Alcohol schenken op je evenement – rookverbod in polyvalente
zalen – gehoorbescherming op muziekevenementen

1. Alcohol schenken op je evenement
Sinds 2010 is het schenken van alcohol aan minderjarigen strikt geregeld. Aan de bestaande
wetgeving is immers een extra paragraaf toegevoegd en daarin staan een aantal belangrijke
bepalingen:
•

•

Het is verboden om elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger
is dan 0,5 %, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-zestienjarigen. (Van elke
persoon, die dranken of andere producten op basis van alcohol wil kopen, mag worden
gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan zestien.)
Het is verboden om sterke drank te verkopen, te schenken of aan te bieden aan minachttienjarigen. (Van elke persoon, die sterke drank wil kopen, mag worden gevraagd aan te
tonen dat hij of zij ouder is dan achttien. )

Wat is nu eigenlijk sterke drank en wat niet? Niet alleen het alcoholpercentage, maar vooral het feit
of het om gegiste of gedistilleerde drank gaat, speelt hier een belangrijke rol. De onderstaande tabel
maakt veel duidelijk en bevat de meest voorkomende alcoholische dranken:
Soort drank

Sterke drank? Soort drank

Sterke drank?

Amaretto

JA

Lichte bieren:

Breezers e.a. alcoholpops

JA

Pils, Hoegaarden, Kriek,…

Calvados

JA

Cognac

JA

Zware bieren:

Cointreau

JA

Duvel, Leffe, Westmalle,…

Gin

JA

Grand Marnier

JA

Wijnen:

Grappa

JA

Rood, wit, rosé, sangria, glühwein,…

Jägermeister

JA

Jenever (graanjenever, maar
ook fruit, vanille,…)

JA

Passoa

JA

Pastis

JA

Martini

NEE

Pisang

JA

Porto

NEE

Rum (vb Bacardi, Havana Club)

JA

Sherry

NEE

Safari

JA

Vermout

NEE

Sambuca

JA

Tequila

JA

Whisky

JA

Wodka (vb Eristoff, Smirnoff)

JA

Schuimwijnen:
Champagne, Cava, Prosecco, Cider,…

NEE

NEE

NEE

NEE

Ook een mix/cocktail die sterke drank bevat (hoe
miniem ook) wordt gezien als sterke drank.

Op de bovenstaande regels wordt wel degelijk controle uitgevoerd. De FOD Volksgezondheid is
hiermee belast. Zij kunnen elk moment een etablissement of een fuif binnenstappen en controleren
of je de wetgeving naleeft. Organisatoren moeten er voor zorgen dat ze niet in de fout gaan door
alcohol te schenken aan -16 jarigen of sterke dranken te schenken aan -18 jarigen.
Maar hoe hou je daar controle op als je honderden dorstigen tegelijk moet bedienen aan de bar?
Daar zegt de wet natuurlijk niets over... De jeugddienst doet dit wel en geeft je hieronder een
mogelijkheid:
Het bandjessysteem:
De jeugddienst stelt bandjes ter beschikking tegen aankoopprijs van 0,05 EUR/bandje. Vraag tijdig
het benodigd aantal bandjes aan. Heb je er na je evenement over en zijn deze in goede staat, dan
mag je ze teruggeven en worden ze ook niet aangerekend.
De bandjes kunnen jouw organisatie helpen in de leeftijdscontrole. Aan de ingang van de fuif hang
je het volgende bericht duidelijk uit:
•

•

Wie alcohol wil nuttigen moet +16 jaar zijn en beschikken over een oranje bandje. Bij twijfel
over jouw leeftijd kan gevraagd worden naar een leeftijdsbewijs. Kun of wil je dat niet
bewijzen, dan krijg je geen oranje bandje.
Wie sterke dranken wil nuttigen moet +18 jaar zijn en beschikken over een groen bandje. Bij
twijfel over jouw leeftijd kan gevraagd worden naar een leeftijdsbewijs. Kun of wil je dat niet
bewijzen, dan krijg je geen groen bandje.

