Reglement voor de organisatie van fuiven
Artikel 1 – Definities

Een fuif wordt in dit reglement gedefinieerd als een publiek toegankelijk evenement van
tijdelijke duur waarop hoofdzakelijk elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld met de
mogelijkheid tot dansen. Een fuif kan zowel binnen als buiten plaatsvinden.
De organisator van een fuif is elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging
die zo’n evenement organiseert. De organisator of de verantwoordelijke van de feitelijke
vereniging of rechtspersoon heeft een minimumleeftijd van 18 jaar.

Artikel 2 – Gemeentelijke goedkeuring

Fuiven op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis-Waas kunnen enkel plaatsvinden na
goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. De organisator moet ten
minste zes weken voor de geplande activiteit een aanvraag indienen via het
evenementenloket van de gemeente.
Deze formele goedkeuring van het college staat los van andere administratieve
verplichtingen van de organisator rond geluidsnormen, afwijking van het sluitingsuur en
auteursrechten.

Artikel 3 – Fuifbuddies

Bij iedere aanvraag van een fuif moet de organisator de namen van minstens twee
fuifbuddies opgeven. Deze fuifbuddies staan in voor een goed en veilig verloop van de
avond. Minstens één fuifbuddy positioneert zich buiten de fuifzaal om de overlast naar de
buurt toe tot een minimum te beperken. Fuifbuddies moeten minstens achttien jaar zijn en
drinken geen alcohol tijdens de fuif.

Artikel 4 – Afval

De organisator engageert zich om het afval tot een minimum te beperken en correct te
verzamelen. Het gebruik van herbruikbare drankrecipiënten wordt verplicht. Tijdens een fuif
is het verboden om dranken aan te bieden in glazen recipiënten. Herbruikbare drinkbekers
kunnen gehuurd worden bij MIWA, de afvalintercommunale voor de regio Midden-Waasland.
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Artikel 5 – Alcohol

De organisator zorgt ervoor dat de wettelijke bepalingen over het gebruik van alcohol worden
nagevolgd. De wet bepaalt dat het verboden is om alcoholische dranken van welke aard dan
ook te schenken aan personen jonger dan 16 jaar. Alcoholische dranken zijn dranken met
een alcoholpercentage boven 0,5 procent. Het is ook verboden om sterke dranken te
schenken aan personen onder de 18 jaar. Sterke dranken zijn dranken die gedistilleerde
alcohol bevatten, ongeacht het alcoholpercentage.

Artikel 6 – Oordopjes

De organisator is verplicht om tijdens de fuif gratis wegwerpoordopjes aan te bieden aan
bezoekers die dit wensen.

Artikel 7 – EHBO

Bij elke fuif wordt minstens één EHBO-koffer voorzien. Het is aanbevolen om hiervoor de
door de gemeente ter beschikking gestelde EHBO-koffer uit de fuifkoffer te gebruiken.

Artikel 8 – Sensibilisering

De organisator voorziet sensibiliserende affiches rond alcohol, afval, gehoorschade en de
beperking van overlast op goed zichtbare plaatsen voor bezoekers aan de fuif.

Artikel 9 – Fuifkoffer

De gemeente stelt gratis een fuifkoffer ter beschikking van organisatoren. Deze
gemeentelijke fuifkoffer kan worden ontleend na aanvraag via het e-loket van de gemeente.
De gemeentelijke fuifkoffer bevat onder meer fluohesjes voor fuifbuddies, oordopjes, een
EHBO-koffer en sensibiliserende affiches. Deze gemeentelijke fuifkoffer wordt regelmatig
aangevuld.

Artikel 10 – Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2022.
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