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COLO
FON

VOOR WIE?

Deze uitgave is bedoeld voor alle leden van een
sportclub en in het bijzonder de leden met een
verantwoordelijkheidsfunctie, zoals vrijwilligers,
bestuur, kantinemedewerkers, tappers op de fuif,
...

Deze uitgave belicht enkele juridische vraagstukken in
verband met alcohol en illegale drugs in de sportvereniging. Om in mogelijks risicovolle situaties betere keuzes
te kunnen maken is er nu deze brochure.
Het is erg belangrijk dat iedereen in de sportclub hiervan op de hoogte is. Op die manier kan iedereen goed
geïnformeerde beslissingen nemen en komt niemand
juridisch in de problemen.
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DEZE BROCHURE IS EEN ONDERDEEL
VAN HET PREVENTIEPROGRAMMA
SPORTIVOS - BRONZEN LABEL
Naast het werken met deze
brochure zijn de andere
voorwaarden voor het behalen
van het Bronzen label:
• De deelname aan Sportivos
Brons wordt gecommuniceerd
naar alle clubleden, o.b.v. de
fiche met communicatietips;
• De vorming ‘Alcohol en
drugs in de sportclub’ wordt
gevolgd door minstens 2
personen (1 bestuurslid en de
kantineverantwoordelijke(n)
OF voor clubs zonder kantine
2 bestuursleden) en de
vorming wordt doorgebriefd
naar de kantinemedewerkers;
• Het uitvoeren van minstens
één actie over veilig verkeer
met de brochure ‘Veilig uit,
veilig thuis’;
• De affiches, stickers,
brochures uit het
promopakket zijn zichtbaar in
de club.

7

SPREAD THE MESSAGE
Zorg dat zo veel mogelijk mensen
in de sportclub op de hoogte zijn
van de wetgeving rond alcohol en

ALTIJD DICHTBIJ

drugs.
Leg deze brochure aan de bar, de
Het kan verwerkt worden in een

trofeekast of het nieuwtjesprik-

quiz of een presentatie. Je kunt de

bord. Ze moet voor iedereen in de

vragen aan bod laten komen op de

kantine of clubhuis zichtbaar en

lichtkrant, tussen de aankondigin-

raadpleegbaar zijn.

gen op facebook of nieuwtjesbord
in het clubhuis.

MEER WETEN?
Meer info over Sportivos en
contactgegevens vind je op
www.vad.be/sportivos
Veel succes!
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VOOR IEDEREEN
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VOOR IEDEREEN

MAG JE ALCOHOL
VERKOPEN, AANBIEDEN OF
SCHENKEN AAN
-16-JARIGEN?
NEE

VOOR IEDEREEN

Sinds eind 2009 legt de wet (B.S. 31/12/2009)
duidelijke leeftijdsgrenzen vast voor verkoop
en schenken van alcohol aan jongeren.
Alcoholhoudende dranken (bier, wijn, …) mogen niet
verkocht, geschonken of aangeboden worden aan
jongeren onder zestien jaar.

WAT ALS?
Controles op leeftijd gebeuren zowel door politie als
gezondheidsinspecteurs van de overheid (willekeurig of
op basis van klachten). Boetes voor de schenker/ verkoper
gaan van 156 tot 18.000 euro. Omdat het om de bescherming van jongeren gaat, wordt er meestal onmiddellijk
meer dan het minimum bedrag geëist.

WIST JE DAT ...
• … de “aanbieder” (in de zin van kopen aan de bar en
daarna aan een minderjarige doorgeven) ook aansprakelijk kan worden gesteld?
• … het door dezelfde wet verboden is om nog alcohol
in automaten aan te bieden zonder dat de leeftijd kan
worden gecontroleerd (age coin, ID lezer, …)?

