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1 Inleiding 

Er leven heel wat vragen over laadkabels over het trottoir voor het privaat opladen van 

elektrische voertuigen op het openbaar domein. Wat mag er, wat niet? Wat kan er, wat niet? 

Wat is aangewezen, wat niet? 

Gemeenten krijgen immers steeds meer vragen van inwoners om dit te mogen doen. Of 

stellen vast dat eigenaars van elektrische voertuigen dit nu al doen. 

 

Deze nota wil de juridische context en de praktische toepassing ervan schetsen. 

Dit tegen de achtergrond van de huidige situatie. Maar het gebruik van de elektrische 

voertuigen evolueert. Dus zal deze nota dus mogelijks ook doen.1 

 

Zo leeft onder meer de vraag of we voor de (semi-)publieke laders uiteindelijk niet zullen 

evolueren naar een mix van snelladers en ‘gewone’ laadpalen. En wat dit dan zou betekenen 

voor de uitrol van die gewone laadpalen. 

 

De Vlaamse overheid bracht heel wat informatie over elektrisch laden samen, ook 

beleidsmatig voor lokale besturen. 

Ook de conceptnota - Aanpak uitrol laadinfrastructuur 2021-2025 (goedgekeurd door de 

Vlaamse regering op 20.11.2020) gaat wat thuisladen betreft enkel in op de mogelijkheid om 

op eigen terrein te laden. 

 
1 Alle feedback is welkom: erwin.debruyne@vvsg.be, info@vvsg.be   

https://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/publieke-laadinfrastructuur
https://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/beleid
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fintranet.vvsg.be%2Fomgeving%2FDocumenten%2FMIRO%2520Archief%2520EDB%2FEDB%2520d522_Conceptnota%2520-%2520Aanpak%2520uitrol%2520laadinfrastructuur%25202021-2025.pdf&data=04%7C01%7CErwin.Debruyne%40VVSG.be%7C2df4a8b5acfc43c1a03f08d891480e93%7C416a27b7d5b247b68a3da39392c4d6b4%7C0%7C0%7C637419085952615042%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FFlHqQLaWS8szrxQx1m%2Bhl%2FBNwe6jE6J3E95XMz3y5Y%3D&reserved=0
mailto:erwin.debruyne@vvsg.be
mailto:info@vvsg.be
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2 Hoe zit het juridisch?2 

In principe is het verboden om hinder te veroorzaken voor andere weggebruikers, m.a.w. om 

zomaar laadkabels over het trottoir aan te brengen. De wegcode is hierin duidelijk: 

• 7.2. De weggebruikers moeten zich zo gedragen op de openbare weg dat ze geen 

hinder of gevaar veroorzaken voor de andere weggebruikers, hierin begrepen het 

personeel dat aan het werk is voor het onderhoud van de wegen en de uitrusting langs 

de weg, de diensten voor toezicht en de prioritaire voertuigen. 

• 7.3. Het is verboden het verkeer te hinderen of onveilig te maken door voorwerpen, 

zwerfvuil of stoffen op de openbare weg te werpen, te plaatsen, achter te laten of te 

laten vallen, hetzij door er rook of stoom te verspreiden, hetzij door er enige 

belemmering aan te brengen. 

 

Als een gemeente het privaat laden op openbaar domein toch zou willen toelaten, dan moet ze 

daar een regelgeving rond uitwerken, en die regels vastleggen in een gemeentelijk 

politiereglement (cf de vergunning voor een horecaterras, een container, …). 

 

Dit is een lokale bevoegdheid. Hier bestaan ook geen Vlaamse aanbevelingen of regelgeving 

over.  

 

3 Laadkabel niet toelaten 

3.1 Waarom niet? 

 

In de eerste plaats omdat, zoals hierboven aangehaald, de wegcode (art. 7.2, art. 7.3) dit niet 

toelaat. 

 

Er is een grote bezorgdheid over de toegankelijkheid van het openbaar domein. Zelfs met 

rubber matten of overkappingen. 

