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46e GROTE INTERNATIONALE CARNAVALSTOET 
ZATERDAG  2  MAART 2019 

STOETREGLEMENT 

1. De deelnemer dient zich de dag van de carnavalstoet tussen 12.40 uur en 13.40 uur aan te melden in het stoet-
secretariaat teneinde zijn volgnummer te ontvangen en de laatste instructies te krijgen. De juiste locatie wordt in de loop 
van de maand februari meegedeeld. 

2. Gezien geplande grote infrastructuurwerken in Ekeren zal de juiste vormingsplaats pas in de loop van de maand februari 
worden meegedeeld. De volgnummers zullen op het wegdek vermeld staan. De commissarissen die de stoet begeleiden 
zullen U bij de vorming, zo nodig, behulpzaam zijn.  

3. De Stoet vertrekt om 14.11u STIPT! De wegwijzer wordt wegens geplande grote infrastructuurwerken in Ekeren pas in de 
loop van de maand februari definitief bekendgemaakt. De afstand tussen twee opeenvolgende wagens of groepen zal 10 à 
20 meter bedragen. 

4. Volg de instructies van de ordediensten en de stoet-commissarissen op. Zij hebben volledige bevoegdheid bij deze stoet. 
Groepen waarvan de leden andere deelnemers of toeschouwers lastig vallen, of vandalenstreken uithalen, zullen 
onherroepelijk uitgesloten worden van deze en volgende stoeten. Houd de geluidsproductie binnen de perken! (max 
95dB(A)Leq15min). Gebruik uw geluidsinstallatie enkel voor de onmiddellijke omgeving van uw wagen en heb respect voor 
live-muzikanten. Laat de muziekproductie zacht of uit tijdens de vorming in de smalle straten. 

5. Er zullen door de politie alcoholcontroles gedaan worden bij de bestuurders van de wagens. Bij een positieve test 
wordt de groep of vereniging onmiddellijk uit de stoet gezet en verliest deze ook het recht op uitbetaling van enige 
vergoeding.  
 

6. Uitwerpmateriaal (politionele voorwaarden): Werp voorwerpen (speelgoed, snoep e.d.) ver genoeg uit zodat  het publiek 
(vooral kinderen) niet in de verleiding komen om deze zaken onder de praalwagens en andere voertuigen uit te halen. De 
bestuurders van de voertuigen en de begeleiders dienen ook bijzondere aandacht te hebben voor personen die toch 
aanstalten zouden maken om dit te doen!  De voorwerpen welke worden uitgeworpen mogen bovendien niet van dien aard 
zijn dat zij enige verwonding kunnen veroorzaken. 

7. Confetti en glaswerk (flessen, glazen, …) zijn absoluut verboden. Neem zelf uw afval (verpakkingen, blikjes e.d.) mee 
terug naar huis. Het bevuilen van de openbare weg, handelszaken of privé-woningen is niet toegestaan. De eventuele 
opruimkosten zullen op de vervuiler verhaald worden. (Zie ook bijgevoegde afval-policy). 

8. De inrichters kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen die zich zouden voordoen en schade die hieruit 
zou kunnen voortvloeien, voor, tijdens of na deze carnavalstoet. Er is een beperkte EHBO-kit beschikbaar in de eerste en 
de laatste wagen van de stoet. 

9. Gezien de lengte van de stoet, mag er geen show gebracht worden voor de eretribune.  

10. Praalwagens: Houd rekening met de omzendbrief van 22 januari 2009 betreffende de gemeentelijke machtiging die 
praalwagens toelaat gebruik te maken van de openbare weg. (B.S. 03.02.2009). De praalwagens zullen op het einde van 
de stoet doorverwezen worden naar locaties (straten in de omgeving) door het politiepersoneel, dit om te voorkomen dat 
aangekomen praalwagens de vlotte voortgang van de stoet blokkeren. Na de ontmanteling van de praalwagens dienen 
deze de omgeving zo snel mogelijk te verlaten. 

