
 � Doe actief aan alcohol- en drugspreventie, zodat 
je ook in orde bent met de wetgeving over alcohol 
en roken.

 � Voorzie voldoende non-alcoholische dranken.

 � Maak non-alcoholische dranken goedkoper dan 
alcoholische dranken.

 � Kies niet voor fuifnamen of boodschappen die het 
consumeren van alcohol aanmoedigen.

 � Vermijd gehoorschade. 

 � Hou je altijd aan de geluidsnormen.

 � Voorzie (gratis) oordoppen. Je vindt die bij een 
aantal organisaties die ze gratis weg geven.

 � Hou aanwezigen en medewerkers op minstens 
2 m afstand van luidsprekers.

 � Enkele tips om overlast te beperken:

 � Hou tijdens fuiven ook buiten toezicht. Check af 
en toe het ‘lawaai’ buiten.

 � Sensibiliseer met leuke affiches die je  bezoekers 
ertoe aanzetten om rekening te  houden met de 
buren.

 � Voorzie een strategische rokersplaats en 
 fietsenstalling, voldoende ver van huizen en 
 andere buren.

 � Voorzie een EHBO-post.

 � Laat de brandweer je adviseren over brand-
veiligheid en nooduitgangen (zeker bij grote 
 evenementen).

TIP! Je vindt de ‘Checklist voor alcohol en 
 roken op fuiven’ door de QR-code te scannen.

EVENEMENTEN
VEILIGHEIDSFICHE

RICHTLIJNEN
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Alcohol en roken

De volgende zaken zijn wettelijk verboden, 
je kan er als organisator hoge boetes voor 
krijgen:

 � Alcohol geven aan -16-jarigen

 � Sterkedrank geven aan -18-jarigen

 � Iemand opzettelijk tot dronkenschap brengen 
met ziekte, werkonbekwaamheid of de dood tot 
gevolg

 � Alcohol verkopen of schenken aan iemand die 
duidelijk dronken is

 � Reclame maken die onverantwoorde, overmatige 
of onwettige consumptie van alcoholische dranken 
aanmoedigt, bv. via de naam van je evenement

 � Roken op gesloten plaatsen die toegankelijk 
zijn voor het publiek, zoals de tent of zaal waar je 
 evenement in plaatsvindt

Toegang weigeren

 � Als organisator mag je nooit iemand 
de toegang tot je evenement  weigeren 
op basis van zijn of haar zogenaamde ras, 
huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid of 
 afkomst.

 � Wettelijke argumenten om iemand te weigeren 
op je evenement zijn: brandweervoorschriften, 
 privé-evenement, strafbare feiten en dresscode.

WETGEVING

Enkel als je de ‘gewenste kleren’ duide-
lijk op de aankondiging zet, kan je iemand 
weigeren met een ‘onaangepaste’ outfit.  

De Chiro wil alle kinderen en jongeren aanspreken, on-
geacht hun sociale of culturele achtergrond, ongeacht 
hun fysieke of intellectuele capaciteiten. Om die reden 
raden we het dus af om iemand te weigeren op basis 
van zijn of haar kleren.



Geluidsnormen

 � Geluidsnormen gelden voor alle 
muziek evenementen die toegankelijk 
zijn voor het publiek. Afhankelijk van het 
evenement gelden er andere normen, check daar-
voor ikorganiseer.be/geluidsnormen.

 � Bij een geluidsniveau hoger dan 95 db(A),  gemeten 
over vijftien minuten, ben je wettelijk verplicht 
om gratis oordopjes aan te bieden. Dat geldt dus 
voor bijna alle concerten, maar ook voor sommige 
 fuiven.

Brandweervoorschriften
 � Als de zaal of het terrein volgens de 

brandweervoorschriften vol is, mag je 
niemand meer binnen laten.

 � Elke ruimte die publiek toegankelijk is en waar 
vijftig of meer personen tegelijk toegelaten zijn, 
moet voldoen aan wettelijke vereisten op het vlak 
van brandveiligheid.

ALLES OVER 
EVENEMENTEN 
ORGANISEREN:  
SCAN DE QR-CODE!

Loopt iemand gehoorschade op tijdens jouw 
evenement, dan kan je daarvoor aansprakelijk 
gesteld worden.

ALGEMEEN NOODNUMMER: 112 
NUMMER (BIVAK)PERMANENTIE CHIROJEUGD VLAANDEREN: 03-231 07 95

Opgelet: Organiseert de vzw van je Chiro-
groep een evenement? Dan kun je geen 
gebruik maken van de verzekering van je 
Chirogroep (een feitelijke vereniging) bij 

Chirojeugd Vlaanderen. De vzw is in dat geval organi-
sator van het evenement en die moet een extra 
 verzekering  afsluiten.
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Security

 � De gemeente kan je verplichten om 
security in te zetten op je evenement, 
maar je kan er ook zelf voor kiezen.

 � Security inzetten kan via vergunde veiligheids-
firma’s. Vrijwilligers mogen niet instaan voor uit-
gangscontrole en de bescherming van  personen. 
Onder enkele voorwaarden is er wel een uitzonde-
ring voor verenigingen die zelf  willen instaan voor 
persoonscontrole en verkeers begeleiding.

 � Je bezoekers controleren (persoonscontrole) 
mag enkel als er aan enkele voorwaarden voldaan 
is. Scan de QR-code voor meer info.

De vrijwillige medewerkers van je evenement zijn 
 verzekerd via de burgerlijke aansprakelijkheids-
verzekering van Chirojeugd Vlaanderen. Voor 
 vrijwillige medewerkers die geen lid van de Chiro zijn, 
hoef je geen afzonderlijke verzekering af te sluiten.

Controleer of de eigenaar van de zaal al een volledige 
brandverzekering heeft genomen, of dat jullie er ook 
een moeten nemen.

Waarvoor ben je niet verzekerd?

 � Materiaal (bv. licht- en geluidsmateriaal): daarvoor 
sluit je het beste een allriskverzekering af. Dat kan 
via Chirojeugd Vlaanderen.

 � Objectieve aansprakelijkheid: je bent niet 
verzekerd voor letsels bij bezoekers. Vraag na 
bij de eigenaar van de zaal of die verzekerd is. Bij 
evenementen in een tent is het aangeraden om een 
verzekering voor aansprakelijkheid aan derden te 
nemen.

VERZEKERINGEN

www.chiro.be/veiligheidsfiches


