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CARNAVAL TEMSE 
STOETREGLEMENT 

 
Carnaval moet een feest zijn van leute en plezier, met veel ambiance. Ons eigen plezier mag 
echter geen hinder betekenen voor de anderen. Onderhavig stoetreglement werd opgesteld 
met de bedoeling dat alle deelnemers zich zullen houden aan de richtlijnen en 
veiligheidsvoorschriften, die de inrichters en toezichthoudende hulp- en ordediensten 
noodzakelijk achten: 
 

1. De vereniging of groep die een contract onderschrijft met het organiserend comité en 
deelneemt aan een carnavalstoet in Temse, verklaart kennis te hebben genomen van dit 
reglement  en akkoord te gaan met de inhoud ervan. 

 
2. De groepen en reclamewagens die deelnemen aan een cavalcade en/of reclamestoet in 

Temse dienen tijdig aanwezig te zijn op de aangeduide vertrekplaats. De 
‘verantwoordelijke’ dient steeds aanwezig te zijn. Bij de carnavalwagens wordt er een 
controle uitgevoerd door de politie, de brandweer en de gemeentelijke technische 
dienst. Indien u niet voldoet, mag u niet deelnemen aan de stoet. 

 
3. Indien het, omwille van uitzonderlijke omstandigheden, niet mogelijk is om tijdig 

aanwezig te zijn, dan dient de deelnemer dadelijk contact op te nemen met het 
organiserend comité. 

 
4. Het organiserend carnavalcomité stelt zich in orde met SABAM en de Billijke Vergoeding. 

Van en naar de stoet is de deelnemende vereniging of groep zelf verantwoordelijk voor 
een verzekering. Iedere deelnemer/groep/gilde of vereniging dient zich in orde te stellen 
met een verzekering tegen derden, ook binnen de stoet. 
Het organiserend carnavalcomité is NIET VERANTWOORDELIJK voor enigerlei schade en 
ongevallen welke niet gedekt zijn door de burgerlijke aansprakelijkheid, zoals bepaald bij 
de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het burgerlijk wetboek. Het gemeentebestuur 
Temse zorgt voor een groepsverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Het organiserend 
comité is evenmin gehouden tot enige vergoeding of betaling van eventuele schade, al 
dan niet vrijwillig of onvrijwillig berokkend aan carnaval- en/of reclamewagens of kledij. 

 
5. Alle ongevallen welke zich zouden voordoen in de tijdsspanne van en op het traject, van 

en naar de stoet, en gedurende de stoet zelf, dienen gemeld te worden aan het centraal 
nummer van de politiezone Kruibeke/Temse: 03/711 02 02. Ernstige ongevallen moeten 
onmiddellijk gemeld worden aan de ‘112’. 

Naam carnavalvereniging:  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam Groepsverantwoordelijke: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres Groepsverantwoordelijke:  
 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. De groepen en deelnemers zowel aan de carnavalstoet als aan de reclamestoet dienen 

zich bij hun aankomst op te stellen achter het nummer dat hen werd toegekend. Dit 
nummer, evenals de bekendmaking van de plaats van opstelling, worden samen met dit 
reglement en de risico-analyse aan de verantwoordelijke toegestuurd. 

 
7. Dit nummer en de risico-analyse dienen duidelijk zichtbaar op de wagen aangebracht te 

worden. Dit risico-analyserapport wordt u in tweevoud toegestuurd. Eén ingevuld 
rapport dient vooraan aan de wagen bevestigd en één rapport dient afgegeven aan de 
controlediensten. 

 
8. Het muziekvolume dient beperkt te worden gedurende de verplaatsing van en naar, en 

eveneens bij de opstelling van de stoet (denk aan de omwonenden a.u.b.). Hierop zal 
door de medewerkers/stoetcommissarissen gecontroleerd worden. Gezien de nieuwe 
regeling van de Vlaamse geluidsnormen sedert 01/01/2013 van kracht is gegaan, dienen 
wij hierbij zeker uw aandacht te vestigen op de vigerende wetgeving. De vereiste 
toelating wordt voorafgaand aan de stoet aangevraagd door het Gemeentelijk 
Carnavalcomité Temse (melding Vlarem klasse 3 of afwijking op de geluidsnormen). 

Deze regelgeving bepaalt het maximale geluidsniveau dat geldt voor alle 
muziekactiviteiten die voor het publiek toegankelijk zijn en waar elektronisch 
versterkte muziek wordt gespeeld. Het geluid gedurende de reclame- en 
carnavalstoet is begrensd op max. 95 db (A), over een tijdsperiode van 15 minuten 
(LAeq 15 minuten). 
OPGELET:  
Mogelijks worden er controles uitgevoerd door de toezichthouders van het 
gemeentebestuur van Temse. 