11. Geef uw volgnummer(s) bij het einde van de carnavalstoet af aan de stoet-commissarissen. In ruil hiervoor ontvangt U een 
herinneringsvaantje. 

http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/omzendbrieven/mo-220109/1151-omzendbrief
http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/omzendbrieven/mo-220109/1151-omzendbrief
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12. De prijsuitreiking is onmiddellijk na de carnavalstoet in de Akerzaal van het Ekershof, Groot Hagelkruis 6/1 in Ekeren-
centrum. Prijskampgroepen dienen aanwezig te zijn op de prijsuitreiking. De beslissing van de jury is niet vatbaar voor 
enige discussie. 

13. Inbreuken op dit reglement hebben tot gevolg dat vergoedingen en prijzengeld niet of slechts gedeeltelijk zullen uitbetaald 
worden en/of dat de groep uitgesloten wordt voor verdere deelname. 

14. Door  deelname aan deze carnavalstoet aanvaardt de deelnemende vereniging onderhavig reglement. 

 

AFVAL-POLICY    
 

Sinds enkele jaren is de Dienst Stadsreiniging van de Stad Antwerpen veel strenger geworden op wat betreft afvalpreventie en 

de hieraan gelinkte kosten. Om deze reden dienen de organisatoren van evenementen zich aan zeer strenge regels te houden. 

Deze regels maken integraal deel uit van de toelating die de stad verleent om de manifestatie door te laten gaan. Inbreuken op 

deze regels zullen dus resulteren in boetes en/of het verbieden van de betreffende manifestatie in de toekomst. 

Vanaf het moment dat de stad deze nieuwe regels heeft ingevoerd, hebben De Bierpruvers ernaar getracht deze zo goed 

mogelijk op te volgen. In 2010 echter, lag het parcours er, volgens de dienst Stadsreiniging, na de stoet niet goed genoeg bij. 

Hierdoor heeft de carnavalsvereniging een (voor hun) loodzware boete moeten betalen. 

Om dit, of zelfs erger, in de toekomst te vermijden, worden volgende afspraken gemaakt met alle deelnemers aan de 

carnavalstoet: 

● ABSOLUUT CONFETTI-VERBOD!  Dit is een duidelijke verplichting van de stad. Indien één van de inspecteurs van 
de stad confetti door een van de deelnemers ziet uitgegooid worden, wordt er sowieso een boete aan De Bierpruvers 
uitgeschreven. Bij herhaling is het gedaan met de toelating voor de stoet. 
 

● Glaswerk (flessen, glazen, e.d.): Absoluut geen glaswerk in de stoet. Dit is een veiligheidsmaatregel voor zowel de 

deelnemers, de toeschouwers, als voor de mensen die eventuele scherven moeten opruimen. 

 

● Uitwerpmateriaal:  
WEL: Snoepgoed, speelgoed, balpennen, sleutelhangers, … (zie ook het stoetreglement)  
NIET: confetti, papiersnippers of andere papierwaren en kunststof (flyers die worden uitgeworpen, worden als 
confetti beschouwd). 
 

● Verpakkingsmaterialen: Alle verpakkingsmaterialen dienen terug meegenomen te worden. Zorg voor een afvalzak 

voor uw plastic verpakkingsmateriaal en deponeer het later in een vuilbak of zet het buiten bij de volgende afval-

ophaalronde. Vouw en bind uw papier en karton verpakkingsmateriaal bijeen en zet het buiten bij de volgende 

ophaalronde van oud papier. 

 

● Blik, brik, kunststof flessen e.d.:  Zorg voor een PMD-zak en zet het buiten bij de volgende ophaalronde van PMD. 

 

● Ander afval: Neem het terug mee naar huis en zet het buiten bij de volgende afval-ophaalronde. 
 

Deelnemers die betrapt worden op inbreuken op deze regels, zullen onverbiddelijk uit de stoet gezet worden, verliezen het recht 

op prijzengeld, op volgende deelnames en de eruit voortvloeiende kosten zullen ook op hen verhaald worden. 

Indien iedereen zich aan deze regels houdt zal het parcours na de stoet proper zijn en is iedereen tevreden. 

Bedankt voor uw medewerking, 

DE BIERPRUVERS                                                                  Deelnemer  


