2009-11-26 Politieverordening carnavalstoeten
_________________________________________________________________________________
______________________________
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 162 van de Gecoördineerde Grondwet;
Gelet op de art. 119, 119bis en 135 paragraaf 2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de Wet van 16 maart 1968 ter coördinatie van de wetten over de politie van
het wegverkeer en in het bijzonder het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968
houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;
Overwegende dat het in het belang van de openbare orde is bij optochten ter gelegenheid van
carnaval regulerende maatregelen te nemen, in het bijzonder ter preventie van ongevallen en het
voorkomen van diverse vormen van overlast;
Overwegende de noodzaak om maatregelen te nemen om de veiligheid van deelnemers,
toeschouwers en het publiek te verzekeren ter gelegenheid van activiteiten van carnaval, in het
bijzonder maatregelen ter voorkoming en beteugeling van wangedrag van deelnemers of het
publiek;
Overwegende de taak van de gemeente om de netheid op haar grondgebied te verzekeren en de
milieuhandhaving te doen, in het bijzonder door het nemen van passende maatregelen om het
gevaar tegen te gaan dat ontstaat door het werpen of laten vallen van voorwerpen zoals
kunststoffen, niet recycleerbare snippers zoals computerconfetti en andere gelijksoortige
uitstrooisels;
Overwegende de handhaving van de openbare orde in het algemeen;
Gelet op de uitslag van de stemming:
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Definities
1.1. Carnaval
Periode van het carnavalsseizoen die traditioneel aanvangt op 11 november van elk kalenderjaar
en onderbroken wordt door de Advent, Kerstmis en Nieuwjaar en eindigt op Aswoensdag. Deze
periode wordt bepaald in artikel 2 van deze verordening.
1.2. Optocht.
Het collectief optreden op een openbare plaats en/ of op de openbare weg van personen en / of
groepen die zich hoofdzakelijk inlaten met activiteiten in het kader van carnaval en die kunnen
gebruik maken van al of niet door een motor aangedreven voertuig met of zonder
aanhangwagen(s).
1.3. Praalwagen
Al dan niet met een motor aangedreven voertuig of door een motorvoertuig getrokken
aanhangwagen die versierd is en / of uitgevoerd is in een carnavalsthema en waarop al / of niet
personen meegevoerd worden.
1.4. Vermomming:
Het maskeren van het gelaat en / of gepaard gaande met het verkleden in een folkloristische of

carnavaleske kledij met het oog op deelname op individuele of collectieve basis aan activiteiten
georganiseerd naar aanleiding van carnaval.
1.5. Computerconfetti:
Kleine ronde snippers van papier of een lichte kunststof voortkomende uit het fabricageproces van
kettingpapier voor bureaumachines of vervaardigd in deze afmetingen met het oog op uitstrooiing
naar aanleiding van activiteiten georganiseerd ter gelegenheid van carnaval.
1.6. Vuurwerk
Feest- of seinvuurwerk, ontplofbaar vuurwerk of ontplofbare substanties onder welke vorm ook die
een knallend geluid maken en / of rook verspreiden ingevolge de ontbranding van brandbare
substanties.
Artikel 2: Carnaval
Zondag en maandag voor Aswoensdag.
Artikel 3: Voertuigen of aanhangwagens gebruikt tijdens carnaval
3.1.
De voertuigen, al of niet gemotoriseerd, en de aanhangwagens die gebruikt worden als praalwagen
dienen, voor zover zij moeten voldoen, conform te zijn aan de technische eisen die door de wet en
haar uitvoeringsbesluiten gesteld worden aan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens.
3.2.
Indien op een voertuig of een aanhangwagen een apparaat gebruikt wordt voor het opwekken van
elektriciteit in de vorm van een generator of een aggregaat dient dit opgesteld te worden op een
veilige plaats en vast bevestigd te worden. De uitlaat en het voorgebrachte geluid van dit toestel of
deze toestellen mogen geen hinder vormen voor het publiek. Het bijvullen van deze apparaten is
verboden tijdens de optocht of als het voertuig en /of de aanhangwagen is beweging is.
3.3.
Het aanbrengen van elektrische snoeren of bekabeling op praalwagens dient te gebeuren volgens
de technische voorschriften die hiervoor gelden en dienen derwijze aangebracht te zijn dat zij geen
hinder of gevaar kunnen vormen voor personen.
3.4.
Het is verboden brandbare vloeistoffen of gassen te vervoeren in of op voertuigen en
aanhangwagens die als praalwagen gebruikt worden ter gelegenheid van carnavalsoptochten.
Indien pyrotechnische middelen vervoerd worden dient dit te gebeuren volgens het advies van de
territoriaal bevoegde brandweerdienst. In dit geval dient er een snelblustoestel, aangepast aan de
brandlast van het voertuig en / of de vervoerde stoffen, aanwezig te zijn op het voertuig of de sleep.
Dit snelblustoestel dient voorzien te zijn van een recent keuringsmerk.
3.5.
Het gebruik van brandbaar materiaal voor de constructie van praalwagens dient zoveel mogelijk
vermeden te worden.
3.6.
Voertuigen dienen te worden begeleid door minstens één of meer meerderjarige begeleiders die
herkenbaar moeten zijn door een opvallend gekleurd hesje.
Deze begeleider(s) geven aanwijzingen voor het vergemakkelijken van de manoeuvres van het
voertuig of de sleep. De begeleider(s) ne(e)m(t)(en) de nodige maatregelen om ongevallen te
voorkomen.
3.7.
Voertuigen en / of aanhangwagens die niet voldoen aan de normen die gesteld worden in de punten
3.1. tot 3.5. kunnen door de verantwoordelijke van de optocht of politieambtenaren niet toegelaten
worden tot de optocht.

