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1.

Algemeen

Iedere deelnemer aan één of meerdere stoeten van Carnaval Halle wordt
geacht dit reglement aandachtig te hebben gelezen en strikt na te leven.
Iedere verantwoordelijke van een carnavalsvereniging heeft de
verantwoordelijkheid dit reglement , inclusief de bijlagen, jaarlijks te
bespreken, met alle leden, op een vergadering.

1.1 Richtlijnen Halattraction
Deelnemers aan de stoet dienen op elk ogenblik de richtlijnen hier beschreven
of aangegeven door de leden van Halattraction op te volgen. Vragen kunnen
steeds gesteld worden aan de leden van Halattraction.

1.2 Onregelmatigheden
De organisator heeft het recht om bij onregelmatigheden, deelnemers uit de
stoet te zetten, om welke reden dan ook.

1.3 Doorgangskaarten
Groepen die ingeschreven zijn bij Halattraction en in orde zijn met de
gevraagde documenten, worden voorzien van doorgangskaarten voor
“camionetten”, hierna bestelbusje(s) genoemd. De doorgangskaarten dienen
zichtbaar en duidelijk leesbaar aangebracht te worden en bevatten steeds het
GSM-nummer van de bestuurder van het bestelbusje. De bestuurder is steeds
bereikbaar op dit nummer.

1.4 Promotie Carnaval Halle
Iedere individueel, vriendenkring of groep die opstapt in de stoet, geeft de
organisator de toelating om foto’s van hun leden en hun praalwagen(s)
openbaar te maken via website, affiches, publicatie e.d. .
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Let wel: Een doorgangskaart geeft nooit het recht om i nbreuken te begaan
tegen de Wegcode.
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1.5 Verboden attributen
Tijdens de stoeten is het niet toegelaten om op het even welke ma nier dieren,
levend of niet levend, mee te laten opstappen of mee te voeren.
Deelnemers of wagens waarvan de uitbeelding kritiek kunnen uitlokken op
godsdienstig, zedelijk, politiek, syndicaal of wijsgerig gebied, kunnen van
deelname uitgesloten worden.
Producten of voorwerpen die personen kunnen verwonden of besmeuren zijn
niet toegelaten, alsook iedere vorm van vuurwerk. Deze lijst is niet exhaustief
en kan op elk ogenblik uitgebreid en toegepast worden door de organisator.

1.6 Prijzen
Enkel Halse groepen, vriendenkringen en individuelen kunnen meedingen naar
de prijzen die maandagavond worden uitgereikt .

1.7 Reclame
Op geen enkele wijze wordt reclame toegelaten in het centrum van de stad
Halle, noch op en rond het parcours van en tijdens de stoeten, behoudens
goedkeuring van Halattraction. Voor alle initiatieven, vragen en aanvragen
daaromtrent dienen wij u te verwijzen naar onze verantwoordelijke publiciteit :
in@halattraction.be

1.8 Onvoorziene omstandigheden
De organisator beslecht gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement en die
geen onderwerp uitmaken van de huidige geldende wetteksten en
reglementeringen.

Overtredingen op dit reglement zullen op gepaste wijze door Halattraction
gesanctioneerd worden.
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1.9 Sancties
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1.10 Belgische Wetgevingen
Dit reglement werd samengesteld mede aan de hand van de huidige geldende
wetteksten en reglementeringen, doch geeft deze geen volledige opsomming
van de wetgeving en vervangt deze niet. Alle geldende wetgevingen blijven van
kracht en zijn verondersteld door iedereen gekend te zijn .

1.11 Verantwoordelijkheid Halattraction
Halattraction kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor
gebeurlijke ongevallen tijdens Carnaval Halle.

