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1.  Algemene voorwaarden 

 
 

1.1. Toelatingsvoorwaarden 

Tot de carnavalsstoeten van Aalst worden volgende groepen 

toegelaten: 

- De groepen die door de Stad aangeduid worden als onderdeel van het officieel gedeelte en 

op wie dit reglement niet van toepassing is 

-     Alle groepen en individuele deelnemers die 

�    inschrijven voor de datum die het college van burgemeester en schepenen bepaalt 

�    voldoen aan alle voorwaarden en bepalingen van dit reglement 
 
 

Zonder aanduiding of inschrijving is deelname aan de stoet niet toegelaten. 
 
 

1.2. Afspraken en verantwoordelijkheid 

Door de inschrijving van hun groep met de opgave van de ledenlijst met adressen, verklaren 

alle deelnemers zich akkoord met dit reglement en verklaren zij zich verantwoordelijk voor alle 

moeilijkheden die zich kunnen voordoen door het niet naleven ervan. Alle deelnemers 

verbinden zich er toe de richtlijnen van de organisatoren of de door deze aangestelde personen 

op te volgen. 
 

 
De organisatoren behouden zich het recht voor om te allen tijde deelnemers en groepen die dit 

reglement niet naleven, of die de algemene organisatie en/of het imago van de stoet in het 

gedrang brengen, uit de stoet te weren. 

 
1.3. Wijziging datum stoet(en) 

Bij overmacht kunnen de organisatoren besluiten om de stoet(en) te verdagen naar een andere 

datum. 
 

 
1.4. Categorieën 

Bij de ingeschreven deelnemers aan de stoet wordt een onderscheid gemaakt tussen 

4 verschillende categorieën: 

•    De losse groepen 

•    De kleine groepen 

•    De middelgrote groepen 

•    De grote groepen 
 

Groepen duiden bij hun inschrijving bij welke categorie ze willen deelnemen, daarbij rekening 

houdend met de specifieke bepalingen voor die categorie. Groepen die bij de stoeten van het 

vorige jaar niet deelgenomen hebben als kleine, middelgrote of grote groep kunnen alleen 

inschrijven als kleine of losse groep. 
 

Naar het geheel van kleine, middelgrote en grote groepen kan verwezen worden als ‘de vaste 

groepen’.
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1.5. Inschrijvingen 

Alle losse, kleine, middelgrote en grote groepen die ingeschreven waren en deelnamen aan de 

zondagsstoet van voorgaande editie en wensen deel te nemen aan de zondags- en 

maandagsstoet, dienen zich hiervoor in te schrijven via het daartoe bestemde digitale 

inschrijvingsformulier dat hen zal worden toegestuurd door het team Cultuur en evenementen. 

 

Losse groepen kunnen inschrijven vanaf de tweede maandag van januari tot ten laatste 3 weken 

voor carnavalszondag. Alle andere categorieën moeten ten laatste 31 juli van het kalenderjaar 

voorafgaand aan de stoet hun inschrijvingsformulier indienen. 
 

 
1.6. Zetel en leden 

Om tot de carnavalsstoeten te kunnen worden toegelaten dient een groep zijn zetel in Aalst te 

hebben. Daarnaast is elke groep er toe gehouden om samen met het inschrijvingsformulier een 

door alle leden ondertekende ledenlijst in te dienen. Eventuele wijzigingen betreffende deze lijst 

worden altijd onmiddellijk gemeld aan de organisatoren. Deze lijsten worden overgemaakt aan 

de verzekeringsmaatschappij van de stad (zie ook artikel 4 in verband met verzekeringen). 
 

 
Als leden worden beschouwd alle personen die met een groep of als individuele deelnemer 

deelnemen aan de stoet, onafhankelijk van hun taak of functie tijdens de stoet.  Voor alle 

categorieën groepen geldt dat een minimum aantal leden woonachtig te Aalst moet zijn of bij 

inschrijving een ontegensprekelijk bewijs moet leveren date er een aantoonbare band met 

Aalst bestaat. Of een groep aan dit minimum voldoet, wordt bepaald aan de hand van enerzijds 

de gegevens op de volledige ledenlijst die door de groep moet worden ingediend en 

anderzijds de onderstaande tabel met minima: 
 
 

AANTAL LEDEN MINIMUM WOONACHTIG 

TE AALST/BAND MET AALST 

1 en 2 1 

3 en 4 2 

5 en meer Helft  +  1  van  het  aantal 

leden 
 

 
In het geval de uitkomst van de ‘Helft + 1’ geen geheel getal is, dan wordt de uitkomst 

afgerond naar beneden. Vb. Van een groep met 9 leden (helft + 1 = 5,5) moeten er 

minimum 5 in Aalst wonen. Van een groep met 23 leden moeten er dat 12 zijn. 
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1.7. Naamswijziging & Fusie 

Een groep die van naam verandert, wordt als een nieuwe groep beschouwd. 
 

