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Verantwoordelijken/
begeleiders
• Per praalwagen twee meerderjarige verantwoordelijken/
 begeleiders aanwezig.
• Per groep zonder praalwagen één begeleider.
• Deze verantwoordelijken moeten:
 - de veiligheid van toeschouwers en deelnemers 
   waarborgen
 - deelnemers inlichten over brandveiligheid
 - duidelijk herkenbaar zijn door refl ecterend hesje
 - ‘s avonds in het bezit zijn van een zaklamp
• De verantwoordelijken/begeleiders mogen geen alcohol 
 nuttigen, of onder invloed van drugs zijn.
• Praalwagens van meer dan 2,5 meter breed, meer dan 
 4 meter hoog of meer dan 18 meter lang, worden  
 begeleid door ten minste 4 meerderjarige begeleiders.

Meer info:
Evenementenloket
tel. 012 44 03 70
evenementen@riemst.be

Afval
• Lege fl esjes moeten op de wagens worden ingezameld, 
 achtergebleven fl esjes langs de route moeten worden  
 opgeruimd.
• Lege verpakkingen worden op de wagens ingezameld, 
 en vervolgens in de voorziene containers gesorteerd.
• De organisatie zorgt ervoor dat de standhouders van  
 eet- en drinkgelegenheden:
 - Bij eenmalig verpakkingsmateriaal zoveel 
   mogelijk recycleerbaar materiaal gebruiken.
 - Het afval opruimen, en hun stand voorzien  
   van afvalbakken.



Organisatie
• Vergunning voor een activiteit 3 maanden van tevoren  
 aanvragen bij het evenementenloket, voeg hierbij een  
 routeplan en een lijst van deelnemende groepen/per- 
 sonen.
• Sluit verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af.
• Het afsteken van feestvuurwerk, knalbussen, voet- 
 zoekers en rookbussen is verboden zonder vergunning.
• Er is een algemeen verbod op het gebruik van confetti, 
 spuitbussen met kleur- en scheerschuim en spuitbus- 
 sen met kleurhaarlak.
• Voorkom onderbrekingen in de stoet.
• Weer grote, onveilige praalwagens uit de stoet.
• Behalve originele drankfl esjes is het verboden om  
 glazen of andere breekbare voorwerpen te gebruiken  
 bij de festiviteiten.
• De organisatie geeft vooraf de nodige richtlijnen aan  
 de deelnemers, deze richtlijnen staan in de bijgesloten 
 folders.
• De veiligheidsadviseur zal voor de aanvang van de  
 stoet de veiligheid van de praalwagens controleren,  
 de organisatie moet zorgen voor voldoende tijd en  
 ruimte hiervoor.

Deelnemers
• Vermommingen mogen niet lijken op de actuele kledij  
 van de politie- of bewakingsdiensten.
• Er is een algemeen verbod op het gebruik van confetti, 
 spuitbussen met kleur- en scheerschuim en spuit
 bussen met kleurhaarlak. 
• Het is verboden snoep en snuisterijen te gooien die  
 gevaar voor toeschouwers kunnen opleveren.
• Het is verboden wapens of gereedschap te dragen.
• Geen vuurwerk, knalbussen, voetzoekers en rookbussen 
 afsteken zonder vergunning.
• Behalve originele drankfl esjes is het verboden om glazen 
 of andere breekbare voorwerpen bij je te hebben of te 
 gebruiken.
• Matig het alcoholgebruik en zorg voor een drugvrij  
 evenement.

Praalwagens
• De praalwagens moeten voldoen aan de technische  
 eisen die bij wet gelden voor motorvoertuigen en aan- 
 hangwagens.
• Een aggregaat of generator moet vast worden bevestigd 
 op een veilige plaats, ook moet het afgeschermd 
 worden door onbrandbaar materiaal.
• De elektrische snoeren en bekabeling moeten geen  
 gevaar kunnen opleveren, ook moet kortsluiting 
 worden voorkomen.
• Elke praalwagen moet voorzien zijn van:
 - minstens één snelblusser van poeder of schuim
 - één bluseenheid van zes kilo
• Deze brandblussers moeten een recent keuringslabel  
 en een BENOR-kenmerk hebben.
• Het is verboden brandbare vloeistoffen of gassen te  
 vervoeren zonder vergunning.
• Brandbaar materiaal op de praalwagens, en in de  
 constructie ervan, moet gemeden worden.
• Het is verboden dieren te gebruiken als trekdier, last- 
 dier of object van vermaak.
• Vervoer van personen op de praalwagens is verboden 
 buiten de stoet.
• De muziek:
 - mag niet luider dan 90 decibel.
 - moet carnavalsmuziek zijn.


