
“Arthur heeft sinds enkele weken een step. Hij zou daar heel graag 
mee naar school gaan, maar aan welke verkeersregels moet hij zich 
dan houden?”

WAAR MOET EN MAG MIJN KIND MET 
DE STEP RIJDEN?

De step VOOR OUDERS

Praktijk: hoe pakken  
andere ouders het aan?
Fien, mama van Flor (7) en 
Cis (9): 

“Onze jongens gaan wel eens 
met de step naar school als het 
goed weer is. Ze bollen meestal 
op mijn tempo als voetganger 
mee op het voetpad. Soms gaan 
ze sneller, maar ze weten waar 
ze moeten stoppen en op mij 
moeten wachten. Ik zorg ervoor 
dat ze steeds een fluohesje aan 
hebben als ze met de step naar 
school gaan.”

De verkeersregels die je met een step moet volgen, zijn afhankelijk van 
je snelheid. Als je niet sneller dan stapvoets gaat, dan volg je de regels 
voor voetgangers. Ga je sneller dan stapvoets, dan volg je de regels 
voor fietsers.

Stapvoets

Wat zegt de VSV?

Steven, papa van Arthur (9)

• Rijd op het voetpad. Als er geen 

voetpad is, rijd je op de berm.  

• Is er op minder dan 20m een zebrapad, 

dan moet je dat gebruiken.  

• Steek je over bij verkeerslichten, volg 

dan de voetgangerslichten.  

• Rijd op het fietspad. Als er geen 

fietspad is, rijd je rechts op de rijbaan.   

• Je mag met twee naast elkaar steppen, 

behalve als een tegenligger niet kan 

kruisen.  

• Is er een fietsoversteekplaats, dan moet 

je die gebruiken. Opgelet: je hebt er 

geen voorrang.   

• Steek je over bij verkeerslichten, volg 

dan de verkeerslichten voor fietsers. 

Praktische tips:
• Hou je aan de verkeersregels. 

• Gedraag je hoffelijk en breng andere weggebruikers niet in gevaar. 

• Pas je snelheid aan de omstandigheden aan, zoals drukte of slecht weer. 

• Kijk extra uit bij oneffenheden in het wegdek: een valpartij is snel gebeurd. 

• Draag steeds een helm.

• Zorg ervoor dat je zichtbaar bent in het donker (verlichting, fluohesje, reflecterende accessoires).

Meer informatie vind je op veiligverkeer.be, onder het thema voortbewegingstoestellen.

Sneller dan stapvoets:


