paal worden bevestigd.

F4a F4b
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1° Deze verkeersborden hebben als afmetingen 0,60 m x 0,90 m. Deze afmetingen mogen
verminderd worden tot 0,40 m x 0,60 m rekening houdend met de plaatsgesteldheid.

Deze verkeersborden worden afzonderlijk geplaatst van de andere verkeersborden met
zonale draagwijdte. Zij mogen evenwel op dezelfde paal worden bevestigd.

2° Deze verkeersborden worden tegelijk geplaatst op alle toegangen en alle uitgangen van de
zones met een snelheidsbeperking van 30 km per uur.

3° Met deze verkeersborden worden één of meerdere straten afgebakend waarin de
verblijfsfunctie primeert of waarin de verkeersfunctie ondergeschikt wordt gemaakt aan de
verblijfsfunctie, en dit als gevolg van het beleid dat door de wegbeheerder gevoerd wordt.

4° De toegang tot de zone 30, die aangeduid wordt met deze verkeersborden, moet duidelijk
herkenbaar zijn door de plaatsgesteldheid, door een inrichting of door beide.

5° Indien aansluitend bij een schoolomgeving, zoals gedefinieerd in artikel 2.37 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, de mogelijkheid bestaat om een grotere zone 30 af te bakenen omdat er
één of meer straten op aansluiten met een overwegende verblijfsfunctie, zodat de
schoolomgeving hierin vervat kan zijn, dan kan deze meer omvattende zone 30 af-
gebakend worden, in plaats van alleen maar de strikter geïnterpreteerde schoolomgeving.

Art. 2.37. van het verkeersreglement:
“"Schoolomgeving": zone van een of meerdere openbare wegen of gedeelten
ervan, waarin de toegang tot een school is inbegrepen en waarvan het begin en het
einde afgebakend zijn door de verkeersborden F4a en F4b. Het verkeersbord A23
wordt bij het verkeersbord F4a gevoegd.”

Art. 12.1ter – Verkeersbord F4a en A23. Begin van een schoolomgeving. Verkeersbord F4b.
Einde van een schoolomgeving.

Behoudens uitzonderlijke gevallen, gerechtvaardigd door de plaatsgesteldheid moet elke
schoolomgeving met deze verkeersborden worden afgebakend.
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Bijlage 7 bij het reglement voor de wegbeheerder 

I. Voorbeelden van afbeelding van verkeersborden op de verkeerssignalisatie  
met zonale draagwijdte

a. Verbodsborden

b. Verkeersborden inzake stilstaan en parkeren

1° Verkeersborden van het type E1 tot E7

2° Verkeersborden van het type E9a tot E9h met uitzondering van het verkeersbord met
zonale draagwijdte dat het parkeren reserveert voor voertuigen met een bepaalde
maximale toegelaten massa overeenkomstig artikel 65.5.3. van het algemeen
verkeersreglement.

c. Signalisatie met zonale draagwijdte met aanvullende mededeling

Op het verkeersbord dat het einde van de zone aanduidt, is de aanvullende mededeling facultatief.
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II. Voorbeelden van verkeersborden die twee reglementeringen  
met zonale draagwijdte aanduiden

MB van 19 december 1991 tot wijziging van het MB van 11 oktober 1976
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