DE KLEINE LETTERTJES
Aan iedereen die alcohol wil kopen mag gevraagd worden
om aan te tonen dat hij of zij ouder is dan 16 jaar (aan de
hand van ID, studentenkaart, rijbewijs of een ander geldig
document met leeftijdsvermelding).
Verkoop mag geweigerd worden indien de persoon dit niet
kan of wil aantonen. Schenk je toch, dan is dat op jouw
verantwoordelijkheid als achteraf blijkt dat die persoon te
jong was.
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VOOR IEDEREEN

MAG JE STERKEDRANK
VERKOPEN, AANBIEDEN OF
SCHENKEN AAN
-18 JARIGEN?
NEE

VOOR IEDEREEN

Sinds eind 2009 legt de wet (B.S. 31/12/2009)
duidelijke leeftijdsgrenzen vast voor verkoop en
schenken van alcohol aan jongeren. Het verstrekken
(zelfs gratis) van sterkedrank aan minderjarigen is
verboden in alle omstandigheden.

WAT ALS?

WAT IS
STERKEDRANK
VOLGENS DE WET?

Controles op leeftijd gebeuren zowel door politie als gezondheidsinspecteurs van de overheid
(willekeurig of op basis van klachten). Boetes voor
de schenker/ verkoper gaan van 156 tot 18.000
euro. Omdat het om de bescherming van jongeren
gaat, wordt er meestal onmiddellijk meer dan het
minimum bedrag geëist.

In mensentaal is dat
alles wat gedistilleerde alcohol bevat en
meer is dan 1,2%. Het
zijn dus alle gedistilleerde dranken
zoals whisky, rum, gin,
tequila, etc. maar ook
de alcopops, pisang,
campari, gin-tonic en
andere cocktails, en
zelfs minder voor de

WIST JE DAT ...
• … ook elke mixdrank (gin-tonic, fruitsap-Passoã®, etc.) en alcopops (bijvoorbeeld Bacardi
Breezer®, Smirnoff Ice®, etc.) door de wet
beschouwd worden als sterkedrank? Ongeacht
het alcoholgehalte!
• … er een drankkaart met leeftijdsvermelding
achteraan deze brochure zit? Zo helpen we je
alvast op weg.

hand liggende dranken
zoals Irish coffee en
advokaat.
Natuurlijk zijn er ook
uitzonderingen. Al dan
niet gegiste dranken
en tussenproducten

DE KLEINE LETTERTJES
Aan iedereen die sterkedrank wil kopen mag
gevraagd worden om aan te tonen dat hij of zij
ouder is dan 18 jaar (aan de hand van ID, studentenkaart, rijbewijs of een ander geldig document
met leeftijdsvermelding).

(ook wel klassieke
aperitieven genoemd)
zoals sherry, porto
en Martini zijn geen
sterkedrank volgens
de wet.

Verkoop mag geweigerd worden indien de
persoon dit niet kan of wil aantonen. Schenk je
toch, dan is dat op jouw verantwoordelijkheid als
achteraf blijkt dat die persoon te jong was.
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VOOR IEDEREEN

MAG JE
DRANKSPELLETJES
(LATEN) SPELEN IN DE
SPORTCLUB?
NEE

VOOR IEDEREEN

Iemand aanzetten of aanmoedigen om te drinken
is bij wet verboden. Ook het aanvaarden van
uitdagingen tot drinken is bij wet verboden. Hierbij
kan het laten spelen van die spelletjes in de kantine
in principe gezien worden als het ‘aanvaarden’
en draagt de barmedewerker dus medeverantwoordelijkheid.

WAT ALS?
Het staat letterlijk in de wet dat dit uitdrukkelijk verboden
is, dus kun je als speler, uitdager en uitbater ook aansprakelijk worden geacht.

WIST JE DAT ...
… er naast drankspelletjes ook wetten bestaan over
gokspelletjes? Zo mag je enkel een pokertoernooi
organiseren als de inzet niet groter is 0.22€ en de winst niet
hoger dan 6.20€.

