
 

VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE VOERTUIGEN EN BESTUURDERS 

 

 

 

Algemeen 

 

 

Indien personen worden vervoerd op de wagen dient er of een reling op een zodanige hoogte van 

zij aangebracht, zodat men niet van de wagen kan vallen. Dit houdt in hoger dan de helft van het 

lichaam (iets boven de heupen)  of de personen dienen goed gezekerd te zijn met een riem of 

tuigje, zodat men niet van de wagen kan vallen (belastbaarheid riem of tuigje minimaal 250 kg). 

Als er kinderen op de wagen vervoerd worden moeten zij onder toezicht van volwassenen zijn. Dit 

houdt in dat er ook een aantal volwassenen op de wagen aanwezig moeten zijn. 

 

Er mogen geen personen op de koppelingen bevinden tussen het trekkend motorvoertuig de 

aanhangwagen. Ook mogen er geen personen vervoerd worden op de neus op de spatborden van 

het trekkende voertuig en de aanhangwagen onderling. 

Voor of na de optocht mogen er geen personen vervoerd worden op de aanhangwagen. 

Zitplaatsen op de wagen moeten op een deugdelijke manier aan de laadvloer zijn bevestigd. 

 

Aanhangwagens moeten rondom te worden afgeschermd tot op zodanige hoogte dat personen niet 

onder de wagens terecht kunnen komen. 

De constructie en de meegevoerde apparatuur moeten op deugdelijke wijze zijn bevestigd zodat 

deze niet van de aanhangwagen kunnen vallen. 

Het voertuig moet zijn voorzien van goedgekeurde en deugdelijke brandblusapparatuur. 

Er mogen geen levende dieren worden meegevoerd in de optocht. 

Uitbeeldingen, afbeeldingen en/of teksten die voor personen of bevolkingsgroepen kwetsend of in 

strijd met de goede zeden zijn mogen niet getoond of ten gehore worden gebracht. 

De onderlinge afstand tussen de voertuigcombinaties/groepen moet 20 tot 30 meter zijn zodat er 

geen gaten of opstoppingen in de optocht ontstaan. 

Het parcours moet tijdens de optocht worden afgesloten voor overige bestuurders. 

 

Confetti verspreiden anders dan met de hand is niet toegestaan. 

Er mag geen vuil of voorwerpen worden gegooid vanaf de voertuigcombinaties. 

 

Er mogen geen alcoholhoudende dranken worden genuttigd of meegevoerd worden op de 

voertuigcombinaties. Andere dranken mogen alleen uit plastic worden genuttigd. Niet uit glas of 

blik. 

 

 

Deelnemende voertuigen: 

 

Motorrijtuigen die deelnemen aan de optocht moeten tegen Wettelijke Aansprakelijkheid zijn  

verzekerd.  Door de organiserende vereniging kan een Aansprakelijkheidsverzekering worden  

afgesloten voor het hele evenement en de in de optocht rijdende deelnemers. Meestal zal het 

echter zo zijn, dat iedereen gebruik gaat maken van zijn eigen verzekering voor de deelnemende 

motorrijtuigen( vrachtauto, landbouwtrekker etc.) Voor landbouwtrekkers dient nadrukkelijk bij de 

verzekeringmaatschappij geregeld te worden dat zij deelnemen aan een optocht. 

 

Alle aan een optocht deelnemende voertuigen en aanhangers dienen te voldoen aan de  

inrichtingseisen gesteld in de Regeling Voertuigen, afhankelijk van de categorie waaronder zij 

vallen 

( personenauto met aanhangwagen, tractor met aanhangwagen, vrachtauto met aanhangwagen,  

trekker met oplegger)  

 

• Voertuigen mogen niet hoger zijn dan 4 meter  inclusief eventuele te vervoeren personen. 

• Voertuigen mogen niet breder zijn dan 2.55 meter 

• Tractor met aanhangwagen mag niet breder zijn dan 3 meter. 

• Het trekkende voertuig mag niet meer aanhangwagens voortbewegen dan wettelijk is 

toegestaan. 

• Tevens mogen de combinaties niet langer zijn dan wettelijk is toegestaan. 

 

 



Bestuurders 

                     

• Bestuurders moeten minimaal een rijbewijs BE hebben en minimaal18 jaar oud zijn. 

• Bestuurders van voertuigen welke deelnemen aan de optocht dienen in het bezit te zijn van 

een voor die categorie voertuigen waarmee over de weg wordt gereden geldig rijbewijs. 

• Zij dienen deze op verzoek te kunnen tonen. 

• Zij mogen niet onder invloed van alcohol, medicijnen of drugs die de rijvaardigheid kunnen 

beïnvloeden een voertuig besturen. 

• Bestuurders van het voertuig dienen te allen tijde door middel van het gebruik van 

spiegels/camera’s zicht hebben langs de voortbewogen aanhangwagen. 

 

 

 

 


