Geen alcoholverkoop aan jongeren onder de 16 jaar!
Op 31 december 2009 werd in het Belgisch Staatsblad de wetswijziging gepubliceerd
over de leeftijdsgrenzen voor het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren. Het
gaat om een wijzing van de wet van 24 januari 1977 “betreffende de bescherming van de
gezondheid van de gebruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten”.
Deze wetswijziging werd van kracht op 10/01/10.
In essentie zegt de wetswijziging het volgende:
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, ….
Sterke drank mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan – 18 jarigen (cf
bestaande wetgeving).
Van elke persoon die alcohol/sterke drank wil kopen mag gevraagd worden zijn leeftijd
aan te tonen.
Afdeling 6. - Wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de
gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, van de
wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke dranken en
van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap
Art. 14. Artikel 6 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid
van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, gewijzigd bij de
wetten van 22 maart 1989, 19 juli 2004, 27 december 2004 en 1 maart 2007, wordt aangevuld
met een paragraaf 6, luidende :
« § 6. 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.
Het is verboden om sterke drank, zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998
betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, te
verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-achttienjarigen.
Van elke persoon, die sterke drank wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij
ouder is dan achttien. »
Art. 15. § 1. In artikel 13 van de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het
verstrekken van sterke drank worden lid 1 en lid 2 opgeheven.
§ 2. Artikel 5 van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de
dronkenschap wordt opgeheven.
In artikel 7 van dezelfde besluitwet, worden de woorden « , 5 » opgeheven.

Met deze wetswijziging, die voorzien was in het Nationaal Alcohol Actie Plan, wordt een
duidelijke gezondheidsboodschap gegeven die gericht is op het uitstellen van de
beginleeftijd waarop alcohol mag worden gedronken in publieke plaatsen. De
communicatie over de leeftijdsgrenzen wordt hiermee eenvoudiger: geen alcohol onder
de 16 jaar, niet op café, maar ook niet langer in de supermarkt of nachtwinkel. Deze
regelgeving ondersteunt de verschillende wetenschappelijke argumenten om
alcoholgebruik bij jongeren uit te stellen.
Deze wetswijziging heeft ook als gevolg dat in drankautomaten (waarbij geen „menselijk‟
toezicht mogelijk is) geen alcohol meer mag worden verkocht.
We hopen dat deze wetgeving een steuntje in de rug is om een groter maatschappelijk
draagvlak te creëren bij jongeren en ouders, maar ook bij de horeca en de sociale
omgeving, voor een samenleving die alcoholgebruik door kinderen en jongeren als niet
vanzelfsprekend beschouwt. Streefdoel is dat alle betrokkenen het niet-gebruik van
alcohol door kinderen en het uitstellen van de beginleeftijd van jongeren ondersteunen.
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