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Aanvraag van een gemeentelijke machtiging voor een praalwagen 

(interne referentie: S010 – v 12/12/2022) 
 

(Met dit formulier wordt de gemeentelijke machtiging voor praalwagens aangevraagd. De 
gemeentelijke machtiging is enkel vereist voor de praal(aanhang)wagens die niet voldoen aan de 
normale technische voorschriften van het KB technische eisen. De gemeente waar de 
praal(aanhang)wagen gewoonlijk gestald is (gemeente van vertrek) staat in voor het afleveren van 
deze machtiging. Deze is geldig voor een periode van maximaal 6 maanden.) 

Op welke regelgeving is dit formulier gebaseerd? 
Dit formulier is gebaseerd op de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende 
algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun 
veiligheidstoebehoren moeten voldoen en de omzendbrief MOW 2022/001 van 16 november 2022 
betreffende de gemeentelijke machtiging. 

Aan wie moet u dit formulier terugbezorgen? 
Dit formulier dient minstens veertien kalenderdagen voor de dag van de stoet of de proefrit 
ingevuld en ondertekend bezorgd te worden aan het gemeentelijk secretariaat, Spermaliestraat 1 
te 8430 Middelkerke – secretariaat@middelkerke.be.) 

Contactgegevens van de aanvrager 

Voor- en achternaam: ......................................................................................................................................  

Naam vereniging: ............................................................................................................................................  

Maatschappelijke naam:  .................................................................................................................................  

Juridisch statuut:..............................................................................................................................................  

Ondernemingsnummer (indien van toepassing): ............................................................................................  

Straat en nummer: ...........................................................................................................................................  

Postnummer en gemeente: .............................................................................................................................  

Telefoonnummer:………………………………………………..gsm-nummer:…………………………… ...........  

E-mailadres: ....................................................................................................................................................  

Contactgegevens van de eigenaar van de praalwagen 

Voor- en achternaam: ......................................................................................................................................  

Maatschappelijke naam: ..................................................................................................................................  

Juridisch statuut:..............................................................................................................................................  

Ondernemingsnummer (indien van toepassing): ............................................................................................  

Postnummer en gemeente: .............................................................................................................................  

Telefoonnummer:……………………………………………..gsm-nummer: ......................................................  
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e-mailadres: .....................................................................................................................................................  

Gegevens van de praalwagen 

Beschrijving: ....................................................................................................................................................  

Samenstelling van de sleep: ...........................................................................................................................  

Afmetingen (breedte x hoogte x lengte): .........................................................................................................  

Stalplaats: ........................................................................................................................................................  

Gewenste startdatum van de machtiging  

Dag:………….    Maand:…………. Jaar:……………. 

Bij te voegen bewijsstukken 

Voeg de onderstaande bewijsstukken bij uw aanvraag en vink ze telkens aan in de aankruislijst. 

 foto van de praalwagen 

 foto van het trekkend voertuig (indien van toepassing) 

Ondertekening 

Ik verklaar dat de praalwagen voldoet aan artikel 44, 45, 54 en 70 van het koninklijk besluit 
van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de 
auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. 

 

Datum  Dag:……..….  Maand:………….. jaar:……..…. 

Handtekening: .................................................................................................................................................  

Voor- en achternaam: ......................................................................................................................................  

 

De gemeente Middelkerke verwerkt persoonsgegevens met respect voor de privacy. We volgen hiervoor de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de 

Belgische privacywet. De persoonsgegevens worden verwerkt voor de opmaak en beheer van een 

geïnformatiseerd vergunningsdossier. We maken gegevens niet bekend aan derden, tenzij we toestemming 

hebben, derden gemachtigd zijn of de wet ons verplicht. Op het adres DPO@middelkerke.be kan de 

vergunninghouder steeds vragen welke gegevens wij over hem verwerken, ze laten verbeteren of wissen. Een 

meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vind je op 

www.middelkerke.be. 

Ter informatie: voorwaarden van de gemeentelijke machtiging 

- De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 betreffende technische eisen 
en de omzendbrief MOW/2022/001 van 16 november 2022 betreffende de gemeentelijke 
machtiging moeten worden nageleefd. 
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- Deze gemeentelijke machtiging heeft een geldigheid van maximum zes maanden en 
vervalt van rechtswege als er wijzigingen worden aangebracht aan het voertuig die invloed 
kunnen hebben op de technische voorschriften die erop van toepassing zijn. 

- De organisator van de verplaatsing of de bestuurder van de praalwagen moet ervoor 
zorgen dat de voorschriften van de reglementering worden nageleefd. De gemeentelijke 
machtiging ontslaat de organisator van de verplaatsing of de bestuurder van de 
praalwagen niet van de verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen inzake 
veiligheid te treffen. Het wordt onder meer aangeraden om het traject van de verplaatsing 
grondig te verkennen om na te gaan of het vervoer met de praalwagen of 
praalaanhangwagen mogelijk is. 

- De organisator van de verplaatsing of de bestuurder van de praalwagen brengt de 
gemeente die de machtiging heeft uitgereikt, minstens tien werkdagen 
voorafgaandelijk aan het gebruik van de praalwagen of praalaanhangwagen op de 
hoogte van de voorgenomen verplaatsing. Dit gebeurt via mail aan 
secretariaat@middelkerke.be.  

- Voor het uitzonderlijk vervoer met de praalwagens of praalaanhangwagens over trajecten 
waarvan de eindbestemming zich buiten een straal van 25 kilometer van de gemeente die 
de machtiging heeft uitgereikt ligt, voegt de organisator van de verplaatsing of de 
bestuurder van de praalwagen het traject dat zal worden gevolgd om de proefrit uit te 
voeren of de bestemming te bereiken en terug te keren, toe aan de aanmelding bij de 
gemeente. Die aanmelding moet gebeuren uiterlijk tien werkdagen voorafgaandelijk aan 
het gebruik van de praalwagen of praalaanhangwagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie? 

Secretariaat - Gemeentebestuur Middelkerke -  Spermaliestraat 1 -  8430 Middelkerke 
secretariaat@middelkerke.be -  059 31 30 16 
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