Bijlage bij het Reglement carnavalsoptochten gemeente
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De chauffeur is bekend met de algemeen
geldende regels (RVV) met betrekking tot het
voortbewegen van een voertuig met aanhanger
(c.q. oplegger) van en naar de route van de
optocht.
D.w.z. dat Artikel 61b uitzondering 2d slechts
van toepassing is tijdens de optocht en dat het
niet toegestaan is om personen te vervoeren op
de wagen tijdens de rit naar en van de optocht.

Specifieke eisen

De chauffeur wordt persoonlijk verantwoordelijk
gehouden bij een overtreding van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens
(RVV). Overtreding van bijgevoegde artikelen is
een strafbaar feit en kan na toetsing aan het
Openbaar Ministerie leiden tot een veroordeling.
De chauffeur is zich bewust van het feit dat hij
aangesproken kan worden op het gedrag van
zijn passagiers tijdens de optocht.
De chauffeur is tevens op de hoogte van het
plaatselijk geldende reglement voor deelname
aan de optocht.
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Bijlage: Art. 58a en 61b RVV 1990
Artikel 58a RVV 1990

1.
Tijdens deelname aan het verkeer zitten bestuurders en passagiers op de voor hen bestemde zitplaatsen.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. staande passagiers van autobussen waarin het vervoer van staande passagiers is toegestaan;
b. passagiers van autobussen zonder staanplaatsen bij incidenteel gebruik van het gangpad of toilet;
c. passagiers die worden vervoerd overeenkomstig artikel 61b, tweede lid, onderdelen a, b en d;
d. passagiers, jonger dan 3 jaar, in autobussen;
e. passagiers jonger dan 18 jaar en met een lengte van minder dan 1,35 meter die gebruik maken van een voor deze passagiers
geschikte zitgelegenheid die deel uitmaakt van de constructie van het voertuig, hierin deugdelijk is bevestigd en is voorzien van
autogordels;
f. het vervoer van passagiers die gebruik maken van een rolstoel als bedoeld in artikel 59, vierde lid;
g. het vervoer van één persoon van 8 jaar of ouder op de bagagedrager door fietsers met uitzondering van snorfietsers.
h. passagiers die gebruik maken van een ligplaats, indien op één ligplaats ten hoogste één passagier is gelegen.

3.
In afwijking van het eerste lid worden op fietsen en bromfietsen passagiers jonger dan 8 jaar alleen vervoerd indien zij zijn gezeten op
een doelmatige en veilige voorziening met voldoende steun voor rug, handen en voeten.

4.
Het is bestuurders verboden passagiers te vervoeren op een andere wijze dan in dit artikel is voorgeschreven.

Artikel 61b RVV1990

1.
Het is verboden personen te vervoeren in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in of op een
aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets.

2.
Het eerste lid is niet van toepassing:
a. op het vervoer van personen in de laadruimte van een ambulance of dierenambulance en op het vervoer van rolstoelinzittenden op
de daarvoor ingerichte plaatsen in de laadruimte van een voertuig dat blijkens een aantekening op het kentekenbewijs speciaal is
uitgerust voor rolstoelvervoer.
b. op het vervoer van personen in de laadruimte van motorvoertuigen ten dienste van politie en brandweer en van andere door Onze
Minister aangewezen hulpverleningsdiensten;
c. op het vervoer van een persoon op de bestuurderszitplaats in een motorvoertuig of op een bromfiets op meer dan twee wielen die
door een ander motorvoertuig of een andere bromfiets op meer dan twee wielen wordt voortgetrokken en op het vervoer van
passagiers van het getrokken voertuig als hier bedoeld, voor wie geen zitplaats in het trekkende voertuig als hier bedoeld beschikbaar
is;
d. in het geval het vervoer van personen geschiedt in het kader van een evenement of optocht waarvoor een vergunning op grond van
een gemeentelijke verordening is afgegeven;
e. op het vervoer van personen met een motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km
per uur, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend, niet zijnde een bromfiets, dat een combinatie
vormt met één of meer aanhangwagens die zijn ingericht voor het vervoer van personen indien voor dit vervoer een vergunning door
het bevoegd gezag is afgegeven.

