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STOETREGLEMENT  
1. Iedere deelnemer aan de carnavalsstoet te Stokkem verklaart zich akkoord met 
onderhavig reglement en dient de richtlijnen van de Commissie Stoet stipt na te leven. 
 2. De carnavalsvereniging Raod van Wis tot Manjel vzw, hierna “de Raod” genoemd, 
behoudt zich het recht om zonder enige uitleg deelnemers te weigeren die niet voldoen 
aan het stoetreglement voor of tijdens de stoet. 
 3.  “De Raod” behoudt het voorrecht om een reclamepaneel aan het trekkend voertuig  of 
de praalwagen aan te brengen.  Alle andere reclame is verboden. Bij overtreding wordt 
een boete opgelegd en in mindering gebracht van de bij het contract afgesproken 
uitkoopsom.  
4. De deelnemers rijden aan via de Oude Kerkstraat. Zij dienen uiterlijk op 5 maart 2023 
om 12.30 uur op hun toegewezen plaats te staan. De opstelling van de stoet 
geschiedt op het rechtergedeelte van de Stokkemerbaan (richting Stokkem). De doorgang 
voor andere deelnemers die moeten passeren, moet op deze wijze mogelijk blijven. De 
reclamestoet vertrekt stipt om 14.00 uur, gevolgd door de praalstoet. 
 5. Deelnemers die deze gestelde tijdslimiet verwaarlozen, kunnen uitgesloten worden na 
overleg met de Commissie Stoet en/of de lokale politie. Zij kunnen geen aanspraak maken 
op de contractuele overeenkomsten of afspraken en vergoedingen. 
 6. Het deelnemingsnummer wordt overhandigd aan het begin van de stoetopstelling. 
 7. Deelnemers waarvan de uitbeelding felle kritiek kan uitlokken op godsdienstig, zedelijk 
of politiek vlak, zullen van deelname uitgesloten worden. Iedere deelnemer dient zich te 
onthouden van elke lasterlijke houding t.o.v. derden en tevens van elke handeling strijdig 
met de openbare orde of de goede zeden. 
 8. Het is ten strengste verboden om vanaf het begin van de opstelling tot na ontbinding :  
drukwerken van gelijk welke aard te verspreiden uitgezonderd de reclamestoet;  eigen 
reclame te maken op de praalwagen of het trekkend voertuig;  omhalingen te doen, 
privégrond te betreden;  dode dieren en / of slachtafval te vervoeren;  leeggoed en ander 
afval langs de openbare weg te gooien;  personen lastig te vallen, te bevuilen of te 
kwetsen;  gebouwen, straten of eender welk voorwerp te bevuilen of beschadigen;  
gebruik te maken van, spuitbussen met kleur- en scheerschuim, haarlak, schoensmeer, 
e.d. 
9. Het is verboden om harde voorwerpen uit te gooien, ze mogen wel uitgedeeld worden. 
10. Het is verboden om volgende zaken op de wagen te hebben of uit te gooien: granen, 
stro, kaf, zaagmeel, vloeistoffen, plastiek korrels, vuurwerk of ander een ander 
pyrotechnisch mengsel, computerconfetti en dit in eender welke vorm of afmeting. 
Verboden producten worden in beslag genomen en vernietigd op kosten van de 
overtreder. 
11. Van de deelnemers wordt geëist dat ze enkel carnavalsmuziek ten gehore brengen 
De muziekinstallatie mag maar tot 800 Watt gebruikt worden en de boxen moeten zo 
geplaatst worden dat de deelnemers geen hinder van elkaar ondervinden. Techno-, 
house- en soortgelijke muziekgenres zijn verboden! Aan het verzoek van de 
Stoetcommissaris, één van de verantwoordelijken of de lokale politie om het geluid stiller 
te zetten, moet onmiddellijk gevolg gegeven worden.  
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12. Drank- of drugsmisbruik is storend voor een goed verloop van de stoet. Deelnemers in 
kennelijk dronken toestand worden onmiddellijk uit de stoet verwijderd. Het is verboden 
om voor en tijdens de optocht in het bezit te zijn van verdovende middelen. 
13. Vóór de vorming en na de ontbinding van de stoet, mogen er zich op de openbare weg 
geen personen bevinden op de carnavalswagens. Vanaf het Stadhuis mag er geen muziek 
meer gespeeld worden.  
14. Aan het Stadhuis zal er een tribune geplaatst worden met daarop genodigde gasten. 
De muziek zal hier uitgezet worden zodat de presentator de aankondiging kan doen. 
