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Stoetreglement voor deelname aan de 

zondag- en maandagstoet van Aalst 

Carnaval  

  
Inleiding 
Aalst Carnaval is een driedaags volksfeest met de stoet op carnavalszondag als absoluut uithangbord.  

Ingeschreven vaste carnavalsgroepen nemen het - per categorie - tegen elkaar op in een competitie die over de 

verdeling van het prijzengeld zal beslissen. De losse groepen kruiden die stoet en dingen mee naar de ‘Peiper en 

zaat-trofee'. 

Op carnavalsmaandag rijdt de stoet een tweede maal uit. Dit wedstrijdelement is dan niet langer van toepassing 

en de volgorde waarin de groepen uitrijden is willekeurig. 

Groepen die zich engageren voor deelname aan de stoet, doen dit echter zowel voor de zondag- als maandagstoet.  

Als we in dit reglement verder spreken over de stoet, slaat dit zowel op de zondagstoet als de maandagstoet.   

De stoet is het uithangbord voor Aalst Carnaval. Wie deelneemt aan de stoet weet waar Aalst Carnaval voor staat 
en onderschrijft de visie zoals uitgeschreven in ‘Het DNA van Aalst Carnaval’ zoals beschreven in bijlage. 
 

 

1. Wie kan deelnemen? 

 
1.1 De groepen buiten competitie 

De groepen buiten competitie openen de stoet namens de stad. Het College van Burgemeester en schepenen 
bepaalt jaarlijks welke de groepen buiten competitie zijn en sluit een samenwerkingsovereenkomst met hen af.  

De Aalsterse Gilles, De Stopnoillekes en het Ros Balatum zijn de actueel gekende groepen buiten competitie. Zij 
gaan de Prins Carnaval en zijn entourage en eventuele muzikale begeleiding vooraf.  
 

Dit stoetreglement is verder niet van toepassing op de groepen buiten competitie. 

 

1.2 De losse groepen 

De losse groepen worden ook wel het ‘Peiper en zaat’ van de stoet genoemd. Deze groepen laten zich typeren 
doordat ze zeer kort op de actualiteit kunnen inspelen. Losse groepen stappen op met een duidelijk thema dat 

blijk geeft van typisch Aalsterse spot en satire en ze misbruiken de stoet niet voor een persoonlijk of algemeen 
doel. Een losse groep mag enkel rollend materiaal meenemen dat geduwd, getrokken of elektrisch wordt 

aangestuurd en houdt zich daarbij aan een maximale lengte van 8 m in de totaliteit. 
 

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

1.3 De vaste groepen 

Een vaste groep mag zowel met een niet-gemotoriseerd als met een gemotoriseerd voertuig deelnemen aan de 

stoet. De stad wil groepen maximale vrijheid geven in de manier waarop zij zich presenteren aan het publiek.  
 
Er geldt een minimale lengte van 5 meter voor elke hierna vermelde categorie.  
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Er geldt een maximale breedte van 3,50m (inclusief uitschuifbare delen) en een maximale hoogte van 4,20m. Het 

respecteren van deze afmetingen is noodzakelijk omwille van infrastructurele beperkingen op het parcours en 
bijhorende veiligheidsmaatregelen. 
 

De categorie van een vaste groep wordt bepaald als volgt  

- Een kleine groep bestaat uit minstens 15 gekostumeerde deelnemers 
- Een middelgrote groep bestaat uit minstens 25 gekostumeerde deelnemers 
- Een grote groepen bestaat uit minstens 45 gekostumeerde deelnemers 

 

2. Inschrijvingen 
 

Het College van Burgemeester en schepenen bepaalt het maximaal toegelaten losse en vaste groepen.  
Alle groepen, zowel losse als vaste die bij de vorige editie deelnamen, worden aangeschreven via het team 

Cultuur - Programmatie en productie evenementen met duidelijk verzoek hun deelname aan de stoet te 

bevestigen via het daartoe digitaal voorziene formulier. 
 

Voor de stoeteditie 2023 wordt voorzien in eenmalig bepaalde inschrijvingstermijnen, te weten:  
 
Losse groepen kunnen inschrijven vanaf 1 december tot ten laatste 3 weken vóór carnavalszondag, in casu 

uiterlijk op 26 januari 2023. Zij delen bij inschrijving onmiddellijk hun thema mee, ten titel van inlichting. Zij 

behouden de vrijheid om hun onderwerp / thema nog aan te passen of te verduidelijken tot aan de vooravond 

van carnaval. Voorvermelde bepaling beoogt zicht te krijgen op het aantal losse groepen en hun diversiteit aan 

onderwerpen.  

