
LEEFTIJDSCONTROLE

▢▢ Er zijn bandjes in verschillende kleuren voor-

zien om de leeftijd van de fuifgangers aan te 

duiden. 

▢▢ Tip: Indien voldoende plaats kan je drie rijen 

voor -16, +16 en +18-jarigen voorzien.

INFORMEREN VAN DE FUIF-
GANGERS

▢▢ Er hangen voldoende pictogrammen (ver-

boden te roken, informatie over alcoholge-

bruik,...) op.

▢▢ De wetgeving rond alcoholgebruik is zicht-

baar opgehangen

▢▢ De fuifgangers weten dat ze een leeftijdsbe-

wijs moeten meenemen (via sociale media, 

affiche…)
AAN DE BAR

▢▢ Medewerkers serveren geen alcohol aan fuif-
gangers met een bandje voor -16-jarigen

▢▢ Medewerkers serveren geen sterke drank 
aan fuifgangers met een bandje voor -18-ja-
rigen

▢▢ Medewerkers controleren het inkombandje 
alvorens ze alcohol serveren

ALGEMEEN

▢▢ Medewerkers spreken rokers actief aan en 
verwijzen hen naar de rookruimte

▢▢ Medewerkers grijpen in wanneer oudere 
fuifgangers alcohol doorgeven aan jongeren

▢▢ Security (wanneer aanwezig) controleert in-
kombandjes en spreekt rokers aan.

ORGANISATIE VAN HET  
FUIFTERREIN/FUIFZAAL:

▢▢ Er is een aparte rookruimte voorzien 

▢▢ Er is een aparte bar waar sterke drank wordt 

geserveerd (enkel van toepassing wanneer je 

sterke dranken serveert)

AAN DE INKOM

▢▢ Het is duidelijk waar welke leeftijdsgroep moet 
aanschuiven.

▢▢ Er hangt zichtbaar op dat elke fuifganger een 
leeftijdsbewijs met foto moet klaarhouden

▢▢ Aan de inkom wordt de leeftijd van elke fuifgan-
ger gecontroleerd. Fuifgangers die geen leef-
tijdsbewijs bij hebben krijgen een bandje voor 
-16.

AAN DE BAR

▢▢ Medewerkers serveren geen alcohol aan fuif-
gangers met een bandje voor -16-jarigen

▢▢ Medewerkers serveren geen sterke drank aan 
fuifgangers met een bandje voor -18-jarigen

▢▢ Medewerkers controleren het inkombandje al-
vorens ze alcohol serveren

LEEFTIJDSCONTROLE

▢▢ Er zijn bandjes in verschillende kleuren voorzien 
om de leeftijd van de fuifgangers aan te duiden. 

▢▢ Tip: Indien voldoende plaats kan je drie rijen 
voor -16, +16 en +18-jarigen voorzien.

BRIEFING VAN DE MEDEWERKERS

▢▢ Alle medewerkers weten dat ze de leeftijd van 
de fuifgangers moeten controleren voor ze een 
inkombandje geven.

▢▢ Alle medewerkers weten welke leeftijd bij welk 
inkombandje hoort

▢▢ Alle medewerkers weten dat ze geen alcohol 
mogen serveren aan fuifgangers met een band-
je voor -16-jarigen

▢▢ Alle medewerkers weten dat ze geen sterke 
drank mogen serveren aan fuifgangers met een 
bandje voor -18-jarigen

▢▢ Alle medewerkers weten dat ze altijd rokers 
naar de rookruimte moeten sturen.

INFORMEREN VAN DE FUIFGANGERS

▢▢ Er hangen voldoende pictogrammen (verboden 
te roken, informatie over alcoholgebruik,...) op.

▢▢ De wetgeving rond alcoholgebruik is zichtbaar 
opgehangen

▢▢ De fuifgangers weten dat ze een leeftijdsbewijs 
moeten meenemen (via sociale media, affiche…)

ALGEMEEN

▢▢ Medewerkers spreken rokers actief aan en ver-
wijzen hen naar de rookruimte

▢▢ Medewerkers grijpen in wanneer oudere fuif-
gangers alcohol doorgeven aan jongeren

▢▢ Security (wanneer aanwezig) controleert in-
kombandjes en spreekt rokers aan.

VOOR DE FUIF TIJDENS DE FUIF

CHECKLIST VOOR ORGANISATOREN: 

ROKEN EN ALCOHOL OP FUIVEN
 
Deze checklist bevat maatregelen die je als organisator van een fuif minstens moet nemen om inbreuken 
tegen de wet op roken en alcoholgebruik tegen te gaan. Als organisator riskeer je immers een boete van 
156 tot 18000 euro wanneer je alcohol serveert aan jongeren onder de minimumleeftijd en/of wanneer het 
rookverbod onvoldoende wordt toegepast op de fuif.

ORGANISATIE VAN HET  
FUIFTERREIN/FUIFZAAL:

▢▢ Er is een aparte rookruimte voorzien 

▢▢ Er is een aparte bar waar sterke drank wordt ge-
serveerd (enkel van toepassing wanneer je ster-
ke dranken serveert)


