
REGLEMENT   CARNAVALSTOET   K.V. Gaaplepels Biésel 
vzw 
 
( Nieuwe politieverordening goedgekeurd tijdens de gemeenteraad op 17-12-2007) 
 
Artikel 1 
 
Het gebruik, het verspreiden of het werpen van confetti en computerconfetti is niet meer toegestaan . 
 
Artikel 2 
 
Het bezit en het gebruik van spuitbussen met mousserende producten zoals haarlak, scheerschuim, en 
schoensmeer zijn verboden Ook zaagmeel, houtsnippers en andere stoffen die hinder kunnen 
veroorzaken, bevuilen of beschadigen zijn ten strengste verboden. Het is ook verboden om vloeibare 
en/of gasachtige substanties of snuisterijen naar toeschouwers te werpen. 
 
Artikel 3 
 
Alcoholhoudende dranken zijn niet toegestaan tijdens de optocht. Het is dus verboden zich in dronken 
toestand of een soortgelijke toestand, veroorzaakt door het gebruik van geestverruimende of opwekkende 
middelen, te bevinden op een praalwagen of als begeleider op te treden. Het is verboden om blikjes te 
gebruiken tijdens de optocht. 
 
Artikel 4 
 
Het is verboden om snijdende, scherpe of stekende  voorwerpen of toestellen te gebruiken die ongevallen 
kunnen veroorzaken.  
 
Artikel 5 
 
Jump- en/of housemuziek zijn verboden! Het betreft hier immers een carnavalsoptocht en géén love-
parade! 
 
Artikel 6 
 
De voertuigen, al of niet gemotoriseerd, en de aanhangwagens die gebruikt worden als praalwagen dienen 
in orde te zijn voor wat betreft de technische eisen die door de wet gesteld worden. 
 
Artikel 7 
 
Het aanbrengen van elektrische snoeren of bekabeling op praalwagens dient te gebeuren volgens de 
technische voorschriften die hiervoor gelden en mogen geen hinder of gevaar vormen voor de personen  
op de wagen.  
 
Artikel 8 
 
Indien er op een voertuig of op een aanhangwagen een generator of aggregaat gebruikt wordt om 
elektriciteit op te wekken dan moet dit apparaat stevig bevestigd worden op een veilige plaats.  De uitlaat 
en het voortgebrachte geluid mogen geen hinder vormen voor het publiek. Het bijvullen van deze 
apparaten mag enkel als het voertuig stil staat en het apparaat is uitgezet. Zorg er dus voor dat de tank vol 
is bij aanvang van de stoet. 
 
 



 
 
Artikel 9 
 
Het is verboden brandbare vloeistoffen of gassen te vervoeren in of op voertuigen en aanhangwagens die 
als praalwagen gebruikt worden. Vuurwerk is ook ten strengste verboden! 
 
Artikel 10 
 
Het gebruik van zeer brandbaar materiaal voor de constructie van praalwagens dient zoveel mogelijk 
vermeden te worden.  
 
Artikel 11 
 
Voertuigen met een breedte van meer dan 2,5 meter of hoger dan 4 meter of langer dan 18 meter dienen te 
worden begeleid door minstens één of meer meerderjarige begeleiders die herkenbaar moeten zijn door 
een opvallend gekleurd jasje.  
 
Artikel 12 
 
Voertuigen en/of  aanhangwagens die niet voldoen aan de normen die gesteld worden  kunnen door de 
politie en/of de  verantwoordelijke van de optocht  geweigerd worden. 
 
Artikel 13 
 
Het is verboden dieren te gebruiken als trekdier, lastdier of als object van vermaak. De burgemeester kan 
wel afwijkingen toestaan voor het gebruiken van dieren die aanhangwagens trekken. 
 
Artikel 14 
 
Vermommingen en/of  verkledingen mogen geen gelijkenis hebben met de actuele ambtskledij van de 
politiediensten, het uniform van de private bewakingsdiensten of de kleding van beoefenaars van 
erediensten. 
 
Artikel 15 
 
Alle deelnemers moeten zich op een milieuvriendelijke manier ontdoen van alle leeggoed en afval. Het is 
verboden om dit op de openbare weg te gooien. (geen lege snoepdozen/flessen op de weg) 
 
Artikel 16 
 
Iedereen is verplicht om de orders van de politie en/of de stoetbegeleiders op te volgen.  
 
 
Artikel 17 
 
De inbreuken op deze politieverordening worden opgespoord door politieambtenaren en agenten van 
politie en vastgesteld in een proces-verbaal. De voorwerpen die dienen of gediend hebben om inbreuken 
te plegen op de bepalingen van deze verordening kunnen in beslag genomen worden en deelname aan de 
optocht kan verboden worden. 
 
 
 
 



 
 
Artikel 18 
 
De carnavalvereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.  Iedere 
deelnemende vereniging, groep of individu dient zelf in te staan voor een degelijke verzekering                         
( voertuigen + personen). Dit kan eventueel via de carnavalvereniging. (zie inschrijfformulier) 