Vaste groepen kunnen inschrijven vanaf 30 november 2022 tot ten laatste 14 december 2022. Zij duiden bij hun 

inschrijving aan binnen welke categorie (klein-middel-groot) ze willen deelnemen, indien ze voldoen aan de 

voorwaarden zoals gesteld in dit reglement. Bij hun inschrijving deelt de groep een summiere maar duidelijke 

beschrijving van hun gekozen onderwerp mee aan de stad, met als doel te worden opgenomen in verschillende 
publicaties.  

 
Vanaf de inschrijvingen voor de Carnavalseditie 2024 krijgen de kleine en middelgrote groepen die de voorgaande 
editie in de top 3 eindigden, de kans om zich in een hogere categorie in te schrijven zonder dat dit een 

verplichting is. Indien er na Carnaval 2023 nog een wachtlijst is van nieuwe kandidaat vaste groepen, verliest een 
kleine groep die vanaf Carnaval 2023,  twee jaar op rij als laatste in het klassement bij de kleine groepen eindigt, 

zijn statuut van vaste groep. Een groep die op de wachtlijst staat krijgt dan, in volgorde van aanmelding, de kans 
om als kleine vaste groep aan te treden en dit voor het eerst in de Carnavalseditie 2025. 
 

Kandidaat vaste groepen kunnen zich aanmelden op de wachtlijst via www.aalstcarnaval.be. Wanneer er 

plaatsen vrijkomen wordt de wachtlijst in volgorde van registratie aangewend om nieuwe groepen te kunnen 
inschrijven.  

 
Enkel groepen met een zetel te Aalst worden toegelaten, alsook dient de helft van de leden in Aalst 
gedomicilieerd te zijn. Op die manier wordt authenticiteit bewaard en gastvrijheid aangeboden.  
 

Een groep die van naam verandert, wordt als een nieuwe groep beschouwd en komt dus op de wachtlijst te staan 
als het maximaal aantal toegelaten groepen is bereikt.  

 
Wanneer een groep fusioneert met één of meerdere groepen, en de namen van de fusionerende 

groepen samengevoegd worden, dan kan de fusiegroep de categorie waarin ze wil inschrijven zelf kiezen; 
uiteraard tot zolang aan alle voorwaarden voor deelname bij die categorie wordt voldaan. In alle andere gevallen 
wordt een fusiegroep als een nieuwe groep beschouwd.  

http://www.aalstcarnaval.be/
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3. Deelnamevoorwaarden  

 
3.1 Algemene voorwaarden 
Deelnemende groepen moeten volgende voorwaarden naleven omwille van de duurzaamheid, de 

professionaliteit, de veiligheid en de vlotheid van de stoet. 
 

1. Het is verboden om op het even welke manier dieren en/of dierenkrengen mee te voeren of mee te laten 

opstappen  
2. Het is verboden om producten of voorwerpen die personen kunnen besmeuren, bevuilen of te 

verwonden mee te voeren of te gebruiken  
3. Het is verboden om vuurwerk mee te voeren en/of te gebruiken, in gelijk welke vorm, omwille van risico’s 

op verwonding bij gebruiker en toeschouwer 

4. Het is verboden om confetti- of glitterkanonnen te gebruiken omwille van risico’s op verwonding  bij 

gebruiker en toeschouwer 

5. Het is verboden om publiciteit te voeren tijdens de stoet, onder gelijk welke vorm. Er mag dus geen 
reclame worden aangebracht op kostuums, wagens, aanhangwagens, generatoren of attributen en er 
mogen geen reclameartikelen uitgedeeld worden. 
Enkel de merknaam en/of het logo van de trekker/aanhangwagens/generatoren dient niet afgeplakt te 

worden binnen de gebruikelijke grootte.  
6. De groepen zorgen steeds voor een vlotte voortgang van de stoet en dit over het gehele traject. 

Stilstaande shows zijn verboden. De groepen volgen strikt de richtlijnen op van de door de stad 
aangeduide stoet- en/of zonecommissaris. Hun richtlijnen zijn er enerzijds om een vlotte stoet te 

garanderen en anderzijds om de apotheose op de Grote Markt praktisch te regelen  
7. Vanaf 2024 is het verboden om zogenaamd blind te rijden of te rijden d.m.v. camerabeelden. 