Ook het inwerken van een kabelgoot in het trottoir is niet evident. En wat bij verhuis van de 

gebruiker in kwestie. 

 

Zeker in buurten met veel woningen zonder oprit of garage lijkt een – potentieel groeiend – 

gebruik van private laadkabel over het trottoir niet wenselijk. Maar ook op andere plaatsen kan 

het leiden tot ongewenste hinder op en verrommeling van de publieke ruimte. 

 

De kans dat laadpaalexploitanten (CPO) nog interesse hebben om publieke palen te 

plaatsen in deze buurten is klein omdat er bij het toelaten van laadkabels over de stoep 

 
2 Stroohm heeft ook een en ander opgelijst op haar website: Mag een kabel over het voetpad 
lopen? (6 juni 2018). 
 

https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/104-art7
https://stroohm.be/mag-een-laadkabel-over-het-voetpad-lopen/
https://stroohm.be/mag-een-laadkabel-over-het-voetpad-lopen/
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wellicht een veel kleinere vraag zal zijn naar (duurder) laden aan een publieke laadpaal. Dus 

als een overweging zou zijn om laadkabels toe te laten in afwachting van een laadpaal, dan 

zou dit tijdelijke aspect kunnen ondermijnd worden door die toelating. 

 

Bovendien ontstaat – in hoofde van de voertuigeigenaar – al snel de verwachting dat hij 

steeds voor zijn woning moet kunnen parkeren, want dat hij steeds moet kunnen laden. Maar 

dat zou in feite neerkomen op het privatiseren van een openbare parkeerplaats. 

En wat in het andere geval, bij een hoge parkeerdruk, waarbij bewoners een eind verder in de 

straat moeten parkeren? Zou dan een kabel tot daar gelegd moeten worden? 

 

Wanneer iemand over een dergelijke kabel zou ten val komen, ligt de aansprakelijkheid bij 

de eigenaar van de kabel. Wat als de gemeente verondersteld werd op de hoogte te zijn van 

het (frequente) gebruik ervan? Wordt ze dan (mee) aansprakelijk? 

 

3.2 Hoe oplossen? 

 

Een gemeente die het gebruik van private laadkabels over het trottoir niet toelaat, doet dit 

uiteraard niet om het gebruik van elektrische voertuigen te ontmoedigen.  

Het is wel degelijk de bedoeling dat ook de eigenaar die niet op privaat terrein kan parkeren, 

zijn elektrisch voertuig kan laden in de nabije omgeving van de woning, maar dan aan een 

publieke laadpaal. Als die niet aanwezig is, kan er een publieke laadpaal aangevraagd 

worden.  

 

Dit kan via het principe van ‘paal volgt wagen’, waarbij laadinfrastructuur dus vraagvolgend 

geplaatst wordt, zij het onder bepaalde voorwaarden, zoals 

• een particulier die een elektrische wagen (dus geen hybride) heeft gekocht, besteld of 

in gebruik heeft (bv. leasingwagen) 

• geen stallingsmogelijkheid op eigen terrein 

• er is binnen een straal van 500 meter van je woning geen publiek toegankelijk 

oplaadpunt is (gepland) 

Of er wordt een paal geplaatst,  

• pro-actief, op een plaats waar de gemeente zelf inschat waar er publieke 

laadinfrastructuur gewenst is,  

• of eventueel bijkomend (‘paal volgt drukbezette paal’). 

 

Tot eind 2020 konden laadpalen aangevraagd worden via Fluvius. Voor toekomstige 

aanvragen wordt een nieuw systeem uitgewerkt. 

 

Op de website van de Vlaamse overheid wordt bijgehouden waar er publieke laadpalen ter 

beschikking zijn.   

