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Onderwerp: Advies gebruik praalwagens tijdens Carnaval

De lokale politie Zennevallei verwijst naar onderstaande reglementering van toepassing op de
verplaatsingen met praalwagens.
Voor de praalwagens is er in de Belgische wegcode een Koninklijk Besluit waarin alle regels worden
opgenomen, namelijk het KB 29/01/2008.

We zetten volgende punten van het KB 29/01/2008 betreffende de praalwagens extra in de verf :
(1) De gemeentelijke machtiging moet tijdig worden aangevraagd met het door jullie gekende
invuldocument bij de dienst mobiliteit van de stad Halle. Het woord “gemeentelijke machtiging” zegt
het ook zelf men moet per gemeente dat men aandoet een machtiging aanvragen. De manier van
aanvragen wijzigt niet met de voorbije jaren (aanvragen per mail dienst Mobiliteit).
(2) In het artikel 45 (technische eisen – KB praalwagens) staat vermeld dat de remmen van de
praalwagen voldoende ruim bemeten moeten zijn en dienen te voldoen aan de voorschriften. Veel
uitleg dienen we hier niet bij te verschaffen – zorg dat de remmen van de char degelijk werken.
(3) Het Artikel 54 vermeldt de verbindingen van het trekkend voertuig met de aanhangwagens. Meer
bepaald zou er tussen het trekkend voertuig en de aanhangwagen (en tussen de aanhangwagens
onderling) een noodkoppeling moeten aanwezig zijn. De noodkoppeling moet bestaan uit een stevige
ijzeren kabel of een ijzeren ketting. De noodkoppeling moet niet gewoon over de trekhaak worden
gelegd maar dient worden vastgemaakt aan de chassis van het trekkend voertuig ! Dit wordt door de
wetgever tevens verwacht bij de praalwagens. Indien de trekhaak het begeeft zou er dus een
noodkoppeling aanwezig moeten zijn.
(4) Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer
het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter moeten de
voertuigen op weg naar of komende van de manifestatie vooraan een wit of geel licht en achteraan
een rood licht voeren. De omtreklichten zijn eveneens verplicht indien het voertuig meer dan 2,5 m
breed is. Deze bepaling geldt NIET binnen het door de gemeente afgebakende traject van de
manifestatie (zondagstoet).
(5) De praalwagen is vrij van inschrijving, van keuring en van gelijkvormigheidsattest. Houd wel de
remmen in het achterhoofd !
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(6) De meerderjarige bestuurder van de praalwagen moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs
minstens voor de categorie B of G (landbouwvoertuigen)
(7) Het geheel moet verzekerd zijn en dit voor elke verplaatsing! Dus niet alleen tijdens het
carnavalweekend maar ook de verplaatsingen VOOR en NA carnaval. Wij vragen om de praalwagens
minstens te verzekeren van woensdag voor het carnavalweekend tot woensdag na het
carnavalweekend.
(8) Wanneer er een escorte gevraagd wordt zal er in de mate van het mogelijke gevolg aan geven
worden. We verwachten wel dat bij het vertrek de bestuurder zijn identiteitskaart, rijbewijs en geldige
verzekering (dag van het transport inclusief) onmiddellijk vertoont aan de agent in kwestie. Het is niet
omdat de politie een escorte voorziet dat men niet in regel dient te zijn met de vigerende richtlijnen !
(9) Het niet in regel zijn met bovenstaande aangehaalde punten zal inhouden dat het vertrek u zal
geweigerd worden.

Het KB 29/01/2008 is terug te vinden op www.wegcode.be.
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