8. Deelnemers die onder invloed zijn van drank en/of drugs hebben geen plaats in de stoet, evenmin zij die 
ontzet zijn uit het recht een voertuig te besturen. Chauffeurs kunnen ten alle tijde aan een alcohol- en/of 
drugstest onderworpen worden, alsook dragen zij zorg dat de boordbescheiden en 

verzekeringsdocumenten op eerste verzoek kunnen worden voorgelegd aan politie. 

 
3.2 Geluidsnormen 

Conform de vigerende wetgevingen dienen de geluidsnormen strikt te worden nageleefd. De groepen moeten zich 

zodoende houden aan de door de stad opgelegde geluidsnorm: 102 dB(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. Er wordt voorzien in een monitoringssysteem door een door de stad daartoe aangestelde 

firma. 
  

Bij het eerste meetpunt is de gemeten waarde zichtbaar voor de groepen zodanig er indien nodig nog bijgesteld 
kan worden. Verder op het parcours zullen 1 of meerdere bijkomende meetpunten worden opgesteld op 
onaangekondigde plaatsen.   

 

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

zelf., m.u.v. een mogelijke test die uitgevoerd wordt onder toezicht van een door de stad aangestelde 
geluidsfirma.  
 
Van de groepen wordt verwacht dat ze door een degelijke spreiding van hun geluid ervoor zorgen dat hun muziek 

niet storend werkt voor toeschouwers of voor de andere groepen.   
 

Het afbouwen van geluidsinstallaties is enkel toegestaan op de vooraf door de organisatoren hiertoe aangeduide 

plaatsen, eerst na de ontbinding van de stoet. De groepen maken hierover zelf goede afspraken met hun 
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leveranciers, die ze erop wijzen dat ze hun voertuigen enkel mogen stationeren op de daartoe voorziene 

plaatsen.  

 

3.3 Gebruik van elektro- en dieselgeneratoren  
Losse groepen kunnen enkel gebruik maken van elektromotoren, zowel voor de aandrijving van de 
muziekinstallaties, de karretjes zelf als andere aangedreven attributen en constructies. Dit geldt ook buiten het 

traject van de stoeten.  

 
Vaste groepen kunnen naast elektromotoren ook gebruik maken van dieselgeneratoren. Andere brandstoffen 
mogen niet worden gebruikt.  
 

Wie gebruik maakt van een dieselgenerator moet alle mogelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat het 
bijvullen van de brandstof niet dient te gebeuren tijdens de stoet. Te allen tijde wordt de zorgvuldigheidsplicht in 
acht genomen.  

 

In het geval dat het bijvullen van brandstof toch noodzakelijk, dan is dit enkel toegelaten aan de voorziene 

opvulplaatsen én alleen indien de technische mogelijkheden van de generator en de tijdsduur van de stoet dat 
noodzakelijk maken.  Het is verboden brandstof te vervoeren in de stoet, in afzonderlijk daartoe voorziene 
recipiënten.  

 
Elke groep die in de stoeten gebruikt maakt van een stroomgenerator moet over een keuringsattest beschikken 
en een gekeurd brandblusapparaat bijhebben.  

 
3.4 Bijzondere voorwaarden 

Benevens het respecteren van bovenvermelde deelnamevoorwaarden, dienen de deelnemende losse en vaste 
groepen alle bepalingen van vigerende politieverordeningen na te komen, alsook de vlotheid van de stoet niet te 

hinderen en de bevolen maatregelen van de veiligheidscel te respecteren. Zij zullen op geen enkel ogenblik de 

veiligheid van de andere deelnemers en/of toeschouwers, alsook van zichzelf in het gedrang brengen.  

 
4. Controle, handhaving en sanctionering 

Het is zowel voor de deelnemers als publiek uit respect voor Aalst Carnaval, noodzakelijk dat de voorwaarden 
zoals opgelegd in dit reglement strikt worden nageleefd. Ten einde controle, handhaving en sanctionering 

mogelijk te maken, wordt de inzet gegarandeerd van de groeps-, stoet- en zonecommissarissen, alsook de cel 

bestuurlijke handhaving.  
 