Uit het opleggen van dit verbod kunnen door de persoon of rechtspersoon die het verbod opgelegd
krijgt geen rechten geput worden.
Artikel 4: Dieren.
Het is verboden ter gelegenheid van activiteiten van carnaval dieren te gebruiken als trekdier,
lastdier of als object van vermaak. De burgemeester kan afwijkingen toestaan voor het inzetten of
gebruiken van dieren die aanhangwagens trekken.
Artikel 5: Vermomming, maskeren en verkleden van personen.
5.1.
Het is tijdens de carnavalsperiode, aangeduid in artikel 2, toegelaten zich te verkleden, zich te
vermommen en / of te maskeren in openbare plaatsen.
5.2.
De vermomming of verkleding mag geen gelijkenis hebben met de actuele ambtskledij van de
politiediensten, het uniform van de private bewakingsdiensten of de kleding van beoefenaars van
erediensten.
Artikel 6: verbod op het bezit en het werpen van bepaalde voorwerpen.
6.1.
Het gebruik, het verspreiden of het werpen van computerconfetti is verboden.
6.2.
Het gebruik van vuurwerk, zoals bepaald in artikel 1.6., is verboden ter gelegenheid van activiteiten
die georganiseerd worden ter gelegenheid van carnaval.
De burgemeester kan toelating geven tot gebruik van pyrotechnische middelen bij vermakelijkheden
ter gelegenheid van carnaval na advies van de territoriaal bevoegde brandweerdienst.
6.3.
Het bezit en het gebruik ter gelegenheid van carnaval van spuitbussen met mousserende producten
zoals haarlak of scheerschuim, schoensmeer of andere stoffen die hinder kunnen veroorzaken,
bevuilen of beschadigen en niet bestemd zijn om te gebruiken als vermakelijkheid, is verboden.
6.4.
Het is verboden vloeibare of gasachtige substanties of snuisterijen die gevaar kunnen opleveren
voor personen van op praalwagens naar toeschouwers of personen te werpen.
6.5.
Het is verboden met het oog op het voorkomen van ongevallen toestellen, werktuigen,
gereedschappen of snijdende, stekende of kneuzende voorwerpen voorhanden te hebben of te
dragen ter gelegenheid van activiteiten die georganiseerd worden naar aanleiding van carnaval.
6.6.
De voorwerpen aangeduid in de artikelen 6.1. tot 6.5. worden bij de vaststelling van een inbreuk op
het verbod in beslaggenomen door de ambtenaren genoemd in artikel 10.

Artikel 7: Voorkoming van hinder en milieumaatregelen
7.1.
De organisator(en) van een optocht of een stoet ter gelegenheid van carnaval nemen de nodige
maatregelen om te voorkomen dat er onderbrekingen zijn in het verloop ervan.
7.2.

De aard van de uitgevoerde muziek en de sterkte van de geluidsemissie, ongeacht de wijze waarop
het geluid of de muziek geproduceerd of uitgezonden wordt, moet aangepast zijn aan de aard van
het evenement.
Het voortgebrachte geluidsvolume mag geenszins de nabije groepen, noch omstaanders hinderen.
Aan het verzoek om het geluid stiller te zetten moet onmiddellijk gevolg gegeven worden.
7.3.
De organisator(en) en / of de deelnemers aan een evenement naar aanleiding van carnaval moeten
zich ontdoen van leeggoed of afval op de meest milieuvriendelijke wijze, in het bijzonder door afval
of verpakkingsmateriaal te verzamelen en er zich van te ontdoen op de wijze zoals voorgeschreven
door het gemeentebestuur.
Artikel 8: Maatregelen ter beteugeling van wangedrag.
8.1.
Het is de deelnemers aan een carnavalsoptocht verboden zich in dronken toestand of een
soortgelijke toestand veroorzaakt door het gebruik van geestes-verruimde of opwekkende middelen
te bevinden.
8.2.
Het bezit van alcoholhoudende dranken bij zowel de vorming als tijdens het officiële verloop van de
carnavalsoptocht is verboden, met uitzondering van de hoeveelheid ter beschikking gesteld door de
organisatie.
Alcoholverbruik voor deelnemers onder de 16 jaar is verboden.
8.3.
Het is verboden glazen recipiënten, glazen flessen of breekbare recipiënten van welke aard ook in
het bezit te hebben of te gebruiken ter gelegenheid van optochten stoeten of evenementen
georganiseerd ter gelegenheid van carnaval.
8.4.
De deelnemers aan een optocht of een stoet ter gelegenheid van carnaval en het publiek moeten
gevolg geven aan de richtlijnen en bevelen van de politieambtenaren en agenten van politie die tot
doel hebben de veiligheid in het algemeen en het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen.
8.5
De materialen aangeduid in de artikelen 8.2 en 8.3 worden bij de vaststelling van een inbreuk op
het verbod in beslag of bewaring genomen door de ambtenaren genoemd in artikel 10.
Artikel 9: Afwijkingen.
De burgemeester kan afwijkingen toestaan op de bepalingen van deze politieverordening voor
zover de openbare orde niet in het gedrang komt.
Artikel 10: Bevoegdheid tot opsporing van inbreuken en het nemen van dringende maatregelen.
10.1.
De inbreuken op deze politieverordening worden opgespoord door politieambtenaren en agenten
van politie en vastgesteld in een proces-verbaal.
10.2.
De voorwerpen die dienen of gediend hebben om inbreuken te plegen op de bepalingen van deze
verordening worden in beslaggenomen.
10.3.
Politieambtenaren kunnen in geval van ernstige en dreigende risico’s voor of een bedreiging van de
openbare orde of een daadwerkelijke verstoring van de openbare orde passende maatregelen

nemen om de risico’s of de dreiging te voorkomen of de ordeverstoring te doen ophouden.
10.4.
De politieambtenaren kunnen, indien noodzakelijk en na voorafgaande mondelinge waarschuwing,
een deelnemer of een groep deelnemers het verbod opleggen tot deelname of verdere deelname
aan de activiteiten die georganiseerd worden in het kader van carnaval wanneer inbreuken
vastgesteld worden tegen de in deze verordening gestelde normen of wanneer de openbare orde in
gevaar dreigt te komen.
Artikel 11. Bestraffing van inbreuken.
Inbreuken op de bepalingen van deze politieverordening worden gestraft met politiestraffen zoals
voorzien in het Strafwetboek.
De rechter kan de in beslaggenomen voorwerpen verbeurdverklaren.
Artikel 12. Opheffing
Het politiereglement met betrekking tot de carnavalsstoeten van 20-12-2007 wordt opgeheven.
Artikel 13. Bekendmaking.
Deze politieverordening wordt bekendgemaakt door aanplakking zoals voorzien in artikel 186 van
het Gemeentedecreet.
Afschrift van deze politieverordening wordt verzonden aan:
de griffier van de correctionele rechtbank ,
de griffier van de politierechtbank,
de korpschef van lokale politie, en
de gouverneur met het oog op het uitoefenen van de bevoegdheden zoals voorzien in artikel
264 van de Nieuwe Gemeentewet en voor publicatie in het Bestuursmemoriaal.