Een kleine, middelgrote of grote groep kan zijn naam behouden als voor de helft + 1 van de leden 

die vermeld stonden op de ledenlijst die het jaar ervoor werd ingediend, één van de volgende 

twee voorwaarden vervuld is: 
 

�    op de ledenlijst van dit jaar staan 

� zich akkoord verklaren dat de naam wordt behouden door minder dan de 

helft van de leden van de vorige ledenlijst 
 

 
Wanneer een groep die bij de stoeten van vorig jaar ingeschreven was als kleine, middelgrote of 

grote groep fusioneert met één of meer andere groepen, en de namen van de fusionerende 

groepen opgenomen wordt in de naam van de fusiegroep, dan kan de fusiegroep de categorie 

waarin ze wil inschrijven zelf kiezen, tot zolang aan alle voorwaarden voor deelname bij die 

categorie wordt voldaan en ook aan de hierboven vermelde voorwaarden voor het behoud van 

de naam wordt voldaan. In alle andere gevallen wordt een fusiegroep als een nieuwe groep 

beschouwd. 
 

 
1.8. Groepscommissarissen 

Alle kleine, middelgrote en grote groep duiden bij inschrijving een verantwoordelijke 

(=groepscommissaris) aan. Deze zorgt ervoor dat de groep alle afspraken (reglement en laatste 

onderrichtingen) naleeft. Deze persoon treedt op als contactpersoon en aanspreekpunt voor de 

organisatoren en de door hen aangeduide verantwoordelijken (o.a. medewerkers dienst 

Evenementen,       leden       adviesraad       Feestcomité,       toezichters       werkhallen,       …). 

De groepscommissaris krijgt van de organisatoren een badge als herkenningsteken. 
 

 
Losse groepen hebben geen groepscommissaris. Indien nodig kunnen de organisatoren om het 

even welk lid van een losse groep benaderen. 
 

 
1.9. Stoetcommissarissen 

Verantwoordelijken aangeduid door de organisatoren. Deze zorgen voor een goed contact en 

vlotte samenwerking met de groepscommissarissen. De stoetcommissaris noteert eventuele 

onregelmatigheden, brengt de betreffende groep hiervan op de hoogte en maakt een kort 

verslag van de onregelmatigheden, aangevuld met mogelijke opmerkingen van de 

groepscommissaris, over aan de organisatoren, ten laatste een half uur na het einde van de stoet. 
 

 
Wanneer een stoetcommissaris vaststelt dat een losse groep het reglement niet naleeft, dan 

brengt hij de organisatoren daarvan onmiddellijk op de hoogte, waarna de betreffende groep uit 

de stoet geweerd zal worden.
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1.10. Verboden attributen 

Tijdens de stoeten is het niet toegelaten om: 

� op het even welke manier dieren en/of dierenkrengen mee te voeren of mee 

te laten opstappen 

� producten of voorwerpen die personen kunnen verwonden, besmeuren of 

bevuilen mee te voeren en/of te gebruiken 

�    iedere vorm van vuurwerk mee te voeren en/of te gebruiken 
 
 

1.11. Reclame 

Tijdens de stoeten is het niet toegelaten om het even welke vorm van publiciteit te voeren. 

Er mag geen reclame worden aangebracht op kostuums, wagens, aanhangwagens, 

generatoren of attributen en er mogen ook geen reclameartikelen uitgedeeld worden. De 

naam en/of het logo van de leverancier van aanhangwagens/generatoren dient evenwel niet 

afgeplakt te worden. 
 

 
Indien de reclame een dergelijke omvang heeft dat een groep en zijn thema erdoor 

gedomineerd wordt, dan zal deze groep uitgesloten worden van deelname aan de stoeten van 

het jaar nadien. 
 

 
1.12. Vlotheid 

Eenmaal de stoet vertrekt dienen de groepen alles in het werk te stellen om te voorkomen 

dat nutteloos halt moet gehouden worden. 
 

 
Het is op het gehele traject van de stoet verboden om stilstaande shows op te voeren of op 

een andere wijze de normale, vlotte voortgang van de stoet te belemmeren. De groepen 

houden evenmin halt net voor het betreden van de Grote Markt, waarvoor net als voor de 

rest van het traject geldt dat er een vlotte, voortgaande beweging aangehouden wordt. 
 

 
1.13. Geluid 

De groepen moeten zich houden aan de door de stad opgelegde geluidsnorm: 102 d(B(A) 

LAmax, slow. Dit houdt in dat het geluidsniveau van elke groep gedurende een referentiële 

tijdsduur wordt gemeten waarbij pieken van maximum 102 dB(A) toegelaten zijn. 
 

 
Bij het eerste meetpunt is de gemeten waarde zichtbaar voor de groepen zodanig dat er 

indien nodig nog bijgesteld kan worden. Verder op het parcours zullen 1 of meerdere 

bijkomende meetpunten worden opgesteld op onaangekondigde plaatsen. Een overschrijding 

bij die metingen leidt tot de sancties verder omschreven in het bonussysteem (vaste 

groepen) en de beboetbare overtredingen (losse groepen). 
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Om tot een goede geluidskwaliteit te komen, zijn volgende raadgevingen zeer belangrijk: 

�    Kleine geluidsboxen verspreiden over de wagens 

� Geluid voor- en achteraan iets luider afstellen dan aan de zijkanten zorgt voor 

een goede balans 

� Zelf  regelmatig  metingen  uitvoeren  met  een  eenvoudige  sonometer;  A- 

weging, stand slow 

�    Soundtracks zorgvuldig selecteren, ook op geluidskwaliteit 

�    Eventueel een compressor-limiter gebruiken en goed afstellen 
 
 

De geluidsapparatuur mag geenszins gebruikt of getest worden op de weg naar de vorming 

noch op de vorming zelf. 
 