1.12 Respect

VERSIE: 11-11-2017

Reglement Carnaval Halle

Heb altijd respect voor iedereen, ook voor de niet vierende Hallenaar.
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2.
2.1

Soorten groepen

Individuelen en Vriendenkringen

Mensen die individueel of in groep aan de carnavalstoet willen meedoen,
kunnen zich inschrijven als individuelen(tot 2 personen) of vriendenkring
(meer dan 2personen).
Inschrijven kan zowel tijdens het jaar via email in@halattraction.be als tot een
uur voor aanvang van de stoet ter plaatse.
De individuelen en vriendenkringen nemen deel aan de volledige
zondagnamiddagstoet en dit zonder gemotoriseerd voertuig. Een
elektrogeengroep wordt tevens niet toegelaten. De deelname aan de
zondagavond- en maandagavondstoet staat vrij. Bij de opstelling van de
avondstoeten wordt er aan de kop van de stoet een plaats voorzien. Een
dansoptreden voor de podia is niet toegelaten.
Individuelen en vriendenkringen kunnen op eigen verzoek uitgenodigd worden
voor de groepenvergaderingen.

2.2 Vrije groep
Een Vrije groep wordt omschreven als een groep mensen van min stens zes
personen die de Halse carnavalstoet mee willen inkleuren.
De Vrije groepen nemen deel aan de volledige zondagnamiddagstoet met
gemotoriseerd en versierd voertuig. Hier zijn de wettelijke vereisten en
dezelfde regels betreffende voertuigen en veil igheidsvoorschriften van
toepassing als voor de carnavalsgroepen.

De deelname aan de zondagavond- en maandagavondstoet staat vrij doch
zonder gemotoriseerd en versierd voertuig. Voor de avondstoeten wordt er in
de kop van de stoet een plaats voorzien voor het voetvolk om plaats te nemen
bij de opstelling. Een dansoptreden voor de podia is niet toegelaten.
De Vrije groepen dienen zich in te schrijven op ons emailadres voor de start
van het Carnavalsjaar op 11 november. Deze Vrije groep wordt dan op elke
groepenvergadering verwacht om zo op de hoogte te blijven v an wat er leeft in
de carnavalsgemeenschap.
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Alle gemotoriseerde voertuigen (versierde muziekwagen, praalwagen) moeten
in regel zijn met de wettelijke vereisten. Consulteer hiervoor de reglementen
van politie en brandweer op onze website.
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2.3 Groepen
Indien je nog een stap verder wilt gaan dan een vriendenkring en een Halse
carnavalsgroep wil oprichten, moet je voldoen aan de volgende regels. Met een
groep vanaf 11 leden je in de Halse carnavalswereld storten is echt de moeite
waard!
De eerste stap om een volwaardige carnaval sgroep op te richten is een mailtje
te sturen naar ons contactadres in@halattraction.be vóór 11 november. Via dit
adres kan je dan de info verkrijgen die nodig is.
Vanaf het moment dat je dan officieel een Halse Carnaval sgroep bent, word je
uitgenodigd en verwacht op elke groepenvergadering. Op deze vergaderingen
worden de nodige analyses gemaakt en nieuwe voorstellen besproken.
De deelname aan alle carnavalsstoeten tijdens het Halse carnavalsweekend
met een ‘Halse praalwagen’ is verplicht. Alle leden van de carnavalsvereniging
dienen in hun thema verkleed te zijn.
Halse praalwagen: zie rubriek ‘Praktisch’
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Alle gemotoriseerde voertuigen (versierde muziekwagen, praalwagen) moeten
in regel zijn met de wettelijke vereisten. Consulteer hiervoor de reglementen
van politie en brandweer op onze website.
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3. Praktisch
3.1 Halse praalwagen
Onder Halse praalwagen verstaan we: een carnavalesk versierd en
gemotoriseerd voertuig, voorzien van muziek en verlichting, dat voor de eerste
keer naar buiten komt.
Een praalwagen moet binnen volgende afmetingen blijven:
Minimum afmetingen: personenwagen
Maximum afmetingen: Hoogte: 4,5m, Breedte: 3,5m.
Om het risico op defecten tot een minimum te herleiden dienen alle groepen er
over te waken dat de voertuigen waarmee ze deelnemen aan de stoeten in
goede staat zijn.
Alle praalwagens van de carnavalsgroepen zijn verplicht na de
zondagavondstoet op te stellen op de parking van Dutry Power.