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclicktime.symantec.com%2F3LxvfHDNDe1UoukLtaEmSsp6H2%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fluvius.be%252Fnl%252Fthema%252Fduurzame-mobiliteit%252Fwanneer-kan-ik-een-publieke-laadpaal-aanvragen&data=04%7C01%7CErwin.Debruyne%40VVSG.be%7C705395e91a484a83bf2708d8858f59e7%7C416a27b7d5b247b68a3da39392c4d6b4%7C0%7C0%7C637406198623596480%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8bqwH8dE1bCu6liPcVOIRWozI7JKPdBk2AgFwBuBU30%3D&reserved=0
https://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/laadpalen
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Een efficiënte benutting van de publieke laadpalen is gebaat met een flankerend 

parkeerbeleid. Een parkeerbeleid dat mikt op voldoende rotatie en dus voldoende 

beschikbaarheid van de laadpaal voor verschillende gebruikers. 

Dit kan door  

- een beperkte parkeertijd in te voeren (bv betalend parkeren, blauwe zone) 

- rotatietarief te hanteren. Dat betekent dat eens de batterij volgeladen is, er een tarief 

begint te lopen voor het bezet houden van de laadpaal. 

o Dit laatste is niet mogelijk voor de laadpalen die geplaatst zijn binnen de 

opdracht van Fluvius voor publieke laadpalen geplaatst tot 2020. 

 

 

3.3 Voorbeelden 

3.3.1 Antwerpen 

Laden met private laadkabels op publiek domein is niet toegelaten in de stad Antwerpen. Uit 

de Visienota Elektrisch laden voor bewoners en werknemers in de stad Antwerpen:  

 

De onderstaande laadpuntenconfiguraties zullen niet toegestaan worden vanuit de stad: 

- Laden via een ‘kabel over de weg’: in dit geval plaatst de e-rijder een laadpunt op 

privéterrein en legt vervolgens een kabel over de openbare weg tussen het laadpunt 

en het elektrisch voertuig; 

  

- Laden via een ‘verlengde private huisaansluiting’: in dit geval plaatst de e-rijder 

zelfstandig een laadpunt op het openbaar domein die op een bestaande 

netaansluiting, van bijvoorbeeld een woning, is aangesloten; 

 

- Het op eigen initiatief en op eigen kosten installeren van een laadpunt op openbaar 

domein.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vvsg.be%2FOmgeving%2FMobiliteit%2FAntwerpen%2520Besluit_elektrische_laadinfrastructuur.pdf&data=04%7C01%7CErwin.Debruyne%40VVSG.be%7C4ee070fe622140f68ad208d8969308d9%7C416a27b7d5b247b68a3da39392c4d6b4%7C0%7C0%7C637424905536236147%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gDK7DAydU96h2Xz2xWpG8%2Be5%2F3BiMwW8e7wsxdwW02s%3D&reserved=0
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De parkeerplaatsen voor het opladen van de voertuigen kunnen in bovenstaande situaties niet 

gereguleerd worden. Deze configuraties kunnen tot gevaarlijke situaties leiden op het 

openbaar domein. Tenslotte kunnen deze ‘laadpunten’ op het openbaar domein niet door 

iedereen gebruikt worden, wat ervoor zorgt dat de parkeerplek geprivatiseerd wordt voor de 

aanvrager. 

 

3.3.2 Mortsel 

Ook al zijn er vragen naar, of zijn er inwoners die dit doen zonder iets te vragen, de stad 

Mortsel laat het gebruik niet toe. Omdat voorbijgangers kunnen struikelen over de kabel of 

kabelgoot en de bezitter van de wagen dan verantwoordelijk is voor de (lichamelijke) schade. 

De stad verwijst ze naar publieke laadpunten (cfr info op www.milieuvriendelijkevoertuigen.be ) 

en vindt het opvallend dat deze vragen vooral afkomstig zijn uit straten met hoge parkeerdruk 

waar de bewoners hopen dat ze op die manier toch een eigen parkeerplaats voor hun deur 

kunnen claimen t.o.v. buren en anderen. 

Als oplossing zouden er, zoals in Nederland, meer publieke laadpunten moeten geplaatst 

worden. 