 
In verband met het geluid wordt van de groepen verwacht dat ze door een degelijke spreiding 

van hun geluid er voor zorgen dat hun muziek niet storend werkt voor andere groepen. 
 

 
Het afbreken van geluidsinstallaties is enkel toegestaan op de vooraf door de organisatoren 

aangeduide plaatsen. De groepen maken hierover zelf goede afspraken met hun leveranciers, 

die ze er op wijzen dat ze hun voertuigen enkel mogen stationeren op de voorziene plaats. 
 

 
1.14. Stroomgeneratoren 

Enkel stroomgeneratoren met diesel als brandstof mogen gebruikt worden. Wie tijdens de 

stoeten gebruik maakt van een dieselgenerator moet alle verantwoorde maatregelen treffen 

om er voor te zorgen dat het bijvullen van de brandstof niet dient te gebeuren tijdens de 

stoeten. Te allen tijde wordt de zorgvuldigheidsplicht in acht genomen. In het geval dat het 

bijvullen van brandstof voor de stroomgeneratoren toch noodzakelijk is tijdens de stoeten, 

dan is dit enkel toegelaten aan de voorziene opvulplaatsen en alleen indien de technische 

mogelijkheden van de generator en de tijdsduur van de stoet dat noodzakelijk maken. Het 

vervoer  van de brandstof  dient te gebeuren in een recipiënt (type ‘jerrycan’) dat goed 

afsluitbaar is. Het opvullen van het brandstofreservoir dient te gebeuren met behulp van een 

hulpstuk, dat aangepast is aan de vulopening. Bij het opvullen van het reservoir moet de 

grootste voorzichtigheid aan de dag gelegd worden. Elke groep die in de stoeten gebruikt 

maakt van een stroomgenerator moet een gekeurd brandblusapparaat bij hebben. 
 

 
1.15. Verzekeringen en machtigingen 

De organisatoren kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke 

ongevallen tijdens de stoeten. De groepen, hun leden en hun wagens zijn verzekerd tegenover 

derden tijdens de stoeten op het traject en voor de kortste weg van de standplaats naar het 

traject en terug. Binnen het traject van de stoeten, bepaald door de organisatoren, is geen 

machtiging nodig. Er is steeds machtiging nodig wanneer de groepen zich begeven op de 

openbare weg buiten het traject. Deze machtiging moet aangevraagd worden bij de gemeente 

van vertrek en aankomst.
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1.16. Bonuspunten en boetes  

Bij de kleine, middelgrote en grote groepen wordt een systeem met bonuspunten toegepast, 

met als doel de groepen die het reglement naleven te belonen. Deze punten zijn goed voor 

10% van het totaal aantal te verdienen punten. Als een lid van de bonusjury vaststelt dat een 

groep zich niet houdt aan het reglement, dan stelt hij de groep daarvan op de hoogte en 

noteert hij de aard van de overtreding. Het overzicht van de te verdienen bonuspunten staat 

vermeld onder artikel 3.3.2. van dit reglement. 
 

 
Bij de kleine, middelgrote en grote groepen wordt tijdens de maandagsstoet opnieuw 

gecontroleerd of de bepalingen van de zondagsstoet worden nageleefd. Het doel is immers 

dat de maandagsstoet van dezelfde kwaliteit is als de zondagsstoet. 
 

Overtredingen tijdens de maandagsstoet leiden tot het inhouden van een bedrag van het 

verdiende prijzengeld. Voor de eerste overtreding is dat 100,- EUR, voor elke bijkomende 

overtreding wordt 50,- EUR afgetrokken. Bij een overtreding wordt een groep onmiddellijk op 

de hoogte gebracht. In het bijzonder wordt er op maandag aandacht besteed aan: 
 

�    Het niet respecteren van de weg naar en de plaats van de vorming 

�    Het  niet  opvolgen  van  de  onderrichtingen  i.v.m.  geluid,  brandblussers, 

vorderen tijdens de stoet, … 

�    Het schenden van het imago van de Aalsterse stoet (dronken, onverzorgde 

kostuums, onvolledige wagen, …) 

� Het  ophouden  van  de  stoet  bij  de  ontbinding  of  het  afbreken  van  de 

geluidsinstallatie op een plaats anders dan afgesproken 

 
 
 

In tegenstelling tot de kleine, middelgrote en grote groepen is er bij de losse groepen geen 

competitie waarbij alle groepen een bedrag aan prijzengeld ontvangen. Het systeem van de 

bonuspunten in de zondagsstoet, dat het prijzengeld beïnvloedt, en het systeem met boetes 

voor overtredingen in de maandagsstoet, die afgetrokken worden van het prijzengeld, kan 

hier dus niet toegepast worden.  

 

In plaats daarvan duidt elke losse groep  een contactpersoon aan die het elektronisch 

inschrijvingsformulier volledig invult. De organisatoren behouden zich het recht voor om te 

allen tijde deelnemers en groepen die dit reglement niet naleven uit de stoet te weren. De 

eerste vaststelling gebeurt aan een sluis, het weren uit de stoet gebeurt aan de 

daaropvolgende sluis nadat daar dezelfde overtredingen zijn vastgesteld (= dubbele controle). 

Dit is de initiële sanctie.  

Indien bij overtreding van één of meerdere regels, de groep weigert uit de stoet te gaan of op 

één of andere wijze terug in de stoet komt, zal een boete van 250 EUR per vastgestelde 

overtreding (d.w.z. cumulatief) opgelegd worden.   

