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TIPS EN ADVIES VOOR EEN GOED FUIFBELEID
• Overleg met het stads- of gemeentebestuur  

(dienst Jeugd, preventiedienst, …)

• Doe inspiratie op bij een (lokale) preventiedienst.  
VAD, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen 
vzw, overkoepelt het merendeel van de Vlaamse 
organisaties die werken rond de thematiek van alcohol.

• www.vad.be (bekijk bv. de Feestwijzer)

MEER 
INFORMATIE?!

De hersenen van jongeren zijn nog volop in 
ontwikkeling. Dat maakt hen bijzonder gevoelig 
voor de effecten van alcohol.

Jongeren die drinken, lopen meer risico op 
ongevallen, doen meer aan onveilige seks en 
plegen vaker geweld.

Wie jong begint te drinken, heeft als volwassene 
meer kans op alcoholmisbruik.

Als u alcohol of sterke drank schenkt 
aan jongeren onder de minimumleeftijd,  
riskeert u een boete van 156 tot 18.000 euro.

Bovendien kan u burgerrechtelijk 
aansprakelijk worden gesteld als dronken 
jongeren tijdens of na uw evenement 
schade of een ongeval veroorzaken.

WELKE RISICO’S 
LOOP IK ALS 

ORGANISATOR?

WAT DOET ALCOHOL PRECIES MET JONGEREN?



JONGEREN 
EN ALCOHOL: WAT  
ZEGT DE WET?

LAAT JONGEREN 
IN EEN VEILIGE 

OMGEVING FEESTEN!

JONGEREN ONDER DE 16
geen alcohol serveren

TUSSEN 16 EN 18
enkel bier en wijn, inclusief versterkte 
wijnen zoals porto en sherry

VANAF 18
alle alcoholische dranken, dus ook sterke  
drank (wodka, whisky, gin, jenever, … )  
en cocktails of alcopops

Als organisator of medewerker mag u aan 
elke feestganger een bewijs van leeftijd 
vragen. Dat kan de identiteitskaart zijn, of 
een ander document zoals een rijbewijs of een 
studentenkaart.

Drankautomaten met alcoholische drankjes 
moeten een identiteitskaartlezer hebben.

TIP
Lees aandachtig het etiket 
om te weten of een cocktail 
of een gemengd drankje 
sterke drank bevat

• Stem uw aanbod af op 
uw doelpubliek. Is sterke 
drank wel nodig op een 
jongerenfuif? 

• Voorzie een praktisch en 
zichtbaar systeem voor de  
leeftijdscontrole, bijvoorbeeld 
aparte toegangsbandjes voor 
jongeren onder de zestien en 
onder de achttien. Sommige 
lokale preventiediensten 
bieden deze bandjes aan  
(zie ‘meer informatie’).

• Richt de ruimte of de toog 
slim in, bijvoorbeeld met 
een aparte toog voor sterke 
drank en cocktails.

• Licht uw medewerkers of 
vrijwilligers vooraf grondig 
in over de regels en over het 
leeftijdscontrolesysteem. 

• Serveer ook een ruime 
keuze aan non-alcoholische 
drankjes. Bied ze eventueel 
zelfs goedkoper aan.

• Voer geen promotie die 
misbruik in de hand werkt, 
zoals ‘een meter bier’ of een 
‘cocktail happy hour’.

VOORBEREIDING
VAN UW EVENEMENT

TIJDENS HET
EVENEMENT

• Controleer de leeftijd van de feestgangers 
onmiddellijk aan de ingang en duid hem zichtbaar 
aan, bijvoorbeeld met een bandje. Zo vermijdt u 
discussies en vertragingen aan de bar.

• Zet voldoende (bar)medewerkers of vrijwilligers 
in. Hoe drukker, hoe meer risico op vergissingen 
of misbruik.

• Kies de meest ervaren medewerkers voor de 
leeftijdscontrole aan de ingang en aan de bar. Het 
is moeilijker voor jonge medewerkers om hun 
leeftijdsgenoten alcohol te weigeren.

• Laat jongeren onder de 16 jaar niet drinken.

• Grijp in als oudere feestgangers drank  
aan jongeren doorgeven.  

ALCOHOL DOORGEVEN 
IS NIET ALLEEN 

GEVAARLIJK, MAAR 
OOK STRAFBAAR!