 

3.3.3 Mechelen 

In Mechelen is het volgens de politieverordening niet toegestaan om kabels over de openbare 

weg (incl. voetpad) te laten lopen omdat dit inname van het openbaar domein betreft.  

Het is ook niet mogelijk om op openbaar domein een parkeerplaats individueel voor te 

behouden. 

 

3.3.4 Kortrijk 

Kortrijk staat dit niet toe. Omdat inwoners het toch doen en vaak omwille van eigen 

zonnepanelen thuis willen opladen ipv publiek, zocht de stad naar een systeem of middel om 

laadkabels over de stoep toch toe te laten, maar heeft geen geschikte producten / oplossingen 

gevonden. (uit verslag VVSG Netwerk Mobiliteitsambtenaren 24.10.2019)  

4 Laadkabel toelaten – onder voorwaarden 

4.1 Waarom wel? 

 

Het kunnen laden voor eigen deur faciliteert het gebruik en dus de aankoop van een 

elektrisch voertuig.  

 

De kost van publiek laden ligt iets hoger dan privaat laden. Bovendien draagt het, ingeval de 

begunstigde eigenaar van een elektrisch voertuig over zonnepanelen beschikt, bij tot het 

gebruik van duurzame energie. Wat extra kan bijdragen tot de klimaatdoelstellingen van de 

gemeente. 

http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/
https://www.mechelen.be/faq-elektrische-laadpalen?faq=393#faq-393
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Sommige bedrijven bezorgen hun medewerkers samen met de – elektrische – 

bedrijfswagen meteen ook een wallbox, om thuis op te laden. Wie niet op eigen terrein bij de 

woning kan parkeren, wenst gebruik te maken van het openbaar domein. 

 

Een mogelijke afweging kan ook zijn om voor nieuwe eigenaars van een elektrisch voertuig 

voorlopig toe te laten, in afwachting van een laadpaal in de omgeving van de woning. Maar 

let wel: dan zal het moeilijk zijn om de gebruiker te overtuigen niet langer te laden van zijn 

eigen laadpunt, maar gebruik te maken van de publieke laadpalen. Bovendien maken 

laadpaalexploitanten ook die inschatting, en zullen ze wellicht minder interesse tonen voor een 

plaatsing. 

 

Argumenten van aanvragers zijn ook dat er bij een publieke laadpaal geen garantie is dat hij 

vrij is wanneer de eigenaar wenst op te laden. Of dat ze opzien tegen de afstand naar het 

laadpunt, bij weer en wind. 

Maar impliciet houden deze argumenten dus de verwachting in dat er steeds een vrije 

parkeerplaats is om te laden voor de woning van de begunstigde eigenaar van een elektrische 

voertuig. Wat dus zou neerkomen op een eigen parkeerplaats, terwijl het op een publieke 

parkeerplaats op het openbaar domein gaat. 

 

4.2 Hoe oplossen? 

4.2.1 Voorwaarden 

Gemeenten zijn zeer beducht of het plaatsen van die laadkabels op een veilige wijze kan, 

zonder hinder voor de weggebruikers. Bij het verlenen van de toelating zal de  gemeente 

alleszins voldoende voorwaarden op het vlak van veiligheid moeten bepalen, op het gevaar 

anders zelf aansprakelijk te worden gesteld als iemand valt. Zoals hoger vermeld zal ze die 

voorwaarden moeten vastleggen in het gemeentelijk politiereglement. 