De vaststelling van de overtreding gebeurt schriftelijk en door min. 2 stoetcommissarissen in 

het bijzijn van een lid van de groep. 
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Zij vermelden hun naam, een duidelijke omschrijving van wat de overtreding inhoudt (gemeten, 

geteld,…) en voor welke groep  de vaststellingen gelden. 

 

De boete is enkel inbaar bij weigering van de initiële sanctie. In dat geval zal het bedrag gevorderd 

worden d.m.v. een schuldvordering. Een inschrijving kan het volgend jaar geweigerd worden. 

Bij betwisting kan men zich schriftelijk wenden tot:  

stad Aalst – team Evenementen  

Grote Markt 3  

9300 Aalst 
 

1.17. Laatste onderrichtingen 

De organisatoren bezorgen de laatste onderrichtingen en praktische afspraken met 

betrekking tot het vlot verloop van de stoet ten laatste 10 dagen voor Carnavalszondag aan 

alle ingeschreven groepen. 

 
 

1.18. Onvoorziene omstandigheden 

De organisatoren beslechten alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglemen
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2.  Specifieke voorwaarden 
2.1 Specifieke voorwaarden losse groepen 

 

Thema 

Losse groepen stappen op met een duidelijk aangeduid thema dat blijk geeft van fijne, typisch 

Aalsterse spot en satire en ze misbruiken de stoet niet voor een welbepaald persoonlijk of 

algemeen doel. 

 

Beboetbare overtredingen (zie ook 1.16) 
 

2.1.1.Ledenaantal 

Een losse groep bestaat uit minimum 1 en maximum 14 leden. 

 

2.1.2.Inschrijvingskaart 

De inschrijvingskaart die een losse groep van de organisatoren ontvangt, wordt duidelijk 

zichtbaar getoond tijdens de hele stoet. 
   

2 of meer losse groepen die ontegensprekelijk dezelfde groep zijn maar zich onder 2 of 
meer namen hebben ingeschreven, worden geweerd uit de stoet.  

 
2.1.3.Afmetingen 

De afmetingen van karretjes of alle andere op wielen bevestigde attributen/constructies 

van een losse groep zijn beperkt tot maximum 2m x 3m per karretje, met een maximale 

totale lengte van 8m. De karretjes kunnen al dan niet aan elkaar geschakeld worden. 
 

 
2.1.4.Motoren 

Voor de aandrijving van de in artikel 2.1.4 genoemde karretjes, attributen en constructies 

kunnen losse groepen enkel gebruik maken van elektromotoren. 

2.1.5.Geluid 

de door de stad opgelegde geluidsnorm is 102 d(B(A) LAmax, slow. Dit houdt in dat het 

geluidsniveau van elke groep gedurende een referentiële tijdsduur wordt gemeten 

waarbij pieken van maximum 102 dB(A) toegelaten zijn. 

2.1.6.Dieren en vuurwerk 

      dieren (of krengen) en vuurwerk zijn niet toegelaten in de stoet 
 
 

2.1.7.Vorming 

Een losse groep vertrekt vanop de vormingsplaats, die elk jaar aan de hand van het 

traject van de stoeten door de organisatoren wordt vastgesteld en gecommuniceerd 
 

         2.1.8.Plaats in de stoet 

Een losse groep werkt het officiële traject van de stoet volledig, éénmalig en in de juiste 

richting af, startend vanop de vastgestelde en gecommuniceerde vormingsplaats en op een 

zelfgekozen plaats binnen het geheel van de stoet, zonder daarbij de andere deelnemers 

te hinderen en/of de stoet onnodig te vertragen en/of te verlengen.
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2.2. Specifieke voorwaarden kleine, middelgrote en grote groepen 

 
 

2.2.1.Ledenaantal 

Als leden worden beschouwd alle personen die met een groep deelnemen aan de stoet, 

onafhankelijk van hun taak of functie tijdens de stoet. Voor de kleine, middelgrote en grote 

groepen gelden in functie van het aantal leden volgende beperkingen: 
 

 
�    een kleine groep bestaat uit minimum 15 en maximum 45 leden 

�    een middelgrote groep bestaat uit minimum 20 en maximum 60 leden 

�    een grote groep bestaat uit minimum 25 leden en maximum 100 leden 
 
 

Om te bepalen of het werkelijke aantal leden in de stoet niet groter is dan het maximum, 

wordt geen rekening gehouden met personen die tijdens de stoet permanent plaats nemen 

op een wagen. Deze worden wel meegeteld om te bepalen of het minimum aantal leden 

gehaald wordt. 
 

 
2.2.2.Thema 

Na bericht van aanvaarding van hun inschrijving delen de groepen een degelijke 

beschrijving van het gekozen onderwerp mee aan de stad, ten laatste op 30 november van 

het kalenderjaar voorafgaand aan de stoeten. 
 

 
2.2.3.Praalwagens 

Een kleine, middelgrote of grote groep mag deelnemen aan de stoeten met 

gemotoriseerde voertuigen. Deze voertuigen moeten ingekleed en omgebouwd worden 

tot praalwagen(s) en mogen niet meer herkenbaar zijn als wagen (o.a. brandweerwagen, 

bus, bestelwagen, …). 
 