DE KLEINE LETTERTJES
Art. 9 van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap bepaalt dat het
verboden is om uitdagingen tot drinken voor te stellen of te
aanvaarden.
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VOOR IEDEREEN
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MAG DE CLUB EEN OOGJE
DICHTKNIJPEN ALS ER
CANNABIS GEBRUIKT
WORDEN?
NEE

In België is zowel het gebruik van cannabis als van
andere drugs illegaal. Daarenboven is het illegaal
om een lokaal ter beschikking te stellen voor het
gebruik daarvan.
Dat geldt voor zowel de kantine, het terras van de
kantine, de kleedkamers, het evenement als op een
andere plaats van de club.

VOOR IEDEREEN

WAT ALS?
Als je het gebruik tolereert zal een rechter dit aanzien als
het ter beschikking stellen van een lokaal voor illegaal drugbezit, -gebruik of –verkoop.
Een caféuitbater werd al eens tot een gevangenisstraf van
negen maanden, waarvan zes maanden met uitstel, veroordeeld omdat hij toestond dat minderjarigen drugs gebruikten in zijn café.

WIST JE DAT ...
• … ook cannabis nog steeds een illegale drug is? In
sommige gemeenten heeft cannabisgebruik een lage
vervolgprioriteit, maar dat geldt niet als er minderjarigen
aanwezig zijn of de openbare orde verstoord wordt.

DE KLEINE LETTERTJES
De sportclub mag geen illegale drugs tolereren. Communiceer hier duidelijk over.
De club mag niet zelf actief controleren op drugs in kledij,
handtas of rugzak. Wel moet toegezien worden op dealen en
gebruik. Hou zeker de toiletten in het oog. Je kunt gebruikers en dealers aanspreken, de regels toelichten en uit je
zaak zetten.
Als je hier niet op reageert, dan kan je bechuldigd en zelfs
strafrechtelijk vervolgd worden voor het ‘toelaten van verkoop en gebruik in je zaak’ als een persoon betrapt wordt.
Het kan zelfs leiden tot sluiting van je zaak.
Er is geen meldingsplicht aan de politie.
De Wet 24 februari 1921, Art 3, §2 ligt aan de basis van de
wetgeving hieromtrent.
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VOOR BESTUURDERS
EN ORGANISATORS VAN
EVENEMENTEN
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VOOR BESTUURDERS & ORGANISATORS

MOETEN OOK NIETALCOHOLISCHE DRANKEN
OP DE PRIJSLIJST VERMELD
WORDEN?
JA

VOOR BESTUURDERS & ORGANISATORS

Het is wettelijk verplicht om minstens de prijzen
van pilsbier (als je dat schenkt), mineraal water,
limonade, vruchtensappen, koffie en thee aan te
duiden bij de hoofdingang, op een van buiten goed
zichtbare plaats en binnen in de zaak.

WAT ALS?
Als je de tarieven niet correct aanduidt, kan je veroordeeld
worden tot een geldboete van 156 tot 60.000 euro (Art. XV
83, 1° juncto Art. XV 70 van het Wetboek van Economisch
recht).

WIST JE DAT ...
• … je grotere winstmarges hebt op alcoholvrije producten
zoals koffie? Het aanprijzen van die producten zou dus
naast gezondheidswinst de club ook financiële winst
opleveren.

DE KLEINE LETTERTJES
De regels voor de prijsaanduiding van dranken staan in het
KB van 30 juni 1996 en Wetboek van Economisch recht, Art.
VI.3 tot 6 WER.
Prijzen van de dranken moeten bij de hoofdingang aangeduid worden. Bied je veel dranken aan, dan mag je de aanduiding beperken tot de meest representatieve dranken in
elke categorie.
Je bent ook verplicht de aanduiding in je zaak zelf of in een
drankkaart aan je klanten te tonen.
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VOOR BESTUURDERS & ORGANISATORS

MAG ER OP BENEFITS, FUIVEN
OF TOERNOOIEN STERKEDRANK
VERKOCHT WORDEN?
NEE

VOOR BESTUURDERS & ORGANISATORS

Zonder speciale machtiging van de gemeente
mag je geen sterkedrank verkopen op openbare
manifestaties. Andere alcoholhoudende dranken
mag je wel verkopen.