Je kan ook gebruik maken van de spandoek die de jeugddienst ter beschikking stelt om het
bandjessysteem kenbaar te maken op je evenement.
Nog belangrijk of goed om weten:
•

•

Je mag niet naar identiteitskaarten vragen, wel naar een leeftijdsbewijs. Wie bijvoorbeeld
een Sis-kaart toont kan perfect aantonen hoe oud hij of zij is. Toont de persoon in kwestie
wel een identiteitskaart, dan is dit geen probleem. Hij of zij toonde dat immers vrijwillig.
Aan de bar kijkt de ober van dienst steeds naar de kleur van het bandje van de besteller. Zo
kan hij redelijk zeker zijn van de juiste leeftijdscategorie. Geeft die besteller dan zelf zijn pas
gekochte drank door aan een -16 jarige, dan is hij daarvoor verantwoordelijk, niet de ober.

Hou rekening met de wet op de beteugeling van de dronkenschap:
•
•
•

•

Openbare dronkenschap is strafbaar volgens de besluitwet betreffende de beteugeling van
dronkenschap.
Dezelfde wet verbiedt onder andere ook het schenken van alcohol aan iemand die zichtbaar
dronken is. Als de dronken persoon minderjarig is, dan wordt de normale straf verdubbeld.
Het is ook strafbaar om een uitdaging die leidt tot dronkenschap voor te stellen of te
aanvaarden, iemand te doen drinken tot hij dronken wordt of iemand opzettelijk tot
dronkenschap te brengen.
Als je een zichtbaar dronken fuifbezoeker alcohol verstrekt en die persoon veroorzaakt
achteraf een ongeval, dan kan je daar mee aansprakelijk voor gesteld worden. Als je hem in
dezelfde situatie drank weigert, ga je uiteraard vrijuit.

2. Rookverbod in polyvalente zalen
Op evenementen in polyvalente zalen, jeugdhuizen, gesloten tenten,… geldt altijd het rookverbod!
Roken is bijgevolg verboden in jeugdlokalen, jeugdhuizen en andere gesloten plaatsen die voor het
publiek toegankelijk zijn. Een gesloten plaats is een plaats die door wanden afgesloten is van de
omgeving en voorzien is van een plafond. Tenten zijn ook gesloten plaatsen, tenzij minimum twee
wanden volledig open zijn.
Ben je zelf uitbater van een polyvalente zaal of jeugdhuis, neem dan best in de huurovereenkomst op
dat er niet gerookt mag worden. De zaal moet voorzien zijn van voldoende rookverbodstekens op
zichtbare plaatsen en er mogen geen asbakken geplaatst worden.
Als organisator moet je erop toezien dat het rookverbod wordt toegepast. Zo voldoe je aan de
huidige rookreglementering:
•
•
•
•
•

De rookverbodstekens moeten zichtbaar blijven (groot genoeg, op de juiste plaatsen).
In een gesloten tent voorzie je zelf voldoende verbodstekens op zichtbare plaatsen.
Plaats binnen nergens asbakken.
Er wordt in geen geval binnen gerookt, zeker niet door medewerkers, die een
voorbeeldfunctie hebben.
Medewerkers hebben de verantwoordelijkheid de bezoekers actief op het rookverbod te
wijzen. Dit wil uiteraard zeggen dat je ook rokende fuifgangers erop attent moet maken dat
ze niet mogen roken. Asbakken verwijderen en pictogrammen ophangen is dus niet
voldoende om in regel te zijn met het rookverbod.

3. Gehoorbescherming op muziekevenementen
Voor muziekevenementen kan een afwijking van de geluidsnorm worden aangevraagd. Bij de
hoogste geluidsnorm, categorie 3, mag het geluidsniveau niet hoger zijn dan 100 dB(A) Laeq, 60 min.
Bij dit geluidsniveau is gehoorschade zeker niet uit te sluiten. Om die reden is er naast de verplichting
om het geluidsniveau te meten én te registreren, ook de verplichting om gratis gehoorbescherming
(oordopjes) ter beschikking te stellen van de bezoekers.
Oordopjes:
Als organisator moet je dus bij een muziekevenement met geluidsnorm categorie 3 voor oordopjes
zorgen voor de bezoekers. Je kan zo’n oordopjes in bepaalde winkels en webshops aankopen,
misschien vind je zelfs een sponsor hiervoor.
Ook bij de gemeentelijke jeugddienst kan je terecht voor oordopjes. Deze zitten per 200 paar verpakt
en worden aan aankoopprijs van 20,00 EUR/verpakking verkocht. Ongeopende en onbeschadigde
verpakkingen kunnen na het evenement worden teruggegeven en worden niet aangerekend. Denk
eraan tijdig het gewenste aantal oordopjes (200 of een veelvoud van 200) te bestellen.

