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Overleg met Sylvia Jorissen
FOD volksgezondheid

Mevr. Jorissen is inspecteur voor de FOD Volksgezondheid. Ze doet onder meer
controles op het rookverbod en de naleving van de alcoholwetgeving op
evenementen en in café’s.

Vaststellingen Fuif

Halfweg vorig jaar is er een klacht geweest dat er gerookt werd in de Brielpoort en
alcohol geschonken werd aan jongeren -16jaar. Dat was de aanleiding voor een
controle op de volgende fuif.
De fuif was uitverkocht. Er werd gewerkt met bandjes, dat systeem aan de ingang
werd goed nageleefd. Wie geen leeftijd kon aantonen, kreeg geen bandje. Het
systeem werd echter niet correct gevolgd aan de bar zelf, er werd niet naar de
bandjes gekeken. De organisator is aangesproken, hij zou zijn medewerkers
opnieuw duidelijk briefen.
Er is een PV opgesteld voor het niet naleven van het rookverbod en de verkoop
van alcohol.
De inspecteurs kunnen de vrijwilligers zelf verbaliseren, maar hebben dat in dit
geval niet gedaan.

Pagina 1 van 4

Vaststellingen
omgeving

Op de parking van de Brielpoort waren jongeren een klein flesje alcohol bij hun
cola aan het drinken.
Het viel op dat de jongeren die aan de Brielpoort afgezet werden, niet binnen
gingen maar naar de nachtwinkel trokken. Het alcoholverbruik en het aantal
jongeren dat al vroeg op de avond dronken was, viel op.
Enkele jongeren gingen naar de nachtwinkel. De nachtwinkel zelf verkocht geen
alcohol aan -16-jarigen. De jongeren wachtten echter op een 18-jarige die
vervolgens alcohol kochten en doorgaven aan de 16-jarigen. Die 18-jarigen zijn
geverbaliseerd.
Er wordt veel gedronken op straat omwille van de prijs van alcohol op fuiven en
op café. Het indrinken is een fenomeen dat ook in veel andere steden voorkomt.
Er werd vastgesteld dat de wetgeving niet toegepast werd in een café in de buurt.
Het café in overtreding heeft een boete gekregen.

Jongeren

Veel jongeren zijn nauwelijks op de hoogte van de wetgeving of van de risico’s van
alcoholgebruik op jonge leeftijd.
We merken dat “goed kunnen drinken” een belangrijke norm is voor jongeren.
Dronken zijn is daarentegen niet OK.

Ouders

Alcohol is zo sociaal aanvaard, dat ook ouders vaak zeer tolerant zijn. Ze zullen
dikwijls niet goed weten wat er op de fuif gebeurd is.
Ouders spelen een belangrijke rol in het stellen van grenzen bij hun (jonge)
kinderen.

Organisatoren

We merken een mentaliteitsverandering bij organisatoren en medewerkers,
bijvoorbeeld op de 100dagen-fuif. Er is meer oog voor veiligheid en gezondheid op
fuiven en evenementen.
Kunnen we bijvoorbeeld organisatoren aanspreken om stewards in te zetten in de
omtrek van de fuif? Het is niet zo eenvoudig om als vrijwilliger jongeren aan te
spreken, zeker niet buiten de fuif. Jongeren kunnen erg fel reageren.

Sterkedrank

In een aantal gemeenten krijgen fuiven geen sterkedrank-vergunning meer. Met
de nachtwinkel in de buurt, is dat in Deinze wellicht geen optie. Maar ook zonder
nachtwinkel zouden jongeren wellicht van thuis uit drank meebrengen.
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Alcoholcontroles

Alcoholcontroles kunnen enkel in het kader van verkeer (rijden met een voertuig)
gebeuren. Openbare dronkenschap kan altijd vastgesteld worden. Iemand die
openbaar dronken is, moet minimaal 2 uur en max. 12 uur opgesloten worden om
te ontnuchteren. Die persoon moet naar Oudenaarde gebracht worden, waaraan
kosten verbonden zijn, waardoor dit vermeden wordt.
Bij minderjarigen worden de ouders verwittigd.
Het is niet mogelijk om op iedere fuif extra politiecontroles te organiseren.