WAT ALS?
Gevolgen bij het overtreden van deze wetsbepaling, kunnen bestaan uit het krijgen van een geldboete (1500 tot
3000 euro), het moeten sluiten van de drankgelegenheid
en/of een inbeslagname van de aanwezige sterkedrank.

WIST JE DAT ...
• … verkoop van sterkedrank volgens de wet (Art. 9 Wet
28.12.1983) zelfs specifiek verboden is op SPORTmanifestaties, tenzij met een speciale machtiging van burgemeester en college van schepenen?

DE KLEINE LETTERTJES
Er zijn twee soorten vergunningen: voor permanente
verkoop en occasionele verkoop. Van toepassing is de wet
van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het
verstrekken van sterkedrank.
De verkoop van sterkedrank in occasionele drankgelegenheden op openbare manifestaties is verboden tenzij je
speciale machtiging hebt van het college van burgemeester
en schepenen (artikel 9 wet 28 december 1983, B.S. 30
december 1983).
Je zult van je gemeente geen vergunning krijgen voor
sportmanifestaties of lokalen waar voornamelijk minderjarigen komen, maar je kunt wel een ‘machtiging’ aanvragen.
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VOOR BESTUURDERS & ORGANISATORS

MAG JE ALCOHOL ‘ONDER
GESLOTEN VERPAKKING’
VERKOPEN MET ALS DOEL HET
OP EEN ANDERE PLAATS TE
NUTTIGEN?
NEE

VOOR BESTUURDERS & ORGANISATORS

Een drankgelegenheid beschikt niet over
een handelaarsvergunning ‘ethylalcohol en
alcoholhoudende dranken’. De alcohol mag enkel
ter plaatse worden geconsumeerd, en dus niet
‘onder gesloten verpakking’ om ergens anders op te
drinken.

WIST JE DAT ...
• … het sowieso beter is niet aan meeneemverkoop te
doen omdat je er dan geen controle meer over hebt of
de alcohol bij minderjarigen terecht komt of aanleiding
zal geven tot ongewenste toestanden of ongelukken?

DE KLEINE LETTERTJES
Horeca waar alcohol ter plaatse wordt geconsumeerd
wordt in de wet gedefinieerd als drankgelegenheid (Wet
van 28 december 1983 (art. 1 ,1°)). Als er enkel alcohol
wordt verkocht zonder ter plaatste te worden geconsumeerd, spreekt de wet van een slijterij (zie KB 3 april 1953
(Art 17, §1 en §2)).
Een slijterij heeft een handelaarsvergunning nodig, maar
die vergunt enkel meeneemverkoop en niet consumptie
ter plaatse. Voor horeca geldt het tegenovergestelde. Zij
beschikken niet over een handelaarsvergunning en mogen
dus niet aan meeneemverkoop doen.
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VOOR BESTUURDERS & ORGANISATORS

MOGEN ONGEWENSTE *
PERSONEN DE TOEGANG TOT
KANTINE OF EVENEMENT
GEWEIGERD WORDEN?
JA

* ONGEWENST:
DRONKEN, ONDER INVLOED VAN ILLEGALE DRUGS

VOOR BESTUURDERS & ORGANISATORS

Je mag je eigen huisregels opstellen en daarin
opnemen: “Wij behouden ons het recht voor om
dronken of agressieve personen de toegang tot onze
zaak te ontzeggen”. Maar je hebt zelf niet het recht
om iemand met dwang of geweld buiten te zetten.
Hiervoor moet je de politie bellen.

WAT ALS
Er bestaan verschillende manieren die een uitbater kan gebruiken om deze klanten vriendelijk buiten te werken. Daar
gaat de vorming van de bronzen Sportivos dieper op in.

WIST JE DAT ...
• … zelfs beveiligingspersoneel (‘security’) geen fysieke
dwang mag gebruiken om agressieve of dronken personen uit de zaak te verwijderen? Enkel de politie mag iemand met dwang verwijderen uit een openbare ruimte.

