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Info machtiging praalwagen 

 

Bijlage aan de gemeentelijke machtiging 

praalwagen 

 
 
Deze bijlage vermeldt de belangrijkste voorwaarden waaraan een praalwagen moet voldoen om 

op een reglementaire wijze te kunnen deelnemen aan het verkeer. De houder van de machtiging 

moet steeds voldoen aan de voorwaarden gesteld in het KB van 27/1/2008 en de omzendbrief 

gemeentelijke machtiging van 22/1/2009.  

 

De aanvrager moet de hierna beschreven regelgeving (wetgeving, uitvoeringsbesluiten en 

omzendbrieven) strikt naleven. 

 

1. Begrip praalwagen  

 

1.1 Wat is een praalwagen en wie wordt vrijgesteld? (art. 2, 1° pt. 12)  

 Zelfrijdende voertuigen gebruikt als praalwagen  

 De voertuigen die een praalaanhangwagen trekken  

 Eén van hun aanhangwagens  

 

1.2 Mits welke voorwaarden?  

 Bij uitzondering op de openbare weg  

 Ter gelegenheid van behoorlijke toegelaten folkloristische manifestaties  

 Om zich naar die manifestatie te begeven  

 Proefritten met het oog op die manifestatie  

 Snelheid van ten hoogste 25 km/u  

 

2. Aan welke reglementering moet een praalwagen voldoen?  

 

2.1. Overzicht van de wijzigingen KB 27/1/2008 (B.S. 29/1/2008)  

 

De wetgever voorziet in een aantal vrijstellingen en afwijkingen op het vlak van:  

 Technisch reglement (KB 15/3/1968)  

 Wegcode (KB 1/12/1975)  

 Inschrijving (KB 20/7/2001)  

 Rijbewijs (KB 23/3/1998)  

 

OPMERKING: géén afwijking op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering (Wet 21/11/1989).  
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2.2. Overzicht van de bepalingen van de omzendbrief gemeentelijke machtiging van 22/1/2009  

 

De omzendbrief voorziet in een aantal voorschriften waarmee rekening moet gehouden worden:  

 Technische staat van het voertuig of de aanhangwagen:  

o de vereiste veiligheidsuitrustingen verkeren in goede staat en werken  

o de lichten werken  

o indien het voertuig meer dan 2,5 m breed is, zijn omtreklichten verplicht  

 Het traject  

o Er kan aan de organisator van de verplaatsing of aan de bestuurder worden 

gevraagd om het traject mee te delen dat zal worden gevolgd om de proefrit uit 

te voeren of de bestemming te bereiken en terug te keren  

o Gezien de snelheidsbeperking van 25 km/u mogen praal(aanhang)wagens zich 

nooit op de snelwegen begeven  

 De lading  

o Er kan gevraagd worden bepaalde gevaarlijke zaken te demonteren, beschermen 

of inpakken zodat deze niet langer spits of scherp zijn  

 Verzekering  

o Men moet aan de gemeentelijke overheid bewijzen dat de praalwagen gedekt is 

door de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering  

o Voor het trekkend voertuig moet de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 

inzake motorrijtuigen en het keuringsbewijs voorhanden zijn.  

 Aantal voertuigen: voor elke praalwagen, praalaanhangwagen moet een machtiging 

aangevraagd worden, tenzij sleep, waarvoor één machtiging volstaat  

 

3. Technisch reglement (KB 15/3/1968)  

 

3.1. Wat is van toepassing?  

 Praalwagens moeten niet geschouwd worden  

 Zelfrijdende praalwagens en trekkers: enkel onderworpen aan art. 44 (ruitenwisser – 

ontdooier – ruitensproeier), art. 45 (reminrichtingen), art. 54 (koppelingen) en art. 70 

(blustoestellen en gevaardriehoeken)  

 Praalaanhangwagens zijn niet onderworpen aan de technische voorschriften  

 

4. Wegcode (KB 1/12/1975)  

 

4.1. Wat is van toepassing?  

Verlichting (art. 30.3)  

 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 200m 

moeten de voertuigen op weg naar of komende van een manifestatie vooraan een wit of 

geel licht en achteraan een rood licht hebben. De omtreklichten zijn eveneens verplicht 

als het voertuig meer dan 2,5 m breed is.  

 

 Deze bepaling geldt niet binnen het door de gemeente afgebakende traject van de 

manifestatie.  

 

 Art. 46, 48, 49.1, 59.6, 81.1.1, 81.1.2, 81.4.1, 81.4.2, 81.4.3 en 81.6 zijn niet van toepassing 

(= nieuw artikel 56bis – wegcode i.v.m. folkloristische voertuigen)  
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5. Inschrijving (KB 20/7/2001)  

5.1. Vrijstelling van inschrijving (art. 2, §2, 7°)  

De praalwagens (zowel zelfrijdend als getrokken) worden vrijgesteld van inschrijving.  

 

6. Rijbewijs (KB 23/3/1998)  

 

6.1. Welk rijbewijs heb je nodig?  

Rijbewijs (art. 20§4)  

Categorie B (18 jaar) of categorie G (16 jaar)  

Voor het besturen van folkloristische motorvoertuigen volstaat het rijbewijs geldig 

verklaard voor categorie B of G ongeacht de massa van het voertuig of het aantal 

zitplaatsen, en dit voor zover zij niet meer dan 25 km/u rijden.  

Er mogen geen personen aanwezig zijn op rijdende praalwagens en –aanhangwagens.  

 

7. Verplichte aansprakelijkheidsverzekering (Wet 21/11/1989)  

 

Het nieuwe KB voorziet niet in een vrijstelling voor de Wet van 21/11/1989 inzake de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering. Een aansprakelijkheidsverzekering is dus steeds verplicht voor 

elke praalwagen. 