 
2.2.4.Afmetingen 

 
 

2.2.4.1. Totale Lengte 

Om de totale lengte van een kleine, middelgrote of grote groep te bepalen worden 

behalve de tot praalwagens omgebouwde voertuigen ook alle andere constructies 

op wielen (inclusief aanhangwagens die tot doel het vervoeren van 

stroomgeneratoren hebben) en alle trekstangen meegerekend. 
 

 
Voor deze gemeten totale lengte geldt dat deze 

�    bij een kleine groep niet minder dan 10m en niet meer dan 20m mag zijn 

� bij een middelgrote groep niet minder dan 20m en niet meer dan 35m 

mag zijn 

�    bij een grote groep niet minder dan 35m en niet meer dan 50m mag zijn
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2.2.4.2. Hoogte en breedte 

Bij het bouwen van praalwagens en alle andere constructies (al dan niet op wielen) 

houden alle kleine, middelgrote en grote groepen rekening met volgende 

beperkingen: 

�    Breedte: maximum 3,50m 

� Hoogte: de groepen houden rekening met alle mogelijke hindernissen die 

zich op het traject van de stoet bevinden 
 

 
2.2.5.Vorming 

Om te kunnen deelnemen aan de zondagsstoet, moeten alle praalwagens en alle andere 

constructies op wielen tijdig aanwezig zijn op de hen aangeduide vormingsplaats. Plaats 

en tijd worden aan de groepen meegedeeld samen met de laatste onderrichtingen. Alle 

groepen dienen zich te houden aan de meegedeelde wegwijzer voor het bereiken van de 

vormingsplaats. 
 

 
Alle praalwagens en constructies op wielen moeten vertrekken vanop de vormingsplaats 

van de stoeten. Het is verboden om bijkomende praalwagens en/of constructies tijdens 

de stoet in te voegen. Groepen die dit toch doen worden geschrapt uit de uitslag van de 

stoet en ontvangen geen prijzengeld. 
 

 
Zodra de praalwagens/constructies op de vormingsplaats aanwezig zijn moeten de 

chauffeurs verplicht bij de praalwagens/constructies blijven, zodat deze indien nodig 

onmiddellijk kunnen verplaatst worden. 
 

 
In de laatste onderrichtingen aan de groepen wordt eveneens opgenomen wanneer alle 

leden van een groep aanwezig moet zijn op de toegekende vormingsplaats. 
 

 
2.2.6.Plaats in de stoet 

De stoet is opgebouwd in 3 evenredige delen (A, B, C), met in elk van die 3 delen een 

opbouw van kleine, middelgrote en grote groepen. De kleine groepen lopen in elk van die 

3 delen vooraan, de middelgrote in het midden van elk deel en de grote groepen achteraan 

in elk deel. 

De onderlinge volgorde van een categorie wordt binnen elk deel bepaald op basis van de 

punten die bij de vorige stoet werden gehaald. Bijvoorbeeld: de kleine groep die vorig jaar 

het hoogste aantal punten binnen zijn deel haalde loopt dit jaar als laatste kleine groep 

binnen zijn deel, de kleine groep die vorig jaar het tweede hoogste aantal punten binnen 

zijn deel haalde loopt dit jaar als voorlaatste kleine groep binnen zijn deel, enz. 
 

 
Om de drie jaar, en voor het eerst na Carnaval 2016, kan de indeling van de groepen door 

een loting gewijzigd worden. Deze loting gebeurt op een datum en plaats bepaald door de 

organisatoren, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de groepen en onder het
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toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Alle groepen worden dan per categorie (eerst 

groot, dan middelgroot, dan klein) systematisch getrokken en gelijkmatig verdeeld over de 

drie delen. De eerste groep die getrokken wordt, krijgt de laatste plaats in deel C, de 

tweede die getrokken wordt, de laatste plaats in deel B, de derde de laatste plaats in deel 

A, de vierde de voorlaatste plaats in deel C, enzoverder. 
 

 
Ieder jaar wordt een rotatie toegepast tussen de drie grote delen. Deel A van vorig jaar 

wordt dit jaar deel B, deel B van vorig jaar wordt dit jaar deel C en deel C van vorig jaar 

wordt dit jaar deel A. 
 

 
Als een groep van categorie verandert, blijft die groep mee roteren binnen hetzelfde deel 

maar wordt voor het toekennen van de plaats binnen dat deel geen rekening gehouden 

met de punten die het jaar daarvoor behaald werden. In dat geval krijgt de groep een plaats 

vooraan in het deel (bij de nieuwe categorie). 
 

 
De groepen zijn verplicht om het hen toegekende volgnummer te laten dragen door een 

persoon gekleed in het kostuum van de groep, die de rest van de leden van de groep 

voorafgaat. Het toegekende volgnummer wordt ook goed bevestigd vooraan de 

praalwagen. Beide volgnummers worden door de organisatoren aan de groepen bezorgd 

samen met de laatste onderrichtingen. 
 

 
2.2.7.Defecten 

Om het risico op defecten tot een minimum te herleiden dienen alle groepen erover te 

waken dat de voertuigen waarmee ze deelnemen aan de stoet in goede staat zijn. Als een 

groep toch met een defect geconfronteerd wordt, dan plaatsen zij hun praalwagen zo snel 

mogelijk uiterst rechts van de baan en doen zij onmiddellijk beroep op een sleepvoertuig 

dat beschikbaar wordt gesteld door de organisatoren. In die zin is het belangrijk dat alle 

voertuigen in de stoet voorzien zijn van een sleepmogelijkheid die op alle sleepvoertuigen 

past en zeer snel aan te koppelen is (geen kabels). 
 