4.1 Groepscommissarissen  
Vaste groepen moeten bij hun inschrijving verplicht een verantwoordelijke namens de groep aanduiden, de 

zogenaamde groepscommissaris. Deze zorgt ervoor dat de groep alle afspraken (reglement en laatste 
onderrichtingen) naleeft. Deze persoon treedt op als contactpersoon en aanspreekpunt voor de stad en de door 
de stad aangeduide medewerkers. De groepscommissaris dient ook aanwezig te zijn bij de vergadering i.v.m. de 

laatste onderrichtingen.   
 

De groepscommissaris draagt tijdens de volledige duur van de vorming, stoet en ontbinding een badge als 
herkenningsteken.  
 

Losse groepen hebben geen groepscommissaris. De organisatoren kunnen om het even welk lid van een losse 

groep aanspreken.  
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4.2 Stoet- en zonecommissarissen  

Stoet- en zonecommissarissen zijn verantwoordelijken aangeduid door de stad. Los van de plaats of functie 
kunnen zij ten alle tijde groepen aanspreken in functie van een vlot en veilig verloop van de stoet. 
 

4.3 Overtredingen 

Vaststelling van een overtreding voorafgaand aan en na de stoet(en) 
De vaststelling van een eventuele overtreding zal gebeuren door het team Cultuur – Productie en programmatie 

evenementen, dewelke een schriftelijk verslag zal bezorgen aan de Burgemeester, met het oog op bespreking en 
beoordeling door het College van Burgemeester en schepenen. 

 
Vaststelling van een overtreding tijdens de stoet(en) 
Tijdens de stoet gebeuren vaststellingen van inbreuken op het reglement door de politiediensten in zoverre het 

tot hun bevoegdheid behoort, alsook door de stoet- en/of zonecommissarissen. De vaststellingen gebeuren 

tegensprekelijk, in die zin dat de groepscommissaris (vaste groepen)  of een groepslid (losse groepen) hun versie 

kunnen laten opnemen in het op te stellen verslag. Er kan gevraagd worden aan de groep om meteen alle 
mogelijke maatregelen te nemen om de overtreding weg te werken, onverlet dat de inbreuk plegende vaste of 
losse groep later hiervoor nog passend kan worden gesanctioneerd.  
 

4.4 Sanctionering 
Losse groepen krijgen een verwittiging via de stoet- en/of zonecommissaris van zodra een overtreding wordt 

vastgesteld. De overtreding wordt aan de organisatoren doorgegeven en de groep kan aan de eerstvolgende sluis 
door de zonecommissarissen ter plaatse uit de stoet gezet worden.  

Navolgend kan het College van Burgemeester en schepenen de betrokken losse groep en deelnemers uitsluiten 
voor een of meerdere volgende Carnavalsedities. 

 
Vaste groepen:  
Bij overtredingen, kan het College van Burgemeester en schepenen een of meerdere van de navolgende sancties 

opleggen: 

 
1. Schriftelijke waarschuwing  

2. 10 tot 60 procent inhouding van het prijzengeld  

3. Schrappen uit de einduitslag en verlies van alle recht op prijzengeld 
4. Uitsluiting voor volgende deelnames  

 

 
5. Praktische schikkingen 

 
5.1 Laatste onderrichtingen  
Losse groepen: een overzicht van de specifieke richtlijnen wordt samen met het volgnummer bezorgd.   

 

Vaste groepen: de organisatoren bezorgen de laatste onderrichtingen en praktische afspraken met betrekking tot 

het vlot verloop van de stoet ten laatste 10 dagen vóór carnavalszondag.  
  
5.2 Volgnummer  
Losse groepen: het volgnummer wordt duidelijk getoond tijdens het volledige traject van de stoet.  

 

Vaste groepen: 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 (vooraanzicht links) op de praalwagen, zowel tijdens de 



6 
 

zondags- als maandagsstoet. Beide volgnummers worden door de organisatoren aan de groepen bezorgd samen 

met de laatste onderrichtingen.  
  
5.3 Vorming  

Losse groepen: een losse groep vertrekt vanop één van de vormingsplaatsen, die elk jaar aan de hand van het 

traject van de stoeten door de organisatoren worden vastgesteld en gecommuniceerd.    
 
