
Schenken van alcoholische dranken 
Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -16-jarigen. Met alcohol 
bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol. o.a. bier, wijn,…. 
Sterke drank (zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en 
de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken) mag men niet verkopen, schenken of 
aanbieden aan -18-jarigen. Van elke persoon die alcohol/sterkedrank wil kopen mag gevraagd 
worden zijn leeftijd aan te tonen. 
 
 
Dranken 

 Geen minderjarigen die schenken. 

 Drank wordt geschonken in bekers.  
 De politie wijst er op dat de organisatie zelf controle moet voorzien op 

alcoholgebruik bij minderjarigen. De controle dient niet alleen aan de toog te 
gebeuren, maar ook door regelmatig als organisator rond te lopen en te controleren.  

 

Wel of niet schenken van sterke drank? 

De eerste vraag dat gesteld moet worden is: Is het echt nodig dat een jeugdvereniging sterke 
dranken schenkt op een jeugdfuif? 

Sterke drank zorgt voor meer risico’s en meer overlast. Jongeren hebben geen 
verantwoordelijkheidsgevoel en kunnen zelf niet inschatten wat sterke drank tot gevolg heeft.  

Er zijn al tal van gemeentes (zoals Geraardsbergen en Zottegem, … ) waarbij sterke dranken verboden 
worden op evenementen.  Mevrouw Lauwaet liet weten dat de burgemeester eindverantwoordelijke 
is voor wel/niet toelating van sterke drank. 

Taakverdeling  

Gebruik fuif bandjes,: via de fuifkoffer van de jeugdraad en de leeftijdscontrole  

De taakverdeling is belangrijk (bv. Niet de jongste medewerkers aan de bar zetten).  Als organisator 
stel je best een intern reglement op, waarbij de medewerkers ingelicht worden over het schenken 
van alcoholische dranken. Vele medewerkers zijn er niet van op de hoogte dat ze bij elke schenking 
van drank aan minderjarigen persoonlijk kunnen geverbaliseerd worden. De boetes kunnen oplopen 
van € 300,00 tot € 5 500,00. 

Leeftijdscontrole dient te gebeuren.  Volksgezondheid  raadt aan om het volgende uit te hangen: 
“Toon spontaan een bewijs van leeftijd” 

 