3.2 Hulpkoppeling
Aanhangwagens zonder losbreekrem MOETEN altijd een hulpkoppeling hebben.
Onder hulpkoppeling verstaan we 1 of 2 stevige koppelingen/kettingen
bevestigd aan het voorgaand stuk of aan het trekkend voertuig. Geen kabels of
niet gelaste kettingen gebruiken!
De koppeling dient berekend te zijn op het te trekken gewicht zodat deze niet
kan breken bij gebeurlijk loskomen van de aanhangwagen.
Tijdens de controle met de brandweer vóór de stoet zal hierop controle
uitgeoefend worden.

De leden van de carnavalsgroepen die op de praal - en/of muziekwagen
plaatsnemen tijdens de stoet, zijn verplicht zich te verankeren met een veilige
gordel en CE gekeurde musketonhaak/karabijnhaak die vlug open en toe kan
bij noodsituaties.

VERSIE: 11-11-2017
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3.3 Bevestiging leden op praal- en/of muziekwagen
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3.4 Pech of defect
In geval van pech of defect tijdens de stoet moet het voertuig op een veilige en
verantwoordelijke wijze aan de kant van de weg worden gezet.
De verantwoordelijke van de groep stelt een lid van H alattraction onmiddellijk
in kennis zodat zo snel mogelijk een sleepvoertuig kan opgeroepen worden.
Iedere praalwagen dient vooraan op de praalwagen als sleepmogelijkheid een
aanhanger/trekhaak (bol) te voorzien.
Tevens dient men een stang te voorzien met twee dissels om bij pech op de
makkelijkste wijze gesleept te kunnen worden. Deze trekhaak en stang dienen
goed bereikbaar te zijn.
Beroep doen op een eigen sleepvoertuig mag enkel mits goedkeuring van de
stoetverantwoordelijke en vóór aanvang van de stoet. Iedere depannage tijdens
de stoet zal om veiligheids- en organisatorische redenen door Halattraction
worden gecoördineerd en de daartoe voorziene sleepvoertuigen inzetten.
De kosten van het slepen dienen meteen betaald te worden rechtstreeks aan de
sleepdienst.

3.5 Permanentienummer Halattraction
Halattraction dient onmiddellijk in kennis gesteld te worden bij ongeval, pech
of enige andere onveilige situatie, dit zowel tijdens het aanrijden naar de
stoeten, tijdens de stoeten als tijdens de verplaatsingen naar andere
startpunten of de parking van Dutry Power, zodat er adequaat gereageerd kan
worden.

Dit permanentienummer vervangt niet het noodnummer 112, bij noodsituaties
waarbij de hulpdiensten (Politie, brandweer, ziekenwagen, … ) vereist zijn. Zie
lijst met telefoonnummers in bijlage 6.
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Halattraction heeft hiervoor 1 cent raal nummer voorzien, namelijk het
permanentienummer 0475/529.088. Dit permanentienummer is enkel actief
tijdens activiteiten georganiseerd door Halattraction. Iedere groep wordt
geacht in het bezit te zijn van dit permanentie nummer!
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4. Verzekeringen
4.1 Verzekering tegenover derden
De ingeschreven carnavalsgroepen, vriendenkringen , ordes en individuelen,
hun leden en de wagens dienen verzekerd te zijn tegenover derden gedurende
het carnavalsweekend. Carnavalsvoertuigen dienen voor iedere verplaatsing
verzekerd te zijn, inbegrepen het traject van de stoet én gedurende de veiligste
weg van de stelplaats naar het traject en terug volgens de reglementering van
het K.B. van 27 januari 2008 + omzendbrief van 22 januari 2009.
Halattraction kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien
verenigingen niet in orde zijn met hun verzekeringspapieren en hun wagens.
Een zware fout (bv. dronkenschap) of moedwillige schade, gepleegd door de
bestuurder, is niet gedekt door de verzekering en valt onder de
verantwoordelijkheid van de bestuurder zelf.

4.2 Verzekering van de “bestelbusjes”
Neem kennis van de wegcode waarvan een samenvatting werd vervat onder
bijlage 2. Deze samenvatting geeft geen volledige opsomming van de wetgeving
en vervangt deze niet.