Vaste groepen: Om te kunnen deelnemen aan de zondagsstoet, moeten alle praalwagens en alle andere 

constructies tijdig aanwezig zijn op de aangeduide vormingsplaats. Plaats en tijd worden aan de groepen 
meegedeeld samen met de laatste onderrichtingen. Alle groepen dienen zich te houden aan de meegedeelde 

route voor het bereiken van de vormingsplaats. Op de vorming moet de chauffeur verplicht bij de praalwagen 
blijven, zodat deze onmiddellijk kan verplaatst worden indien nodig. 
  

Alle praalwagens en constructies moeten vertrekken vanop de vormingsplaats van de stoeten. Het is verboden 

om bijkomende praalwagens en/of constructies tijdens de stoet in te voegen.  

 
5.4 Plaats in de stoet  
Losse groepen: een losse groep voegt in op aanwijzing van de stoet- of zonecommissaris, aangesteld door de 
organisatie. Het ontvangen volgnummer bepaalt dus geen volgorde bij de losse groepen.  De losse groep werkt 

het traject van de stoet volledig, eenmalig en in de juiste richting af zonder daarbij de andere deelnemers te 
hinderen en de stoet onnodig te vertragen of te verlengen.   

 
Vaste groepen: 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.   

 
Om de drie jaar, en voor het eerst na Carnaval 2023, zal de indeling in de evenredig (d.w.z. een gelijkmatige 

spreiding van de kleine, middelgrote en grote groepen over de categorieën A, B en C) samengestelde categorieën 

A, B of C van de groepen door een loting worden bepaald. Deze loting gebeurt kortelings na Carnaval, in 

aanwezigheid van vertegenwoordigers van de groepen. Alle groepen worden dan per categorie systematisch 
geloot en evenredig verdeeld over de drie delen.  

De volgorde binnen de onderscheiden categorieën A, B en C wordt bepaald op basis van de punten die bij de 

vorige stoet werden gehaald.   
 

 Ieder jaar wordt een rotatie toegepast tussen de delen A, B en C. Deel A van vorig jaar wordt deel B, deel B van 
wordt deel C en deel C wordt 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). 

  

 5.5 Defecten  

Losse groepen: bij elke vorm van defect aan hun meegevoerde constructie, dient de groep deze constructie 
onmiddellijk te verwijderen van het traject. Zij volgen hierbij de onderrichtingen van de stoet- en/of 
zonecommissarissen.      
 

Vaste groepen: 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 weg en doen zij 
onmiddellijk beroep op een sleepvoertuig dat ter beschikking wordt gesteld door de stad. Hiervoor is het 
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belangrijk dat alle voertuigen in de stoet voorzien zijn van een sleepmogelijkheid die op alle sleepvoertuigen past 

en snel aan te koppelen is. 
 
5.6 Verzekeringen 

Door de stad Aalst worden volgende polissen afgesloten met betrekking tot de carnavalsstoeten: 

- Burgerlijke Aansprakelijkheid voor de deelnemers van de carnavalsstoet; deze polis geldt enkel tijdens de 
duur van de stoet, d.w.z. vanaf de plaats vastgesteld voor het vertrek in groep van de stoet tot het 
ogenblik van de ontbinding ervan op de hiervoor vastgestelde plaats. 

- Lichamelijke ongevallen voor de deelnemers van de carnavalsstoet (incl. juryleden, begeleiders en 
chauffeurs); deze polis geldt enkel tijdens de duur van de stoet, d.w.z. vanaf de plaats vastgesteld voor 

het vertrek in groep van de stoet tot het ogenblik van de ontbinding ervan op de hiervoor vastgestelde 
plaats. 

- Burgerlijke Aansprakelijkheid van de carnavalswagens tijdens de stoet op het traject en voor de kortste 

weg van de standplaats naar het traject en terug. 

 

De door de stad Aalst onderschreven verzekeringspolissen kunnen enkel gelden voor hen die zich tijdig en 
reglementair hebben ingeschreven, conform dit reglement. 
 
Voor alle andere risico’s – buiten het lopen van de stoeten, zoals hoger beschreven - dienen de onderscheiden 

groepen zich verzekeringstechnisch in regel te stellen. 
 

5.7 Machtigingen 
Voor het traject van de stoet is geen machtiging nodig. Er is wel een 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. De gegevens voor machtigingen in functie van de vorming en ontbinding van 

de Aalsterse carnavalsstoet dienen 4 weken op voorhand digitaal doorgegeven te worden aan de organisatoren.  

 

Een machtiging geldt enkel voor praalwagens. Alle andere voertuigen, trekkers of aanhangwagens die zich op de 
openbare weg begeven, moeten gekeurd en verzekerd zijn.   