Wetgeving

De wetgeving is vrij complex, waardoor het niet evident is om alle politiemensen
hierin te bekwamen. Een samenwerking tussen FOD en politie is vaak een betere
oplossing. Marianne kaart dit aan bij de verantwoordelijken van politie.
Het is interessant om ook politiemensen eens te sensibiliseren over
alcoholgebruik bij jongeren.

Boetes

Boetes zijn minimaal 300 euro (minnelijke schikking vanuit juridische dienst FOD
volksgezondheid). Veel jongeren zijn daarvan helemaal niet op de hoogte. Ook de
politie kan deze boetes uitschrijven.
Als de minnelijke schikking niet aanvaard wordt, gaat het PV naar het parket.
We kunnen jongeren hierop attent maken.

Preventie

Er gebeurt veel preventief op school, in jeugdbewegingen en andere organisaties.
Kunnen we hier een ludieke actie aan koppelen? Kunnen we mensen attent
maken op de strafbaarheid van het doorgeven van alcohol? Kunnen we ruimer
informeren rond bijvoorbeeld het wettelijk kader en gezondheidsrisico’s.
Kunnen we good practices in kaart brengen?

Nachtwinkel

De nachtwinkel die zich aan de wetgeving hield, kreeg geen feedback. Het zou
goed zijn om vanuit Deinze onze appreciatie uit te drukken. We kunnen daar
medewerking vragen om duidelijk te maken dat -18-jarigen een boete kunnen
krijgen wanneer ze sterkedranken doorgeven.

Verdere behandeling

We kunnen rond dit thema een traject uitwerken na de aanpak van het
cyberpesten-thema.
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Cyberpesten
Brief

De brieven zijn afgewerkt. De preventieve brief werd in de maandkalender van
februari gebruikt op het VTI.

Week tegen pesten

Momenteel loopt de week tegen pesten. Dat is een mooie gelegenheid om de
brieven te versturen.

Varia
Diefstal-actie politie

Er zijn onlangs een aantal diefstallen geweest in Palaestra. Er is een politieactie
geweest waarbij er vrij confronterend gezocht is in een aantal klassen (bij 13-14jarigen). Uiteindelijk zijn de kinderen op die manier vrijgesproken. De vraag voor
de actie kwam van de andere betrokken school. Het is op dit moment niet
duidelijk in hoeverre dezelfde actie op de andere school gebeurd is.
Het overlegkader is in dezen volledig gevolgd. Het specifieke aan de situatie is dat
verschillende scholen betrokken zijn. We moeten uiteraard oppassen om vanuit
een vraag aan politie niet beschuldigend te zijn naar anderen toe. Wederzijdse
communicatie (met politie én met andere betrokkenen) is daarin cruciaal.
Wanneer een actie dringend is (bijvoorbeeld om heterdaad te kunnen vaststellen),
kan die communicatie bemoeilijkt worden.

Terreurdreiging

De parking van het commissariaat is afgesloten en voor het onthaal moet je
aanbellen. Agenten kunnen enkel in burger alleen op stap. Stages zijn zo goed als
allemaal afgeschaft.
Het is goed dat mensen alert zijn, zonder angstig te worden. Mochten scholen van
leerlingen denken dat ze radicaliseren, kan het nuttig zijn om dat met politie te
bespreken.
Vandaag is er in het Vlaams parlement een hoorzitting rond het profiel van
radicaliserende jongeren. Het gaat blijkbaar vaak om goed opgeleide jongeren die
zeer bewust kiezen voor de radicale visie.
Veel moslimjongeren voelen zich geviseerd. In Gent wordt daar rond gewerkt op
scholen.

Spijbelactieplan

Momenteel behandelt Marianne 4 dossiers. In drie gevallen wordt de jongere in
kwestie binnenkort 18 jaar.

Volgende vergadering

Maandag 18 mei
9:30 – 11:30
JC Brieljant
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