4.3

Verzekering van de praalwagens
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Neem kennis van de wegcode waarvan een samenvatting werd vervat onder
bijlage 3. Deze samenvatting geeft geen volledige opsomming van de wetgeving
en vervangt deze niet.
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5. Preventie & Veiligheid
5.1 Veiligheidsverantwoordelijke – Groep
Elke groep dient permanent over een bekwame veiligheidsverantwoordelijke te
beschikken. Deze veiligheidsverantwoordelijke houdt toezicht op alle
veiligheidsreglementeringen besproken in de reglementen en draagt de
verantwoordelijkheid betreffende deze veiligheidsvoorschriften en
veiligheidsreglementen. Hij heeft het algemeen overzicht over wat rondom hem
gebeurt. De veiligheidsverantwoordelijke is duidelijk herkenbaar voor de
hulpdiensten en de organisatie, volgens de normen opgelegd door de
organisator.
De veiligheidsverantwoordelijke dient de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt,
heeft het nodige verantwoordelijkheidsgevoel en heeft goede kennis van de
werking van de elektrogeengroep(en) en de blusmiddelen.
De veiligheidsverantwoordelijke is vrij van andere taken en kan makkelijk alle
nodige handelingen uitvoeren. Hij draagt hierbij kledij die hem hierbij niet zal
hinderen en het blauwe verplichte vestje.
De bestuurder van een praalwagen of camionette kan nie t als
veiligheidsverantwoordelijke in aanmerking komen. De concentratie om een
praalwagen of camionette te besturen is primordiaal en laat niet toe om oog te hebben
voor andere zaken, inzonderheid de veiligheidsaspecten.

De veiligheidsverantwoordelijke is tijdens de gehele duur van het
carnavalweekend bereikbaar via zijn opgegeven GSM - nummer.

De veiligheidsverantwoordelijke is aanwezig bij de controle van de brandweer
voor de zondagmiddagstoet. Hij staat in voor het in regel zijn van de
blustoestellen, de aanwezigheid van noodkoppelingen indien de pr aalwagen uit
meerdere afzonderlijke stukken bestaat, dat de jerrykan gescheiden staat van
de elektrogeengroep en de aanwezigheid van de vultuit.
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De veiligheidsverantwoordelijke is steeds aanwezig tijdens het volledige traject
bij ELKE verplaatsing van de praalwagen. Met uitzondering van de Deuvelstoet
dient het blauwe vestje steeds gedragen te worden.

1
0

5.2 Brandblusapparaten
In het reglement van de Brandweer is duidelijk vermeld dat er p er praalwagen
minimum 24kg bluspoeder aanwezig dient te zijn, te verdelen in toestellen met
een minimum inhoud van 6 kg. en een keuringsdatum van maximum 1 jaar oud.
Verduidelijking!! 1 brandblusser = minimaal 6 kg inhoud en geen 6
brandblussers van 1 kg.
De helft van het bluspoeder in de nabijheid van de elektrogeengroep, de andere
helft op een gemakkelijk bereikbare plaats door de andere leden van de groep.
Een lid van de Brandweer bijgestaan door een lid van Halattraction, komen
vóór de zondagstoet tussen 13 uur en 14 uur langs om te controleren of er
geldige brandblusapparaten aanwezig zijn, een speciale vuldop met
overvulbeveiliging en een CE gekeurde jerrycan om de generator(en) op te
vullen. De CE gekeurde jerrycan mag niet bij de generator geplaatst worden.
Indien deze 3 toebehoren niet steeds aanwezig zijn wordt deelname aan de
stoet geweigerd.

Reglement Carnaval Halle

Neem tevens kennis van de instructiefiche van de Brandweer onder bijlage 4.

VERSIE: 11-11-2017
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5.3 Bijvullen van elektrogeengroepen
Er wordt 1 plaats voorzien voor het bijvullen van de elektrogeengroepen
tijdens de zondagstoet. Deze plaats zal worden meegegeven tijdens de laatste
groepenvergadering voorafgaand aan het carnavalsweekend.
Tijdens de zondagmiddagstoet mag in geen geval worden bijgevuld op andere
plaatsen dan het vooropgesteld vulpunt.
Buiten de zondagstoet dient tijdens het bijvullen steeds rekening gehouden te
worden met de reglementering van de brandweer (zie bijlage 4). Vermijd
absoluut om bij te tanken tijdens de stoeten.
Daarom raden wij aan, dat de elektrogeengroepen voldoende dienen getankt te
zijn bij vertrek van de stoeten.
De generatoren moeten stilgelegd worden tijdens het bijvullen. Het bijvullen
gebeurt enkel met een speciale vuldop met overvulbeveiliging. Er mogen geen
trechters gebruikt worden!
Maak géén gebruik van eenvoudige bidons/flessen maar wel van CE gekeurde
plastieken of metalen jerrycans.
Ter hoogte van de vulpunten dient tussen de praalwagens een veilige afstand
bewaard te worden.
Tijdens het bijvullen dient de veiligheidsverantwoordelijke klaar te staan met
een brandblusapparaat.