 
2.2.8.Muziek Grote Markt 

Zoals bepaald in artikel 1.12 van dit reglement is het niet toegelaten om net voor het 

betreden van de Grote Markt halt te houden. Op de Grote Markt geldt, net als voor de rest 

van het traject van de stoet, dat er een vlotte, voortgaande beweging aangehouden wordt 

en dat er geen stilstaande shows opgevoerd worden. 
 

 
De organisatoren zorgen bij elke groep voor een korte aankondiging bij het betreden van 

de Grote Markt, waarna de muziek van de groep wordt afgespeeld via de centrale 

geluidsinstallatie van de organisatoren.
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De groepen dienen ten laatste 2 weken voor Carnaval bij de dienst Evenementen de muziek 

(CD) die zij op de Grote Markt willen laten afspelen in. Volgende beperkingen in tijd zullen 

toegepast worden bij het afspelen van de muziek: 

�    Kleine groepen: maximum 3’00” 

�    Middelgrote groepen: maximum 3’30” 

�    Grote groepen: maximum 4’30” 
 

Als de lengte van de ingediende muziek de van toepassing zijnde maximale tijdsduur 

overschrijdt, dan wordt de muziek stopgezet op het moment dat de maximale tijdsduur 

bereikt wordt. 
 

Groepen zetten hun eigen geluidsinstallatie uit bij het betreden van het Priester Daensplein 

(ter hoogte van de Sint-Martinuskerk) en mogen deze pas opnieuw aanzetten nadat ze de 

Grote Markt hebben verlaten (fair-play).
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3.  Jurering en Prijsuitreiking 

 

 
3.1. Samenstelling Jury 

Met het oog op de toekenning van de prijzen aan de groepen duidt het college van burgemeester 

en schepenen een jury aan, op advies van de adviesraad Feestcomité die een lijst met kandidaat 

juryleden opstelt. 
 

 
3.2. Jurering losse groepen 

Elk lid van de jury voor de losse groepen nomineert maximum 5 losse groepen die op een 

treffende, ludieke manier blijk hebben gegeven van de typisch Aalsterse spot en satire en die de 

regels  van het  reglement hebben nageleefd. Het prijzengeld voor de losse groepen wordt 

evenredig verdeeld onder de 3 groepen die het meeste nominaties weten te verzamelen. De 

losse groep met de meeste nominaties ontvangt ook de “Peiper & Zaat”-trofee. 
 

 
3.3. Jurering kleine, middelgrote en grote groepen 

3.3.1.   Criteria voor jurering 

De punten zijn een weerspiegeling van wat een jurylid persoonlijk vindt. Het geven 

van de punten gebeurt op individuele basis. De juryleden moeten punten geven aan 

alle groepen in de hen toebedeelde categorie. Een jurylid geeft vooraf geen 

opmerkingen en oordeelt niet over bepaalde groepen en/of hun leden. Wie wordt 

aangeduid als jurylid dient in volle objectiviteit te kunnen oordelen. 
 

 
Prestaties uit het verleden kunnen geen enkele invloed hebben op de punten. Elk 

jurylid is ertoe gehouden enkel de prestatie van de groepen in de stoet te beoordelen, 

op het ogenblik dat de groep aan een jurylid voorbij komt. 
 

 
De jury wordt verdeeld per categorie. Er is een jury voor de kleine groepen en een 

jury voor de middelgrote en grote groepen. De juryleden krijgen kort voor Carnaval 

hun categorie toegewezen. Elk jurylid krijgt ook een bepaalde plaats op het parcours 

toegewezen, vanwaar het jureren moet gebeuren. 
 

 
Elk jurylid geeft punten voor elke groep op 3 afzonderlijke onderdelen. Ieder 

onderdeel wordt door elk jurylid gequoteerd op een maximum van 100 punten. Er 

wordt niet met halve punten gewerkt. In het geval een jurylid op een onderdeel 

minder dan 50% van de punten geeft, dan moet dat jurylid dit motiveren. 
 

 
Alle punten worden nadien door de gerechtsdeurwaarder herrekend op basis van de 

volgende weging: 
 

 
ONDERDEEL                         KLEINE           MIDDELGROTE           GROTE 

Praalwagen 20 30 40 

Kostuum 40 30 20 

Humor & interactie 

met het publiek 

 

40 
 

40 
 

40 



AALST CARNAVAL 
Reglement voor deelname aan de carnavalsstoeten op zondag en maandag 

 

18 

 
In het onderdeel ‘praalwagen’ beoordelen de juryleden de wagens, alsook de andere 

constructies op wielen (vb. duwkarren) in hun geheel: technisch, schoonheid, 

afwerking, … Er wordt ook in het bijzonder gelet op de mate waarin het uitgebeelde 

onderwerp duidelijk naar voor komt. 
 

 
In het onderdeel ‘kostuum’ beoordelen de juryleden de afwerking, de 

kleurencombinatie, de moeilijkheidsgraad en de algehele pracht van de door de leden 

gedragen kostuums. Ook hier wordt er in het bijzonder gelet op de mate waarin het 

kostuum aansluit bij het uitgebeelde onderwerp. 
 

