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Onderwerp:  Advies gebruik lichte vrachtauto’s tijdens Carnaval 

 
De lokale politie Zennevallei wil de organisator en de deelnemers wijzen op de reglementering van 

toepassing op het gebruik van deze voertuigen  (‘camionetten’, ‘buskes’,…). 

Wanneer deze voertuigen  (buskes) zich op de openbare weg bevinden (ophalen leden, vervoer tussen 

drankgelegenheden, …) moeten deze aan de gewone reglementering voldoen. Ze moeten verzekerd 

zijn, ze moeten voldoen aan de wetgeving van de keuring en ze moeten ingeschreven zijn. 

Indien er onderweg iets gebeurt ligt de verantwoordelijkheid bij de bestuurder van het voertuig. 

 

Reglementering betreffende de lichte vrachtauto’s 

1.  Verzekering 

Ieder motorvoertuig op de openbare weg moet verzekerd zijn. Bij niet-verzekering wordt het voertuig 

door de politiediensten in beslag genomen.  

We kunnen enkel meegeven dat er een geldige verzekering aan boord van het voertuig moet liggen 

conform het voertuig waarmee men zich op de openbare weg begeeft ! We geven mee dat het 

voertuig best verzekerd is bij een gekende verzekeringsmaatschappij. 

We zijn er ons van bewust dat de meeste zich verzekeren bij FEN (Ethias) – we nodigen iedereen uit 

om de polis grondig te lezen. Jullie krijgen dan ook steeds een groene kaart geldig voor 4 dagen met 

als beschrijving voertuig : “Carnavalsvoertuig”. Het begrip Carnavalsvoertuig wordt niet weerhouden 

in de wetgeving – en men kan het ’s avonds rondrijden met busjes en bestelwagens moeilijk aanzien 

als van en naar de manifestatie.  

(!) Wij verwachten alleszins een geldig verzekeringsbewijs waar duidelijk het chassisnummer op staat 

vermeld van het voertuig waarmee men zich verplaatst. Wij nemen dus geen genoegen met enkel de 

vermelding ‘Carnavalsvoertuig’ voor de eenvoudige reden dat het woord carnavalsvoertuig enkel 

slaat op de praalwagen zoals bedoeld in het KB 29/01/2008.  

 

Dit uitdrukkelijk vermelden bij de aanvraag indien de verzekering wordt aangevraagd via FEN! 
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2.  Keuring  

Ieder voertuig op de openbare weg moet onderworpen worden aan een periodieke keuring. Denk hier 

vooral aan jullie eigen veiligheid. Weet dat de eindverantwoordelijke de persoon is die op het 

ogenblik van ongeval de bestuurder is van het voertuig. 

(!) Wij verwachten dat iedere groep ons een document kan vertonen van de keuring. Het enige 

document dat we zullen aanvaarden is een groen document met logischerwijs een datum die geldig is 

tot na carnaval. 

Wij aanvaarden geen rode keuringsbewijzen met een beperkte geldigheid. Voertuigen met een rood 

keuringsbewijs vertrekken niet !!! 

 

- Een voertuig waarvoor een keuringsbewijs « Geldig voor 15 dagen » afgeleverd werd, mag gebruikt 

worden en bovendien gedurende de bedoelde vijftien dagen gewoon gebruikt worden als met een 

document (bevestiging door garagehouder- hersteller d.m.v. handtekening en stempel) kan aantonen 

dat het voertuig hersteld werd. 

- Een voertuig dat in het jaar en dus ook buiten carnaval gebruikt wordt, dient een geldig groen 

keuringsbewijs te hebben. 

- Een oldtimer die gebruikt wordt tijdens het carnavalsweekend dient een geldig groen document 

‘Staat van het voertuig’ te hebben. 

- Een voertuig dat enkel gebruikt wordt tijdens het carnavalsweekend dient een geldig groen 

document ‘Staat van het voertuig’ te hebben. 

De ‘Staat van het voertuig’ van het keuringsstation Halle mag ten vroegste 2 maand voor het 

carnavalsweekend worden afgeleverd.  

Op een keuring ‘staat van het voertuig’ staat geen geldigheidsdatum, vandaar dat de regel ten 

vroegste 2 maand voor carnaval wordt ingevoerd.  

Dit document moet groen zijn! Krijgen jullie een rood document dienen jullie de nodige herstellingen 
uit te voeren en terug te gaan naar de keuring om alsnog een groen document te verkrijgen.  
 
3.  Inschrijving 
 
De voertuigen dienen ingeschreven te zijn. Op ieder voertuig wordt een originele kentekenplaat 
bevestigd, vooraan wordt een duplicaat bevestigd. Voertuigen zonder kentekenplaat vertrekken 
tevens niet. 
 
4.  Rijbewijs 
 
Iedereen moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs conform het voertuig waarmee men zich op 
de baan bevindt.  
Bij een ongeval of controle ligt de volledige verantwoordelijkheid bij de chauffeur van het voertuig. 
 
5.  Alcohol 
 
We vermoeden dat iedereen zich bewust is van het feit dat alcohol en rijden niet samengaan, niet in 
het dagelijks leven maar ook zeker niet met carnaval. 
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6.  Jaarlijkse controle van de documenten 
 
Tijdens de jaarlijkse controle van de gevraagde documenten, dienen jullie een kleurenkopie toe te 
voegen van het keuringsbewijs of staat van het voertuig. We benadrukken de kleurenkopie omdat 
we anders niet kunnen uitmaken dat het document van groene of rode kleur is.  

 

Indien er vragen of opmerkingen zijn – stel ze gerust, op het eerste document staat een email adres 

en een telefoonnummer.  

 

Begin tijdig aan het in regel brengen van jullie vervoermiddelen ! 

 

 

Dedobbeleer Sven        Crispel Mark 

Teamcoach Verkeer Zuid        Hoofdcommissaris  

PZ Zennevallei        Korpschef PZ Zennevallei 