 

Het aanbrengen van een laadkabel over het trottoir zal dus steeds onder strikte voorwaarden 

toegelaten worden. De meest voor de hand liggende zijn: 

• de aanvrager heeft geen eigen parkeerterrein en moet het elektrisch voertuig op het 

openbaar domein parkeren; 

• binnen een straal van ongeveer xxx meter van het woonadres is er (nog) geen publiek 

laadpunt aanwezig (of niet voldoende voor de aanwezige vraag); 

• de aanvrager rijdt met een 100 % elektrisch voertuig (geen hybride, eventuele 

bekomende bepalingen); 

• de kabel mag enkel over het trottoir lopen (bv niet over het fietspad) 

• de kabel moet haaks over het trottoir lopen.  
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4.2.2 Technisch 

 

Opladen moet hoe dan ook op een technisch veilige manier gebeuren. Daarbij wordt het 

sowieso – of het nu op privaat of publiek domein is – afgeraden om met een gewone kabel op 

te laden. Huishoudelijke stopcontacten zijn hier niet op voorzien en de kabels kunnen warm 

worden. Deze info vind je o.a. terug op de website http://milieuvriendelijkevoertuigen.be/laden.  

 

Enkele belangrijke aandachtspunten vanuit AREI: 

• Elk mode 3 laadpunt dient beveiligd te worden tegen overstroom (automaat) alsook 

tegen onrechtstreekse aanraking (differentieel schakelaar, 30mA type B of type A + 

6mA DC) 

• Beveiliging per laadpunt! In het geval van een laadpaal met 2 laadpunten, dient deze 

beveiliging toch per punt voorzien te worden 

• Beveiliging kan/mag ter hoogte van de laadpaal voorzien worden, of hogerop in de 

kring, extern aan de laadpaal 

• Verplichte keuring 

 

 

Enkele voorbeelden van een drempel, een kabelmat of kabelgoot: 

 

 

 

 

 

 

4.3 Voorbeelden 

 

4.3.1 Politiezone RIHO (Roeselare, Izegem, Hooglede) 

 

De stad Roeselare en buurgemeenten Izegem en Hooglede laten laadkabels over het trottoir 

toe, onder voorwaarden. 

 

Dit is als volgt opgenomen in een algemeen gecoördineerd politiereglement voor de 

politiezone RIHO:  

http://milieuvriendelijkevoertuigen.be/laden
https://www.roeselare.be/sites/default/files/bijlage/politiereglement%20juni%202020.pdf
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Artikel 8.3 

§1 Op de voorbehouden laadplaatsen voor elektrische voertuigen mag uitsluitend geparkeerd 

worden tijdens het opladen van de wagen. (geen elektrische wagens die niet laden + het is 

ook duidelijker voor handhavers) 

§2 Voor het opladen van de elektrische voertuigen, caravans, campers, mobilhomes vanaf 

eigen terrein maar waarbij het voertuig geparkeerd staat op (een al dan niet afgelijnde 

parkeerplaats) op de openbare weg gelden volgende cumulatieve regels:  

• Er is geen laadpunt voor handen binnen een loopafstand van 500 meter en opladen 

op eigen terrein is niet mogelijk ; 

• Er wordt geladen vanop een laadpunt op eigen terrein ; 

• Er mag geen elektrische kabel over de openbare weg (rijbaan/fietspad) neergelegd 

worden; 

• De elektrische kabel moet in goede staat zijn; 

• De openbare parkeerplaats voor het eigen terrein kan niet geclaimd worden, deze blijft 

beschikbaar voor de andere weggebruikers. 

• De maximale afstand tussen de grens van het eigen terrein en het voertuig bedraagt 

10 meter. 

• De kabel wordt zover als mogelijk langs het voetpad gelegd om de lengte die het 

voetpad kruist te beperken. 

• De kabel wordt voor de duur van het opladen op deugdelijke wijze geplaatst en 

afgedekt zodat andere gebruikers van het voetpad geen hinder van de kabel 

ondervinden en het risico op struikelen beperkt wordt. 