 

5.8 Muziek Grote Markt  

Losse groepen: Zij kunnen zich voorzien van een eigen muziekinstallatie gedurende de hele stoet, met dien 
verstande dat hen wordt gevraagd de vaste groepen niet te hinderen tijdens hun passage op de Grote Markt 
wanneer de vaste groepen aldaar worden aangekondigd en hun begeleidende muziek wordt afgespeeld.  

 

Vaste groepen: De organisatoren zorgen voor een korte aankondiging van elke groep bij het betreden van de 
Grote Markt, waarna de muziek van de groep één keer wordt afgespeeld via de centrale geluidsinstallatie van de 
organisatoren. De groepen dienen ten laatste 2 weken voor Carnaval de muziek die zij willen laten afspelen 
digitaal te bezorgen aan de organisatoren volgens de richtlijnen uit de laatste onderrichtingen. 
 

  
6.  Jurering 

 

6.1 Samenstelling jury  

De samenstelling van de jury wordt bepaald door het College van Burgemeester en schepenen en  jaarlijks 
opnieuw vastgelegd. De vaste groepen worden binnen hun categorie gejureerd door 24 juryleden. Diezelfde 
juryleden beoordelen ook de losse groepen zoals hierna bepaald. 
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6.2 Beoordelingscriteria 

Elk jurylid houdt bij de beoordeling rekening met de essentie van Aalst carnaval zoals ook omschreven in ‘Het 
DNA van Aalst Carnaval’ (bijlage 1), met name: 

- Spot en satire 

- Creativiteit  

- Vakmanschap 

- Interactie met het publiek 

 

Daarnaast wordt ook in rekening gebracht hoe de groep het publiek op zijn hand krijgt, vanuit een actieve 

betrokkenheid, een interactie, een lach of een traan. 

Ieder jurylid beoordeelt objectief, op basis van de prestaties van de groep in de stoet. Prestaties uit het verleden 

kunnen nooit invloed hebben op de quotering. 

 

6.3 Scores 

Losse groepen: Elk jurylid kan 5 losse groepen nomineren die de kernwaarden van Aalst Carnaval belichamen en 

in aanmerking komen als winnaar. Alle nominaties worden opgeteld en zorgen voor een top 5. De eerste mag zich 

trotse winnaar noemen van de ‘Peiper en Zaat’-trofee. 

 

Vaste groepen: Elk jurylid geeft een globale quotering van maximum 100 punten per groep. Bij een ex aequo 
binnen de top 3, wordt rekening gehouden met het aantal keer een eerste, een tweede en een derde plaats werd 

toegewezen door de jury van dat jaar. Van de 24 uitgebrachte quoteringen worden de twee hoogste en twee 
laagste scores automatisch weggelaten, onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder zoals hierna bepaald.  

  

6.4 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.   

   

 6.5 Publicatie en inzagerecht  
Het totaaloverzicht van de puntentelling per categorie wordt ten laatste 2 weken na Carnaval gepubliceerd op de 

website van de stad. Het team Cultuur – Programmatie en productie evenementen bezorgt de voorzitters en 
secretarissen van de groepen via e-mail een gedetailleerd overzicht van de puntentelling van hun eigen groep.  Elke 

groep kan via het team Cultuur – Programmatie en productie evenementen van één of meerdere juryleden een 
schriftelijke toelichting vragen over de punten tot 3 weken na Carnaval en enkel in geval van afwijkende punten.  
 

6.6 Prijsuitreiking  
De Prijsuitreiking zal plaatsvinden op carnavalsmaandag op een locatie en tijdstip aangeduid door de 

organisatoren.  
  

7. Afspraken en verantwoordelijkheid  

Door inschrijving voor de stoeten verklaren alle deelnemers zich akkoord met dit reglement en verklaren zij zich 
verantwoordelijk voor alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit het niet naleven ervan. Alle deelnemers 
verbinden zich er  toe de richtlijnen van de organisatoren of de door de stad  aangestelde personen op te volgen.  

   

8. Slotbepalingen 
Bij overmacht kan het College van Burgemeester en schepenen besluiten om de stoet(en) te verplaatsen naar een 
andere datum of te annuleren.  

De organisatoren beslechten alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement.  
 

9. Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 30 november 2022 en vervangt alle voorgaande. 