5.4 Bestuurders
De bestuurder van het carnavalsvoertuig moet altijd de wegcode naleven.

De bestuurder controleert bij aanvang van iedere verplaatsing de veiligheid
van zijn voertuig en passagiers. Een visuele inspectie van de praalwagen en de
veiligheidsvoorzieningen dienen steeds uitgevoerd te worden.
Iedere verplaatsing met een bestelbusje dient te geschieden met gesloten
deuren of laadklep. Hier wijzen we andermaal op de verantwoordelijkheid van
de bestuurder.
VERSIE: 11-11-2017
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Het is vanzelfsprekend dat bestuurders van de voertuigen, inclusief
praalwagen, niet onder invloed zijn! Iedere bestuurder is in het bezit van een
geldig rijbewijs voor het type voertuig waar hij zich mee verplaatst. De
bestuurder moet minstens 18 jaar zijn.
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6. Documenten
6.1 Verplichte documenten
Halattraction gaat jaarlijks over tot het uitnodigen van a lle
Carnavalsverenigingen, Vriendenkringen en Ordes welke zich met
gemotoriseerde voertuigen verplaatsen gedurende het carnavalsweekend.
Hier dienen de opgeroepen verantwoordelijken de nodige documenten voor te
leggen aan Halattraction en er zal tevens een controle uitgevoerd worden van
deze documenten door de Politie.
Een invuldocument zal jaarlijks, samen met de uitnodiging, worden
overgemaakt aan de verantwoordelijke. Dit document dient waarheidsgetrouw
te worden ingevuld. Kopieën die bijgevoegd dienen te worden moeten
kleurenkopieën te zijn.
De verantwoordelijke van de groep en iedere bestuurder zal tevens
handtekenen voor kennisname en naleving van alle geldende reglementen.

6.2 Boorddocumenten
Elke groep zal jaarlijks worden uitgenodigd voor de c ontrole van de gevraagde
documenten. Iedere groep dient op deze uitnodiging in te gaan. U dient in het
bezit te zijn van een kopie van het rijbewijs van de bestuurders van de
praalwagen en bestelbusjes, geldige verzekeringsdocumenten voor zowel de
praalwagen als de bestelbusjes, keuringsbewijs (groene kaart!!) en
aanrijdingsformulier.

Reglement Carnaval Halle

Deze documenten moeten steeds in het voertuig aanwezig zijn en kunnen
tijdens het carnavalsweekend gevraagd worden door de Politie en/of
Halattraction.
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7. Muziek en Dans
7.1 Dans
Zolang de stoet in beweging is, wordt er in geen geval halt gehouden om te
dansen of een show op te voeren.
De doortocht van de Carnavalgroepen voor de tribunes tijdens de
zondagsstoeten mag maximum 2 minuten duren.

7.2 Muziek buiten de stoeten
Muziek in en op de bestelbusjes is toegelaten buiten de stoeten. Na 22u mag
er geen muziek meer weerklinken vanuit en vanaf de bestelbusjes.
Hou steeds rekening met de geluidsnormen voor mobiele installaties!

7.3 Muziek tijdens de stoeten
De groeps- en veiligheidsverantwoordelijke zijn verantwoordel ijk voor de
geluidssterkte. Hij/zij ziet er op toe dat de andere groepen vóór zich of na hem
alsook het publiek er geen hinder van ondervinden. Hou rekening met
gehoorschade, zeker voor kinderen. Er wordt aanbevolen de geluidsgolven naar
boven te richten.