 De deelnemer is steeds verantwoordelijk voor ‘de toepassing van de op 
grond van de wettelijke reglementering geldende geluidsnormen’. 

 In geval van overschrijding van deze geluidsnormen zijn de gebeurlijke 
boetes ten laste van de deelnemer. 

 De deelnemer verbindt zich ertoe om de organisator te vrijwaren voor 
eventuele schadevorderingen die worden ingesteld ten aanzien van de 
organisator n.a.v. schade opgelopen door derde partijen, die een gevolg 
zijn van het niet naleven van de geldende geluidsnormen. 

 Als er door de bevoegde instantie gevraagd wordt om het geluidsniveau 
te verlagen, dan zal de deelnemer hier onmiddellijk gevolg aan geven. 

 Als de geldende geluidsnormen herhaaldelijk worden overschreden, dan 
heeft de organisator, na een eerste verwittiging, het recht om de 
muziekactiviteit stop te zetten en heeft hij tevens het recht om de 
volledige of een gedeelte van de vergoeding te ontzeggen aan de 
deelnemer. 

 Bij de reclamestoet wordt de deelnemer uit de stoet verwijderd. 
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9. Het is ten strengste verboden tijdens de stoet: 
 Drukwerken te verspreiden met politieke of godsdienstige inslag. 
 Een verkoop te organiseren met de bedoeling financiële winsten te 

verwerven (steunkaarten, stickers, collectebussen, enz…). 
 Toeschouwers lastig te vallen, te bevuilen, te kwetsen of hun bezittingen 

te beschadigen of te vernielen. Alle desbetreffende klachten vallen 
automatisch ten laste van de verantwoordelijke van de groep of 
vereniging, of de persoon die er de oorzaak en/of aanleiding van is. 

 Gevaarlijke strooimiddelen, harde voorwerpen, dierlijk afval e.d. te gooien 
of te gebruiken. 

 Voor de deelnemers aan de reclamestoet, om verboden staaltjes (bv. 
verfstaaltjes) uit te gooien die schade kunnen veroorzaken aan mens en 
milieu. 

Het is verboden: 
 Niet-verteerbare confetti te gebruiken 
 Kleine confetti te gebruiken, alsook het gebruik van spuitbussen. Enkel 

‘grote’ confetti en snoep is toegelaten. 
 Confettikanonnen te gebruiken. 
 Confetti te strooien in openbare gebouwen, op privéterreinen (auto’s, 

opritten, postbussen, parkings, tuinen, …). 
 Confetti te gooien in uitgestalde voedingswaren, e.d. … 
 Publiciteit te voeren tijdens de carnavalstoet (niet van toepassing op de 

reclamestoet). 
 Zich te BEDIENEN van ENIGE KLEDIJ van BURGELIJKE of MILITAIRE 

OVERHEDEN, of van BEDIENAARS van welkdanige EREDIENST ook en/of 
van LEDEN van een GEESTELIJKE/RELIGIEUZE VERENIGING. 

 Tegen de gebouwen - zowel privé als openbare - te urineren. Op het  
parcours bevinden zich voldoende cafés om aan voormelde nood 
tegemoet te komen. 

 
10. In geval van uitzonderlijke overmacht (zoals slechte weersomstandigheden, oproer, 

staking enz…) kan de stoet ofwel uitgesteld worden tot een latere datum of volledig 
afgelast worden tot het volgende carnavalseizoen. 

 
11. Indien zou gebeuren wat in artikel 10 staat omschreven, dan zullen alle bestaande 

contracten ongewijzigd blijven en geldig zijn tot de volgende stoetuitgave. Wanneer het 
contract echter overgedragen wordt op een volgend carnavalseizoen, dan is er een 
herziening van het contract mogelijk. 

 
12. Groepen of verenigingen die zonder reden de stoet vroegtijdig zouden verlaten, of een 

gedeelte van het traject zouden verwaarlozen en die niet goed aansluiten (niet te ver/te 
dicht), kunnen mogelijks hun recht op een contractuele vergoeding en/of juryprijs deels 
of volledig verliezen. De stoetjuryleden en/of commissarissen zullen oordelen of de 
redenen gegrond zijn. 
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13. Luchtlijnen (elektriciteit en kabeldistributie), overhangende boomtakken, verkeers-
drempels kunnen aanwezig zijn op het traject. De organisatoren zullen in de mate van 
het mogelijke deze hindernissen minimaliseren. Het is nochtans aan de groepen of 
verenigingen zelf om de nodige voorzorgsmaatregelen hiervoor te nemen, en er de 
nodige aandacht aan te schenken. Eventuele schade valt onder de verantwoordelijkheid 
van de groepen of verenigingen. 