DE KLEINE LETTERTJES
Verschillende wetsprincipes zijn hier belangrijk:
De besluitwet van 14 nov 1939 op de beteugeling van de
dronkenschap verbiedt het opdienen van dronken makende dranken aan iemand die kennelijk dronken is. Voor je
eigen veiligheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
doe je dit dus beter niet. Je kan de personen in kwestie ook
de toegang weigeren.
Hoewel je niet iemand met dwang mag verwijderen uit
je kantine, is er wel de wettige zelfverdediging: volgens
Belgisch recht mag iemand zich wettig verdedigen als hij of
iemand anders wordt bedreigd. De wettige zelfverdediging
moet in proportie zijn met de agressie en het moet gaan
om het veiligstellen van personen en niet om het veiligstellen van goederen.
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VOOR BESTUURDERS & ORGANISATORS

MOET JE DE ‘WET OP
BETEUGELING VAN
DRONKENSCHAP’ ZICHTBAAR
UITHANGEN?
JA

VOOR BESTUURDERS & ORGANISATORS

Je bent verplicht de tekst van de besluitwet
op de beteugeling van de dronkenschap in je
drankgelegenheid op een goed zichtbare plaats uit
te hangen.

WIST JE DAT ...
• … het uithangen van deze wet helpt in discussies met
minderjarige of dronken klanten omdat je er fysiek naar
kan verwijzen? “Ik kan er niets aan doen. Het moet zo
want anders ben ik mijn vergunning kwijt of kan ik de
zaak straks sluiten.”

DE KLEINE LETTERTJES
Je bent verplicht de besluitwet op de beteugeling van de
dronkenschap in je drankgelegenheid op een goed zichtbare plaats uit te hangen.
Deze besluitwet van 14 november 1939, gewijzigd door de
wet van 15 april 1958, kan je verkrijgen bij een door het
Ministerie van Financiën officieel erkende drukker.
De lijst van de erkende drukkers kan je bekomen bij jouw
plaatselijke Administratie der Directe Belastingen en BTW.
Vraag bij hen de eventuele prijs voor de affiche.
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VOOR BARMEDEWERKERS

MAG ER IN DE KANTINE
STERKEDRANK VERKOCHT
WORDEN?
JA

VOOR BARMEDEWERKERS

Als je tenminste beschikt over een vergunning of
machtiging sterkedrank. Die vraag je aan bij de
gemeente.

WAT ALS
Beschik je niet over vergunning of machtiging, dan loop
je risico op een boete van 1500 tot 3000 euro, tijdelijk
beroepsverbod en zelfs tijdelijke sluiting. De sterkedrank
wordt in beslag genomen, ook als die niet jouw eigendom
is.

WIST JE DAT ...
• … indien je kantine vaak bezocht wordt door jeugd je onder een strenger regime valt en je geen vergunning krijgt
voor het schenken van alcohol (ook niet gratis).

DE KLEINE LETTERTJES
Volgens de wet is sterkedrank alles wat gedestilleerde alcohol bevat en meer is dan 1,2%. Het zijn dus alle gedistilleerde dranken zoals whisky, rum, gin, tequila, etc. maar ook
de alcopops, pisang, campari, gin-tonic en andere cocktails,
en zelfs minder voor de hand liggende dranken zoals Irish
coffee en advokaat.
Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen. Al dan niet gegiste
dranken en tussenproducten (ook wel klassieke aperitieven
genoemd) zoals sherry, porto en Martini zijn geen sterkedrank volgens de wet.
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VOOR BARMEDEWERKERS
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MAG JE SCHENKEN OF
VERKOPEN AAN DRONKEN
PERSONEN?
NEE

De wet op de beteugeling van de openbare
dronkenschap (art. 4) legt de verplichting op
alcoholische dranken te weigeren aan personen
die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren.
Degene die dronkenmakende dranken serveert heeft
ook de VERPLICHTING om de toestand van de klant na
te gaan.

VOOR BARMEDEWERKERS

WAT ALS
Het is voor de barmedewerker niet eenvoudig om na te
gaan of een klant al dan niet dronken is. Hij draagt hiervoor
echter steeds wel verantwoordelijkheid. Als de dronken
persoon na het kantinebezoek schade aan derde aanricht
of een ongeluk veroorzaakt, kan er vergoeding worden
geëist.