 
In het onderdeel ‘humor en interactie met het publiek’ beoordelen de juryleden zowel 

het vermogen van de groep om hun onderwerp op een grappige, amusante, ludieke, 

geestige en originele manier uit te beelden alsook het vermogen van de groep om bij 

het publiek, door middel van bijvoorbeeld lied of dans, een actieve betrokkenheid te 

creëren als ze voorbij komen. Een groep waarbij de mensen spontaan lachen, 

applaudisseren of mee opgaan in het uitgebeelde onderwerp scoort hoog op dit 

onderdeel. 
 

 
Wanneer een jurylid door omstandigheden bij een bepaalde groep een onderdeel niet 

quoteert, dan wordt voor deze groep het gemiddelde genomen dat de andere 

juryleden aan deze groep gaven op dit onderdeel. 
 

 
3.3.2.   Bonuspunten 

Het totaal van de punten van alle juryleden wordt herleid tot 90%. De overige 10% 

wordt voorbehouden aan de bonusjury die controleert of het reglement wordt 

nageleefd. 
 

 
Er zijn in totaal 100 bonuspunten te verdienen over 10 verschillende onderdelen: 

 

ONDERDEEL TE    VERDIENEN 

PUNTEN OP 100 

Vorming en ontbinding 16 

Afmetingen 24 

Vlotheid 20 

Aantal leden 6 

Praalwagen 5 

Geluid 8 

Brandblusapparaat 4 

Bijvullen generatoren 4 

Opvolgen richtlijnen 4 

Dieren, vuurwerk en publiciteit 9 
 
 

Elke groep begint met het maximum van de punten op elk onderdeel. Er kunnen 

punten verloren worden indien voor 1 van de onderdelen iets niet in orde is.
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Het aantal behaalde bonuspunten wordt omgerekend zodanig dat de maximale 

bonuspunten 10% van het totale maximum vertegenwoordigen. Als er bijvoorbeeld 20 

juryleden zijn, dan is het totaal maximum aantal punten dat een groep kan halen 2.000. 

De punten van de jury worden dan herleid naar 1.800 (90%) en de bonuspunten naar 

200 (10%). 
 

 
3.3.2.1. Vorming en ontbinding 

 
 

 
 
 
AARD VAN DE OVERTREDING 

VERLOREN 

BONUSPUNTEN 

OP 100 

Opgelegde  weg  naar  de  vorming  wordt  niet 

gevolgd 

 

4 

Niet tijdig aanwezig zijn op de vormingsplaats 4 

Wagen   wordt   niet   onmiddellijk   verplaatst 

wanneer dat nodig is voor de vlotheid van de 

vorming 

 
4 

Opgelegde weg voor de ontbinding wordt niet 

gevolgd 

 

4 

 
3.3.2.2. Afmetingen 

 
 

 

MIDDELGROTE           GROTE                            
VERLOREN 

KLEINE GROEPEN    
GROEPEN                    GROEPEN                  

BONUSPUNTEN 

OP 100 

OVERTREDINGEN M.B.T. MAXIMALE LENGTE 

20m < WTL <= 20,5m 35m < WTL <= 35,5m 50m < WTL <= 50,5m 2 

20,5m < WTL <= 21m 35,5m < WTL <= 36m 50,5m < WTL <= 51m 4 

21m < WTL <= 21,5m 36m < WTL <= 36,5m 51m < WTL <= 51,5m 10 

21,5 < WTL <= 22m 36,5m < WTL <= 37m 51,5m < WTL <=52m 14 

22m < WTL <= 22,5m 37m <WTL <= 37,5m 52m < WTL <= 52,5m 16 

22,5m <WTL <=23m 37,5m < WTL <= 38m 52,5m < WTL <= 53m 18 

23m < WTL 38m < WTL 53m < WTL 20 

OVERTREDINGEN M.B.T. MINIMALE LENGTE 
10m > WTL >= 9,5m 20m > WTL >= 19,5m 35m > WTL >= 34,5m 2 

9,5m > WTL >= 9m 19,5m > WTL >= 19m 34,5m > WTL >= 34m 4 

9m > WTL >= 8,5m 19m > WTL >= 18,5m 34m > WTL >= 33,5m 10 

8,5m > WTL >= 8m 18,5m > WTL >= 18m 33,5m > WTL >= 33m 14 

8m > WTL >= 7,5m 18m > WTL >= 17,5m 33m > WTL >= 32,5m 16 

7,5m > WTL >= 7m 17,5m > WTL >= 17m 32,5m > WTL >= 32m 18 

7m > WTL 17m > WTL 32m > WTL 20 

WTL = Werkelijke totale lengte 
 

OVERTREDINGEN M.B.T. MAXIMALE BREEDTE 
Breedte > 3,5m Breedte > 3,5m Breedte > 3,5m 4 
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3.3.2.3. Vlotheid 

Groepen kunnen bonuspunten verliezen door de normale, vlotte vordering van de 

stoet te belemmeren. Dat kan onder andere wanneer ze onvoldoende wendbaar 

zijn door stilstaande shows te geven (tenzij de oorzaak van het stilstaan niet bij de 

groep zelf ligt maar bijvoorbeeld aan een panne van de voorafgaande groep ligt). 
 

 
In het geval van een panne verliest een groep geen punten als men alles in het 

werk stelt om de vordering van de stoet te garanderen en de groep de panne zo 

snel mogelijk probeert op te lossen. 

