
 

Een gemachtigd opzichter (GO) is een vrijwilliger die groepen voetgangers helpt bij het 
oversteken. Dat kan zijn bij een zebrapad, maar ook elders. Hij mag daarbij het verkeer stilleggen, 
gebruik makend van het verkeersbordje C3. Hij mag ook aanwijzingen geven ter bescherming van 
de kinderen (let op: dit is niet hetzelfde als een bevel geven of het verkeer regelen!). Vooraleer 
iemand door de burgemeester wordt aangesteld als gemachtigd opzichter, moet hij/zij een 
opleiding volgen. 

Een gemachtigd opzichter heeft niet dezelfde bevoegdheden als een agent. Hij mag bijvoorbeeld 
GEEN proces-verbaal opmaken of identiteitscontroles doen. 
 

Gemachtigd opzichter Agent 
 

kan enkel het verkeer stilleggen om een groep 
voetgangers te helpen oversteken  
 
aan een zebrapad, zonder zebrapad en aan 
verkeerslichten wanneer het groene mannetje 
oplicht 
 
enkel in de gemeente waar de GO is 
aangesteld  
 
draagt geen uniform, maar is wel herkenbaar 
met fluohesje of jas + driekleurige armband  
 
legt verkeer stil met verkeersbordje C3 (rond 
wit bord met rode rand) 

kan het verkeer op elk moment stilleggen en 
ook regelen  
 
mag zowel voetgangers als fietsers helpen 
oversteken  
 
 
op gelijk welke plaats binnen de politiezone 
waar hij/zij bevoegd is  
 
draagt politie-uniform met politielogo  
 
 
legt verkeer stil met armbeweging 

 
 
 



 

Iedere meerderjarige kan de opleiding aanvragen en volgen. Ze is vooral bedoeld voor 
personeelsleden van lagere en middelbare scholen, leiding van jeugdbewegingen en begeleiders 
van groepen. De gemachtigde opzichters zijn onmisbaar bij vele scholen. De VSV adviseert 
verkeersouders dan ook de opleiding tot gemachtigd opzichter te volgen. 
 

Een opleiding tot gemachtigd opzichter wordt meestal georganiseerd door de verkeersdienst van 
de lokale politie of door de provincie. De opleiding omvat een theoretisch en een praktisch luik en 
behandelt onderwerpen als oversteken, gedrag van bestuurders, situaties inschatten en 
beoordelen, voorzichtigheidsregels, anticiperen, aanwijzingen geven, enzovoort. Na de opleiding 
krijg je een getuigschrift van de burgemeester. Deze ‘machtiging’ geldt enkel in de eigen 
gemeente. Een opleiding tot gemachtigd opzichter is doorgaans gratis. 

 Maak als ouder steeds gebruik van een oversteekplaats met een GO.  
 

 Neem nooit zelf het initiatief om over te steken maar wacht totdat de GO het verkeer 
stillegt en een teken geeft om over te steken.   
 

 Wil je oversteken met de fiets, stap dan naast je fiets het zebrapad over.  
 

 Wanneer een GO het verkeer stillegt, moet elke bestuurder stoppen. Dit telt ook voor alle 
fietsers die op de weg of op het fietspad rijden.  
 

 Vergeet niet dat dankzij hun inzet jouw kind veiliger naar school kan komen. 