 15. Alle deelnemende wagens dienen op een veilige manier aangespannen te zijn aan het 
trekkend voertuig. Naast een correcte normale disselverbinding is een bijkomende 
verbinding via een veiligheidsketting verplicht! Elke wagen die gebruikt maakt van een 
stroomgenerator is verplicht van een gekeurde ABC brandblusser bij te hebben van 
minstens 3 kg of een branddeken.  Een vrachtwagen als trekkend voertuig is niet 
toegelaten.  
16. Tussen elke wagen en groep dient er een ruimte van minstens 5m en maximum 10m 
zijn.  
17. “De Raod” kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke 
ongevallen die zich tijdens de stoet zouden voordoen. 
18. Door “de Raod” wordt een verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” afgesloten. 
Schades met of door motorvoertuigen zijn hiervan uitgesloten.  Elke deelnemer wordt 
aangeraden om zelf een ongevallenverzekering af te sluiten. De bestuurders van 
voertuigen dienen op voorhand hun verzekeringsagent op de hoogte te stellen. Alle 
motorrijtuigen moeten verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid en in het bezit te 
zijn van een bewijs van de verzekering. Dit bewijs dient voorgelegd te worden bij 
aankomst aan stoetopstelling.  Het dient duidelijk met de toegangskaart leesbaar achter 
de voorruit geplaatst te worden.  De Commissie Stoet voert hier een controle op uit. De 
aangekoppelde wagens vallen automatisch onder de dekking van de aansprakelijkheid 
van het trekkend voertuig. 
 19. De deelnemers moeten volledig voldoen aan gegevens van het ingediende 
„Inschrijvingsformulier‟. Is dit niet het geval dan verliest men het recht op een deel van de 
overeengekomen vergoeding, dit in evenredigheid met het aantal afwezigen en/of 
ontbrekende elementen e.d.  Een afwijking van 10% op het aantal deelnemers wordt 
toegestaan. De Commissie Stoet zal op dit vlak het nodige toezicht houden.  
20. De praalwagen met trekkend voertuig mag maximale lengte hebben van 20 meter en 
een maximale hoogte van 4,5 meter. 
21. De contractueel overeengekomen vergoeding zal, rekening houdend met de 
beslissingen van de Commissie Stoet, uitgekeerd worden binnen de 3 weken volgend op 
de datum van de Stoet op het rekeningnummer vermeld op het inschrijvingsformulier.  Er 
zal nooit overgegaan worden tot uitbetaling in contant geld. 
 22. In geval van overmacht (uitzonderlijke slechte weersomstandigheden, oorlog, oproer, 
staking enz.) kan de stoet uitgesteld worden tot een latere datum of volledig afgelast 
worden tot het volgende seizoen. Alle bestaande contracten zullen ongewijzigd behouden 
blijven en geldig zijn tot de volgende stoetuitgave. Wanneer het contract echter 
overgedragen wordt naar het volgende carnavalsseizoen, is het contract niet meer geldig. 
23. Indien de inrichtende vereniging de stoet zou afgelasten omwille van gevallen vermeld 
onder het vorig artikel, verwittigt zij alle contractueel verbonden groepen telefonisch. 
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 24. Uitzonderlijke slechte weersomstandigheden of buitengewone gebeurtenissen die zich 
tijdens de optocht zouden voordoen, kan “de Raod” ertoe verplichten de stoet officieel te 
ontbinden zonder dat het volledige traject werd afgelegd. De in het contract 
overeengekomen vergoeding blijft dan ongewijzigd behouden.  
25. Deelnemers die de optocht vroegtijdig verlaten of een gedeelte van het traject 
verwaarlozen zonder gerechtvaardigde redenen en zonder medeweten van de Commissie 
Stoet, verliezen elk recht op vergoeding. De Commissie Stoet zal oordelen of de redenen 
gegrond zijn. 
26. De deelnemers aan de stoet, geven “de Raod” in het kader van de wet op de privacy 
de uitdrukkelijke toelating om genomen foto‟s openbaar te maken (website, publicatie 
e.d.). 
27. De chauffeur(s) van het trekkend voertuig mag onder geen beding alcoholische 
dranken consumeren.  De deelnemer riskeert uitgesloten te worden in samenspraak met 
de lokale politie en de Commissie Stoet. 
 28. Het afval dient in de daartoe bestemde containers gegooid te worden. 
29. Dit Stoetreglement dient samen met het Inschrijvingsformulier ondertekend te 
worden en terugbezorgd te worden ten laatste op 10 januari 2023 aan 
het Secretariaat. ( Nieuwe Weerd 17, 3650 Dilsen-Stokkem of info@carnaval-
stokkem.be) 
30. Dit Stoetreglement is bindend.  Na overleg met lokale politie en de stad Dilsen- 
Stokkem kan dit nog aangevuld worden met een politiereglement.    
 
 
  
Het bestuur c.v. Raod van Wis tot Manjel vzw 