Onderscheid wordt gemaakt tussen 
 
 

AARD VAN DE OVERTREDING                                                VERLOREN 

BONUSPUNTEN 

OP 100 

Kleine overtreding: klein oponthoud van de stoet, 

waarbij de groep zich niet aan de vooraf gemaakte 

afspraken heeft gehouden 

 
15 

Grote   overtreding:   oponthoud   van   de   stoet, 

waardoor serieuze gaten veroorzaakt worden en de 

totale organisatie in het gedrang komt 

 
20 

 
 
 

3.3.2.4. Aantal leden 
 
 

AARD VAN DE OVERTREDING                                                VERLOREN 

BONUSPUNTEN 

OP 100 

De groep heeft 1 of 2 leden minder/meer dan het 

vereiste minimum/maximum (zie artikel 2.2.1) 

 

1 

De groep heeft 3 of 4 leden minder/meer dan het 

vereiste minimum/maximum (zie artikel 2.2.1) 

 

3 

De groep heeft 5 of meer leden minder/meer dan 

het vereiste minimum/maximum (zie artikel 2.2.1) 

 

6 

 
Zoals bepaald in artikel 2.2.1 wordt, om te bepalen of het werkelijke aantal leden 

in de stoet niet groter is dan het maximum, geen rekening gehouden met 

personen die tijdens de stoet permanent plaats nemen op een wagen. Deze 

worden wel meegeteld om te bepalen of het minimum aantal leden gehaald 

wordt.
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3.3.2.5. Praalwagen 

 
 

AARD VAN DE OVERTREDING                                                VERLOREN 

BONUSPUNTEN 

OP 100 

De groep gaat in de stoet met een voertuig dat niet 

ingekleed of omgebouwd werd tot praalwagen(s)                 
5 

met als gevolg dat het nog als gewoon voertuig 

herkenbaar is (zie artikel 2.2.3). 
 

 
3.3.2.6. Geluid 

 
 

AARD VAN DE OVERTREDING                                                VERLOREN 

BONUSPUNTEN 

OP 100 

Testen  van  de  geluidsinstallatie  op  weg  naar  de 

vorming en/of op de vorming zelf 

 
 
 
 

8 
Lawaai in de buurt van ziekenhuis 

Zich niet houden aan de geluidsnormen vermeld in 

artikel 1.13 

Gebrek aan fair-play ten opzichte van de andere 

groepen in het kader van het geluid 

 
3.3.2.7. Brandblusapparaat 

 
 

AARD VAN DE OVERTREDING                                             VERLIES VAN 

BONUSPUNTEN 

OP 100 

De groep heeft geen brandblusser(s) bij in de stoet,                 
4 

in de directe omgeving van de stroomgenerator(en) 
 

 
3.3.2.8. Bijvullen generatoren 

 
 

AARD VAN DE OVERTREDING                                                VERLOREN 

BONUSPUNTEN 

OP 100 

De groep heeft een stroomgenerator bijgevuld op 

een andere dan de vooropgestelde plaatsen                               
4
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3.3.2.9. Opvolgen richtlijnen 

Toepassing van het verlies van bonuspunten in het kader van dit artikel kan ter 

aanvulling van om het even welke andere overtreding opgenomen in het 

bonuspuntensysteem. 
 

 
AARD VAN DE OVERTREDING                                                VERLOREN 

BONUSPUNTEN 

OP 100 

De groep heeft de richtlijnen van de organisatoren                 
4 

en/of de veiligheidsdiensten niet opgevolgd. 
 
 
 

3.3.2.10. Dieren, vuurwerk en publiciteit 
 
 

AARD VAN DE OVERTREDING                                             VERLIES VAN 

BONUSPUNTEN 

OP 100 

De groep heeft reclame gevoerd in de stoet 3 

De groep heeft dieren meegenomen in de stoet 3 

De groep had vuurwerk bij zich in de stoet 3 
 
 
 

3.3.3.  Toezicht jurering 

De jurering gebeurt onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder aangesteld door het 

college van burgemeester en schepenen. De uitslag wordt niet bekend gemaakt vóór 

de officiële prijsuitreiking. Zodra de laatste groep in de zondagsstoet de 

ontbindingsplaats heeft bereikt, komen alle juryleden samen en maken ze hun punten 

over aan de gerechtsdeurwaarder. 
 

 
3.3.4.  Publicatie en inzagerecht 

Het totaaloverzicht van de puntentelling per categorie wordt ten laatste 2 weken na 

Carnaval gepubliceerd op de website van de stad. De dienst Evenementen bezorgt de 

voorzitters en secretarissen van de groepen via e-mail een gedetailleerd overzicht van 

de puntentelling. Elke groep kan via de dienst Evenementen van één of meerdere 

juryleden een schriftelijke toelichting vragen over de punten. 
 

 
3.4. Prijsuitreiking 

De prijsuitreiking zal plaats hebben op carnavalsmaandag vanaf 20u30 op een locatie aangeduid 

door de organisatoren. Elke kleine, middelgrote en grote groep duidt bij de inschrijving twee 

gemachtigden aan voor het ontvangen van de uitslag, het deelnamesouvenir, de drankbonnetjes 

en de stoetenpin. Een derde gemachtigd wordt aangeduid als reserve voor het geval dat één van 

de twee eerst aangeduide gevolmachtigden verhinderd zou zijn. De prijzen voor de 3 beste losse 

groepen worden hier eveneens uitgereikt. 