WIST JE DAT ...
• … je het bij adolescenten en jongeren veel minder goed
kunt zien of ze dronken zijn? De effecten zijn minder snel
zichtbaar op hun lichaamsmotoriek. Wees extra alert:
een adolescent kan zonder die signalen ineens knockout gaan.

DE KLEINE LETTERTJES
Veroorzaakt een klant van een horecazaak een (dodelijk)
ongeval en kan er voor de rechtbank aangetoond worden dat er een oorzakelijk verband is tussen de dronken
toestand van de klant en het ongeval, dan is de betrokken
horeca-uitbater mee verantwoordelijk. Maar mogelijk ook
de barmedewerker.
De rechter bepaalt de graad van verantwoordelijkheid van
alle betrokkenen. Hij kan horeca-uitbater en barmedewerker veroordelen en van hen een vergoeding eisen.
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VOOR BARMEDEWERKERS

MAG JE EEN PERSOON ONDER
INVLOED VERBIEDEN AUTO TE
RIJDEN DOOR BIJVOORBEELD
SLEUTELS AF TE PAKKEN?
NEE

VOOR BARMEDEWERKERS

Enkel de politie mag dwang gebruiken. Natuurlijk
is het ook verboden om iemand anders zijn bezit
(waaronder autosleutels) af te nemen.

WAT ALS
Je kunt als uitbater veroordeeld worden als je een dronken
klant alcohol serveert en die na het verlaten van je kantine een ongeval veroorzaakt.. De rechter bekijkt dergelijke
incidenten geval per geval.

WIST JE DAT ...
• … zelfoverschatting het grootste probleem is bij bestuurders? Terwijl je vanaf 0,5 promille al 40% meer kans hebt
op een ongeval dan wanneer je niet gedronken hebt.
• … minder agressieve manieren beter werken om dronken
bestuurders te overtuigen? Probeer de persoon rustig
aan te spreken, te overtuigen met duidelijke argumenten,
zijn/haar vrienden aan te spreken of partner te bellen.
• … 9 op 10 mensen het onaanvaardbaar vinden om te
rijden onder invloed, zelfs als het niet ver is of s’ nachts
op verlaten wegen gebeurt?

DE KLEINE LETTERTJES
Openbare dronkenschap is strafbaar volgens de besluitwet
van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van
dronkenschap.
Je mag niet zomaar iemands’ autosleutels afnemen. Maar
als je ziet dat iemand duidelijk te veel alcohol gedronken
heeft, stop dan alleszins al met hem of haar van meer
alcohol te voorzien. Het opdienen van dronkenmakende
dranken aan iemand die kennelijk dronken is, is verboden.
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VOOR BARMEDEWERKERS

MOET EEN VRIJWILLIGE
BARMEDEWERKER ZICH
AAN DEZELFDE PLICHTEN
EN WETTEN HOUDEN ALS DE
LEIDINGGEVENDE?
JA

VOOR BARMEDEWERKERS

Het maakt niet uit of je vrijwilliger bent, eigenaar
of in betaalde loondienst: iedereen moet zich aan
dezelfde wetten houden.

WAT ALS
Dezelfde wetten, plichten, rechten, verantwoordelijkheden en gevolgen in deze brochure zijn van toepassing op
iedereen die de bar doet. Wanneer een minderjarige de bar
doet, zijn diens ouders verantwoordelijk.

WIST JE DAT ...
• … een minderjarige volgens de wet ‘handelingsonbekwaam’ is en deze handelingsonbekwaamheid in principe van toepassing is op alle vrijwilligerswerk (dus ook
tappen in de kantine) dat door een minderjarige verricht
wordt? Dat betekent:
- je moet als minderjarige minimaal over stilzwijgende,
liefst over schriftelijke toestemming van vader, moeder
of voogd beschikken om vrijwilligerswerk uit te voeren.
- je moet minimaal 15 jaar zijn. Ben je geen 15, dan moet
het vrijwilligerswerk een pedagogisch doel hebben
en door een pedagogisch verantwoordelijke begeleid
worden.
- Ook bij vrijwilligerswerk door minderjarigen boven 15
jaar moet er een volwassene eindverantwoordelijke
zijn.

