
Beste Riemstenaar

Alcohol- en druggebruik kan op evenementen problemen geven op het gebied van ge-
zondheid en veiligheid. Daarom wil het gemeentebestuur jou als organisator aanzetten 
om preventief maatregelen te nemen en die risico’s te beperken. Op deze fl yer vind je 
hoe je kan helpen! 

ALCOHOL:
Volgens de wet is het verboden
• om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -16-jarigen 

o.a. bier, wijn,…. 
• om sterke drank te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -18-jarigen 

o.a. vodka, rum,…

Hoe zorg ik ervoor? 
• Polsbandjes: 

Deze polsbandjes maken het mogelijk de leeftijdsgrens beter te bewaken bij schen-
ken van alcohol. Best worden deze bandjes bij de binnenkomst omgedaan, na het 
vragen van een leeftijdsbewijs.
 > 2 soorten bandjes:  - 16 jaar : geen alcohol

                                    - 18 jaar: geen sterke drank
• Bierkaartjes: 

De bierkaartjes zijn ontworpen als onderzetter van je glas. Het doel ervan is het sen-
sibiliseren op vlak van alcohol.

• Bekend maken aan de hand van affi ches.
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DRUGS:
Volgens de wet is druggebruik nooit toegelaten op evenementen, of het nu 
gaat om soft- of harddrugs.

Hoe zorg ik ervoor?
• Affi ches over de wetgeving van druggebruik en informatie over de gevolgen van 

drugs op jonge leeftijd.
• De politie (met eventueel een drugshond) die een oogje in het zeil houdt.

ROKEN:
Volgens de wet is roken verboden in gesloten plaatsen die voor het publiek 
toegankelijk zijn.
Tenten zijn ook gesloten plaatsen, tenzij minimum twee wanden volledig open zijn.

Hoe zorg ik ervoor?
• Het plaatsen van voldoende rookverbodtekens op zichtbare plaatsen.

Zorg dat je als organisator voldoende sensibiliseert! Bij nalatigheid kan je 
aansprakelijk gesteld worden. 
Ondersteunend materiaal is gratis te verkrijgen bij het evenementenloket 
tel. 012 44 03 70. Meer informatie vind je ook op www.fuifpunt.be
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