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Toevoeging aan het gebruikersreglement: Wetgeving rond alcohol  
Winter in Antwerpen  

 
Tijdens Winter in Antwerpen – waarvan de kerstmarkt deel uitmaakt – wil de stad Antwerpen inzetten 
op een verhoogde aandacht voor alcoholmatiging en bevordering van een gezonde levensstijl.   
 
Daarom zet de stad Antwerpen in samenwerking met alle bevoegde diensten tijdens de kerstmarkt in 
op de handhaving van de geldende alcoholwetgeving met specifieke aandacht voor het respecteren van 
de leeftijdsgrenzen met betrekking tot het verkopen, schenken en aanbieden van alcoholische dranken.  
 
De stad Antwerpen neemt de nodige maatregelen om over deze specifieke aandachtspunten met 
bezoekers van de kerstmarkt te communiceren. Van u als standhouder verwacht de stad Antwerpen het 
engagement om de geldende alcoholwetgeving te respecteren en bezoekers van uw drankkraam hier op 
te wijzen.   
 
Juridisch kader 
 
Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers 
op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, meer bepaald artikel 6, 56; 
Gelet op de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke 
drank, meer bepaald artikel 9; 
Gelet op de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en 
alcoholhoudende dranken, meer bepaald artikel 16; 
Gelet op de wetswijziging van 10 december 2009 betreffende de leeftijdsgrenzen voor het verkopen, 
schenken en aanbieden van alcohol, meer bepaald artikel 14. 
 
Openbare dronkenschap is strafbaar volgens de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de 
beteugeling van dronkenschap. Dezelfde wet verbiedt onder andere ook het opdienen van 
'dronkenmakende' dranken aan iemand die kennelijk dronken is, iemand doen drinken tot hij dronken 
wordt, iemand opzettelijk tot dronkenschap brengen met ziekte, werkonbekwaamheid of de dood tot 
gevolg, uitdagingen tot drinken voorstellen of aanvaarden. 
 
Besluit 
 
Artikel 1: 
 
Mits naleving van onderstaande voorwaarden verleent de stad Antwerpen (SB/evenementen) 
toestemming, aan uitbaters van een kerstchalet of van een evenemententerras, voor het schenken van 
alcoholische dranken op de kerstmarkt. 
 
Artikel 2: 
 
2.1. 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, 
mousserende en andere al dan niet gegiste dranken en tussenproducten, bijvoorbeeld porto, sherry en 
martini.…. 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; 
 
2.2. Het is verboden om sterke drank te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -18 jarigen. Met 
sterke drank bedoelt men alle producten van de GN-codes 2207 en 2208 met een effectief 
alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol, ook wanneer deze producten bestanddeel zijn van een 
product uit een ander hoofdstuk van de gecombineerde nomenclatuur van het gemeenschappelijk 
douanetarief van de Europese Gemeenschappen; producten van de GN-codes 2204, 2205 en 2206 met 
een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 22 % vol; gedistilleerde dranken die producten al dan 
niet in oplossing bevatten. Van elke persoon, die sterke drank wil kopen, mag worden gevraagd aan te 
tonen dat hij of zij ouder is dan achttien; 
 
2.3. Het is verboden alcohol te verstrekken aan iemand die in staat van dronkenschap verkeert; 
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2.4. Minderjarigen mogen geen sterke drank schenken. Andere alcoholhoudende dranken mogen 
verkocht worden door minderjarigen boven de 15 jaar mits zij onder toezicht staan van een 
meerderjarige. Bij eventuele problemen of overtredingen wordt deze meerderjarige verantwoordelijk 
gesteld; 
 
2.5. De leeftijdsgrenzen betreffende alcoholverkoop worden gecommuniceerd aan de bezoekers aan de 
hand van een duidelijk zichtbare pancarte in de standplaats, 
 
2.6. De standhouders mogen geen promoties of happy hours voeren voor alcoholhoudende dranken; 
 
2.7. Er mogen geen flessen met alcoholhoudende dranken worden aangeboden of verkocht voor 
consumptie ter plaatse; 
 
2.8. De standhouders moeten steeds kunnen aantonen wat de samenstelling is van mixdrinks in functie 
van controle door de FOD Volksgezondheid. 
 
Artikel 3: 
 
3.1. Controle op naleving van de geldende alcoholwetgeving gebeurt door de inspectiedienst FOD 
Volksgezondheid en de lokale politiediensten; 
 
3.2. Controle op naleving van het reglement voor de verkoop van alcohol in een kerstchalet of een 
evenemententerras gebeurt door stadstoezicht of SB/Evenementen. 
 
3.3. Elke vaststelling van overtreding van het reglement of de geldende alcoholwetgeving wordt 
onmiddellijk aan de lokale politiediensten overgemaakt. De volgende dag overhandigt de politie een 
officiële waarschuwing van de burgemeester aan de betreffende standhouder. Met deze waarschuwing 
informeert de burgemeester de standhouder over de vaststelling van overtreding en over de sanctie die 
wordt opgelegd bij herhaalde vaststelling; 
 
3.4. Na drie overtredingen van de geldende alcoholwetgeving kan de burgemeester beslissen tot 
sluiting van de standplaats voor één (of meerdere) dag(en); 
 
3.5. Wanneer tijdens de volledige looptijd van de kerstmarkt meer dan vier overtredingen van 
alcoholwetgeving en/of reglement worden vastgesteld, wordt de uitbater bij een volgende editie van de 
kerstmarkt gesanctioneerd (sluiting van één dag) na één vastgestelde overtreding.  
  
Artikel 4: 
 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de aanvrager, de standhouders en de lokale politie. 
 