 
14. Besteed a.u.b. voldoende aandacht aan de veiligheid. Probeer zoveel mogelijk de ruimte 

tussen de wielen én de wielen zelf af te dekken. Blauwe zwaailichten en typische sirenes 
van de hulpdiensten zijn verboden. Reservebrandstof (maximum 60 liter) voor 
stroomgroepen dient bewaard te worden in ijzeren jerrycans, niet in plastic bussen. 
Opslag reservebrandstof steeds op een veilige afstand gescheiden houden van de 
stroomgroep a.u.b. Bijvullen mag nooit met draaiende motor en al rijdend. Controleer 
vooraf uw brandstofreservoir. 

 
15. Ga steeds voorzichtig te werk bij het uitdelen van snoep of andere zaken. Gooi zo ver 

mogelijk weg van de wagens. 
 

16. Zorg voor begeleiding rondom de wagens, om toeschouwers (vooral kinderen) in het oog 
te houden. 

 
17. De BEVEILIGING van de CARNAVALISTEN op de PRAALWAGENS dient zoveel mogelijk in 

acht genomen te worden. Zo dienen personen op de wagen steeds door een VASTE 
HECHTENIS beveiligd te zijn of is er een stevige reling/leuning op de wagen voorzien. 
Draag er a.u.b. zorg voor dat de aandacht voor de veiligheid niet verslapt naar het einde 
van de stoet toe. 

 
18. Medewerkers en voertuigen van de hulpdiensten/politie zijn er in functie van de 

veiligheid, niet om bedolven te worden onder confetti en/of door toedoen van 
spuitbussen. 

 
19. Voor de bestuurders van de wagens geldt een alcoholverbod. Aan de deelnemers wordt 

gevraagd om het alcoholgebruik te minimaliseren op en rond de wagens. 
 

20. Gelieve zeker de borgingen, kabels tussen de trekker, wagen en aanhangwagen(s) na te 
kijken. Bij twijfel dient steeds een medewerker van de veiligheid gecontacteerd te 
worden. 

 
21. De verantwoordelijke van de groep of vereniging deelt de inhoud van dit reglement 

voorafgaandelijk mee aan alle deelnemers van zijn groep of vereniging. Hij/zij draagt 
mee zorg voor de uitvoering ervan en blijft te allen tijde verantwoordelijk. 

 
22. Wij dienen de deelnemers aan de stoet erop te wijzen dat de reclame- en 

carnavalwagens zich dienen te houden aan de wegcode. 
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23. De gemeentelijke overheden, orde- en hulpdiensten zullen streng toezien op de 
toepassing van hoger vermelde punten. 
Bij niet-naleving van deze punten kunnen volgende maatregelen genomen worden: 
 Vermindering of inhouding van de vergoeding. 
 Uitsluiting van deelname aan de stoet, tot mogelijke uitsluiting van de volgende 

edities. 
Met inwerkingtreding vanaf 1 mei 2017 
 Voor zover wetten, decreten en besluiten, algemene of provinciale verordeningen 

niet in andere straffen of sancties voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen 
van dit reglement gestraft worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig 
de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en 
hoofdstuk 7 van het algemeen gemeentelijk politiereglement van Temse. 

 
Wij hopen dat u zich allen bewust bent van het gevaar dat schuilt bij elke onachtzaamheid. In 
het belang van een veilig en vlot stoetverloop rekenen wij op uw waardevolle medewerking. Wij 
wensen u nog vele vrolijke en guitige carnavalsuren toe. 
 
 Namens de raad 
De gemeentesecretaris  De voorzitter 
(get.) Nele De Cleen  (get.) Koenraad De Jonghe 
 Voor eensluidend uittreksel 
De gemeentesecretaris  De voorzitter 
 
 
 
Nele De Cleen  Koenraad De Jonghe 
 
Gemeenteraadszitting van 27 maart 2017 
 

Gelieve met de hand geschreven, 
‘Gelezen en goedgekeurd’ te vermelden en 
te ondertekenen a.u.b.  
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Op: …………… /…………… /…………… 

 
 
 
 …………………………………………………………………………………………………………… 

(handtekening + naam groepsverantwoordelijke) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(Naam en gemeente carnavalgroep) 


