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Gemeentelijke machtiging praalwagen 
 

Formulier terug te bezorgen aan: 
Gemeentebestuur Hamme 
Dienst noodplanning 
Marktplein 1 
9220 Hamme 
noodplanning@hamme.be 

PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER MACHTIGING 

Carnavalsvereniging  

Naam en Voornaam  

Geboortedatum en -plaats  

Adres  

GSM/telefoonnr.  

e-mail  

Rijksregisternummer  

PERSOONSGEGEVENS EIGENAAR PRAALWAGEN 

Naam en Voornaam  

Geboortedatum en -plaats  

Adres  

GSM/telefoonnr.  

e-mail  

Rijksregisternummer  

GEGEVENS PRAALWAGENS 

Beschrijving (foto toe te 
voegen in bijlage) 

 
 
 
 
 

Samenstelling van de sleep  

Afmetingen (lxbxh)  

Stalplaats praalwagen  

mailto:noodplanning@hamme.be
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GEGEVENS STOET/PROEFRIT* 

*Indien meerdere trajecten/ stoeten / proefritten worden aangevraagd, dient u de lijst 

in bijlage 1 in te vullen. 

Beschrijving (waar + 
wanneer) 

 
 
 
 

Voorgesteld traject (rekening houdend met het hieronder vermelde KB en 
omzendbrief): 

traject stalplaats - stoet - 
stalplaats: 

 
 
 
 
 

traject proefrit  

GEGEVENS AANKOMSTGEMEENTE 

Voeg een kopie toe van de machtiging van de gemeente van aankomst waar de stoet 
plaatsvindt.  

BIJ TE VOEGEN STUKKEN 

- het bewijs van de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering inzake 

motorrijtuigen voor de praalwagen zelf; 

- een foto van de praalwagen; 

- de machtiging van de gemeente van aankomst (indien anders dan Hamme) 

WETTELIJKE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN 

De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens 
en de Omzendbrief van 22 januari 2009 betreffende de gemeentelijke machtiging 
moeten worden nageleefd. Er wordt gewezen op de wet van 21 november 1989 met 
betrekking tot de verplichte aansprakelijkheidsverzekering, die ook voor praalwagens 
verplicht is (kopie toe te voegen in bijlage). 
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De gemeente Hamme legt volgende bijkomende voorwaarden op. 
 
- Buiten het traject van de stoet en buiten de proefritten, mogen er tijdens de 

verplaatsingen buiten de bestuurder geen personen aanwezig zijn op de 
praalwagen. 

- De bestaande wetgeving inzake geluidsoverlast en milieu dient – tenzij er een 
specifieke regelgeving van toepassing is – te worden nageleefd. 

 
Deze machtiging vervalt niet wanneer de praalwagen in geval van defecten en/of 
panne getakeld moet worden door een ander voertuig. De samenstelling van de sleep 
dient op dat ogenblik te voldoen aan de eisen van het hierboven vermelde K.B., de 
wetgeving waarnaar in dit K.B. wordt verwezen en de beperkingen opgelegd door de 
desbetreffende gemeentelijke machtiging. 
 
Het is duidelijk dat in de eerste plaats de organisator van de verplaatsing of de 
bestuurder van de praalwagen zelf er moet voor zorgen dat de voorschriften van de 
reglementering worden nageleefd. De gemeentelijke machtiging ontslaat hem zeker 
niet van zijn verantwoordelijkheid om de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. 
 

Het college van burgemeester en schepenen verleent in zitting van ……………. 

machtiging aan de aanvrager om zich met een praalwagen te verplaatsen op het (de) 

aangevraagde traject(en).  

Opmerkingen:  

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

 

André Reuse 
gemeentesecretaris 

Herman Vijt 
burgemeester 

 
Het Wuitenscomitee verleent een dienst aan de carnavalsverenigingen van Hamme-
Moerzeke-Kastel door via de site de formulieren voor Gemeentelijke machtiging aan te 
bieden. 
Het Comitee kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor 
laattijdige, onvolledige of verkeerd ingevulde  informatie door de groepen 
geformuleerd. 
 
Met vriendelijke groeten 
Het voltallige comitee “ 