 

4.3.2 Brugge 

 

Het laden vanuit de eigen woning, waarbij een kabel over het voetpad gelegd wordt, gebeurt 

steeds voor eigen rekening en op eigen risico. Dit betekent dat de eigenaar aansprakelijk is 

voor alle schade aan derden die daaruit zou kunnen ontstaan. Belangrijke voorwaarde is 

bovendien het plaatsen van een degelijke en voldoende zware laadmat over de kabel en het 

naleven van enkele richtlijnen: 

• er wordt een laadpunt geïnstalleerd op eigen terrein; 

• het laden kan niet plaatsvinden op locaties waar laden en lossen of parkeren 

verboden is; 

• tijdens het laden dient rekening gehouden te worden met de buren; 

• de elektrische kabel moet in goede staat zijn; 

• de openbare parkeerplaats kan niet geclaimd worden; 

• de openbare parkeerplaats moet direct grenzen aan het trottoir aan de kant van de 

woning. De kabel mag niet over de rijbaan gelegd worden; 

• de kabel mag maximaal tien meter over het trottoir liggen. Dit is de afstand vanaf de 

grens van het eigen terrein tot aan de wagen; 

• de kabel wordt voor zover mogelijk langs het trottoir gelegd; 

https://www.brugge.be/stad-brugge-verleent-toestemming-voor-het-opladen-van-elektrische-en-hybride-voertuigen-voor-bewoners-zonder-oprit-of-garage
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• de kabel dient afgedekt te worden met een degelijke kabelmat zodat andere 

gebruikers van het trottoir geen hinder van de kabel ondervinden en er niet over 

kunnen struikelen; de kabelmat moet zo zwaar zijn dat hij niet door de minste 

windstoot wegwaait of opkrult;  

• na het laden worden de kabel en de kabelmat onmiddellijk verwijderd. 

 

4.3.3 Gemeente Beemster (NL) 

Het is toegestaan dat u als e-rijder de laadkabel op straat legt om zo de auto op te laden op 

een openbare parkeerplaats onder de voorwaarde dat u geen verkeersonveilige situatie 

creëert. 

 

De volgende voorzorgsmaatregelen moeten daarbij in acht genomen worden: 

• De kabel mag uitsluitend worden neergelegd op een bij de woning gelegen voetpad of 

trottoir waarop slechts voetgangers mogen lopen. 

• De kabel moet haaks over de openbare weg worden gelegd en moet daarbij over de 

gehele lengte waarop de kabel over de openbare weg ligt, zijn afgedekt met een 

rubberen mat die van een dusdanige kwaliteit is dat voetgangers er op geen enkele 

wijze hinder of overlast van ondervinden. 

• De auto moet in een parkeervak staan. 

Indien géén voorzorgsmaatregelen worden genomen, kan hierop gehandhaafd worden. In het 

geval dat u als e-rijder een verkeersonveilige situatie creëert en daardoor schade ontstaat, ben 

u verantwoordelijk voor de schade. 

http://duurzaam.beemster.net/content/opladen-elektrische-auto 

https://clicktime.symantec.com/a/1/Xr8jiwgTcosp2albcapp-UmW8wQMFaAMLzwFGosIVGM=?d=NTbrsT2e4X4382HqECLHpTkIPUkUHQvPUqzhsoqHye75-voWAw_xYDcqj5GZXvJaGGiYJqcwFbB6VCfrqIfw7S3ZeX1qvb-Ht_AUJkcxw_2Iz4Z9gvMsFparAHnSJir60p6Pc-6sxOldIEmXxJrzQG7j4Fm0llwOu0_sQBrQ2hxmK7i24vxMXD8cihT23_ChaG04ZB2lrs4bjoOw6pmzCYNjQMf95dG1LXY-lgeGN92tY7nuUuxZeF_2rVymbR1SJfZObQbTf4IzFG8uNMg5LVTU5nCnSkRLRKnVH37SqpC_qhdrIeXFycNw8wcYb9fWLXWUV7yNLQpnJ_H9koACPQEFYGGu43Ir1wD_NC-Dx-Kqdxw2lYwou7jpRjz41AhGEzuwPl9elpM6x_aqigOWJVn2dsMuVPpDnXwyFH2zaW36nzvz2fg%3D&u=http%3A%2F%2Fduurzaam.beemster.net%2Fcontent%2Fopladen-elektrische-auto