7.4 Geluidsnormen

Voor de volledigheid: http://www.vlaanderen.be/nl/natuur-enmilieu/milieuhinder/geluidsnormen-voor-muziekactiviteiten
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De nieuwe normen voor muziekactiviteiten in Vlaanderen zijn van kracht vanaf
1 januari 2013. U mag de norm van 95 dB(A) niet overschrijden. Zorg, zo veel
mogelijk, om de geluidsgolven naar boven te richten. Overtredingen die
vastgesteld worden zullen ten laste zijn van de groep die de overtreding
begaat.
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8.Milieu en Duurzaamheid

8.1 Afval
Halse Carnavalsverenigingen laten geen afval slingeren.
Laat geen afval slingeren tijdens het opstellen van de stoeten, tijdens de
stoeten en na de stoeten. Ook op de parking Dutry Power wordt geen afval
achtergelaten. Recycleer steeds het afval! Een propere carnaval begint steeds
bij onszelf.

8.2 Stroomgeneratoren
Gebruik lage- emissie generatoren. Deze zorgen voor een drastische
vermindering van de uitstoot van schadelijke gassen, zoals stikstofoxiden
(NOx), koolstofdioxide (CO 2 ) en fijn stof.

8.3 Duurzaamheid
De Stad Halle ondertekende een burgemeestersconvenant om de CO 2 uitstoot te
verminderen. In deze neemt Halattraction, als organisator van het grootste
feest van de provincie Vlaams- Brabant, in overleg met de stad Halle zijn
verantwoordelijkheid op. Halattraction heeft reeds heel wat concrete
inspanningen geleverd hieromtrent en zal ook in de komende jaren op zoek
gaan naar creatieve oplossingen om carnaval Halle te verzekeren van een
toekomst in een duurzame samenleving.

Hier stellen we dat het meewerken aan een duurzaam carnaval sterk
gewaardeerd zal worden door de andere carnavalisten, de Hallenaren, de Stad
Halle en Halattraction. Deel verworven kennis met anderen.
Ter informatie voegen wij het klimaatneutraal schema toe, als bijlage 5.
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Ook jij kunt als vereniging meewerken aan een duurzaam carnaval door
bijvoorbeeld carnavalswagens te verlichten met LED- verlichting, confetti van
gerecycleerd papier te maken of te gebruiken en wagens te bouwen met
duurzaam materiaal.

1
5

9. Evenementenloket Stad Halle
Elke vereniging is verplicht bij de organisatie van een evenement in Halle dit te
melden aan de Stad Halle. Onder evenementen verstaan we eetfestijnen, fuiven,
optochten alsook de doop van een praalwagen.
Door de aanvraagformulieren van het evenementenloket in te vullen, kan je
snel en eenvoudig de toelating aanvragen om een evenement te
organiseren. Door gebruik te maken van het aanvraagformulier worden heel
wat zaken voor jou automatisch geregeld.
Via de website van de Stad Halle dien je steeds ‘deel 1’ van het
aanvraagformulier in te vullen.
Indien je ‘deel 2’ moet invullen verneem je dit van de dienst evenementen. De
aanvraagformulieren kan je vinden op
www.halle.be/vergunningen/evenementenvergunningen .

10. Carnavalweekend
De richtlijnen betreffende het carnaval sweekend maken deel uit van bijlage 1
en kunnen jaarlijks aangepast worden.

Bijlagen (6):
Bijlage 1 - Carnavalsweekend – praktisch

(nieuwe versie jaarlijks in februari gevoegd )

Bijlage 3 – Politiereglement “Praalwagens”
Bijlage 4 – Instructiefiche Brandweer
Bijlage 5 – Klimaatneutraal schema
Bijlage 6 – Nuttige telefoonnummers

VERSIE: 11-11-2017
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Bijlage 2 – Politiereglement “camionetten” - bestelbusjes
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Naam vereniging: ……………………………………………………………………………..
□ Individueel of vriendenkring

□ Orde

□ Vrije groep

□ Carnavalsgroep

Reglement Carnaval Halle

Opgemaakt te 1500 Halle op ………………………………………, in 2 exemplaren,
waarvan elke partij verklaart het reglement met alle bijlagen te hebben
ontvangen gelezen en ter naleving.
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