DE KLEINE LETTERTJES
Volgens de wet over de rechten van vrijwilligers van 3 juli
2005, artikel 5, is er aansprakelijkheid van de koepelorganisatie die de vrijwilliger inschakelt. Elke organisatie is
aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden
veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
Hoewel de koepelorganisatie aansprakelijk is, doet dit geen
afbreuk aan het feit dat je je als vrijwilliger toch aan de wet
moet houden.
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DRANKKAART
MET MINIMUM LEEFTIJD
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- 16

NIET-ALCOHOLISCH
0%
Water, frisdrank, fruitsappen, melkdranken, koffie,
thee, etc.

ALCOHOLARM / ALCOHOLVRIJ BIER
TOT 0,5%
Bieren aangeduid als alcoholvrij bevatten in
realiteit een minimaal percentage alcohol.

16+

TAFELBIER
VANAF 0,5%
Alcoholarme bieren die iets meer alcohol bevatten
dan het alcoholvrije bier.

PILS
4% — 5,5%
‘Een pintje’. Alcoholpercentage ligt rond de 5%.

FRUITBIEREN EN LAMBIEK
2,5% — 10%
Hoewel fruitig bevatten ze soms flink wat alcohol.

WITBIER
4% — 5,5%
Ongeveer zelfde alcoholpercentage als pils.

SPECIAALBIEREN EN ZWARE BIEREN
5% — 21%
Bevatten al snel het dubbele alcoholpercentage
van een pils en worden vaak in 33cl ipv. 25cl verkocht.

DRANKKAART
MET MINIMUM LEEFTIJD

VERVOLG

16+

WIJN
12% — 13% GEWOONLIJK
Wit, rosé, rood, glühwein, sangria.

MOUSSERENDE WIJN
12% — 13% GEWOONLIJK
Schuimwijn, cava, champagne, frizzante, Cider, etc.

VERSTERKTE WIJN
14% — 21%
Pineau des Charentes, Sherry, Porto, Vermout.

18+

LIKEUR EN GEDISTILLEERD
VANAF 18%
Cognac, Whiskey, Cointreau, Limoncello,
Triple Sec, Tequila, Jenever, Rum,
Vodka, Advocaat, Gin, Kruidelinkeurs, …

ALCOPOPS
4% — 8%
Voorgemixte drankjes met gedisitilleerd.
Merknamen als Bacardi Breezer, Smirnoff Ice, etc.

MIXDRANKEN EN COCKTAILS
HEEL VARIABEL
Zelf gemixte drankjes met gedistilleerd of likeur
zoals Irish Coffee, Cuba Libre, Vodka Red Bull, etc.

WETGEVING rond elk type drank: zie volgende pagina.

41

42

DRANK EN JONGEREN
WAT ZEGT DE WET?

- 16
Het is verboden om elke drank of
product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan
0,5 % vol, 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.

16+
Tafelbier, Pils, Fruitbieren en
Lambik, Witbier, Speciaalbieren en
zware bieren, Wijn, Mousserende
wijn:
Minder dan 22% effectief alcoholpercentage én bevat geen
gedistilleerde drank.
Versterkte wijn:
Bevatten gedistilleerd in oplossing, maar zijn uitzonderingen
in de wet en mogen geschonken
worden aan 16+ als het gehalte
onder 22% blijft.

18+
Likeur en gedistilleerd:
Gedistilleerde drank (sterke
drank) vanaf 1,2% effectief alcoholprecentage mag enkel aan 18+
geschonken worden.
Alcopops, Mixdranken en
cocktails:
Bevat gedistilleerd in oplossing.
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MEER WETEN?
Meer info over Sportivos en
contactgegevens vind je op
www.vad.be/sportivos
Veel succes!

Meer info over sport en
middelengebruik vind je op
www.sportwijs.be

