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ADVIES  

Fuifbeleid in Gent 

 
Datum: 10 januari 2017         Advies-nr. JR/17/01 
 
Strekking van het advies:     

Nvt  

Reglement/decreet:  

Artikel 1 van de afsprakennota tussen stadsbestuur Gent en de Jeugdraad, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23/09/2013 

Verplicht advies / spontaan advies / advies op vraag van college van burgemeester en schepenen 

Hoe kwam dit advies tot stand? 

- In oktober – november 2016 werd een een bevraging gehouden bij verschillende jeugdverenigingen en studentenverenigingen 
- De resultaten werden besproken met schepenen Decruynaere en Balthazar tijdens de fuiftop van 3 december 2016 
- Het definitief advies werd goedgekeurd door het bestuur van de Jeugdraad op 9 januari 2017 

 

Wie werd betrokken?  
Jeugdverenigingen, studentenverenigingen, het bestuur van de Jeugdraad. 

Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent 
 

Omkadering (situering, achtergrondinformatie) 

Zie boven 

Minderheidsstandpunt (indien nodig) 
nvt. 

 

Beste burgemeester, 

beste schepenen Peeters en Decruynaere 

We geloven dat een fuifbeleid niet enkel belangrijk is om jongeren een plek te geven elkaar te 

ontmoeten en zich te amuseren op een veilige manier. Ook het zelf organiseren van een fuif of 

evenement biedt jonge mensen heel wat voordelen: een kans voor ondernemerschap, een 

kennismaking met de context van een stad (zowel op vlak van mensen als op vlak van regelgeving), 

het opnemen van sociaal engagement als vrijwilliger, …   

Na onze bevraging bij verschillende jonge organisatoren van kleine en grote evenementen (voor de 

Fuiftop van de Jeugddienst in december 2016) voelden we een grote nood om u dit spontaan advies 

te bezorgen.  

We maakten hieronder een samenvatting van onze belangrijkste vragen aan het stadsbestuur, 

opgedeeld in 3 thema’s.  
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Communicatie  

Op de websites van Stad Gent is heel wat info te vinden. Er is info voor jongeren via 

www.fuiveningent.be (onder de jongerensite) en er is info voor iedereen die een evenement 

organiseert. Op beide sites is de tekst soms nodeloos ingewikkeld geschreven en verdwaal je als 

surfer makkelijk tussen de sub-pagina’s. We begrijpen de keuze om apart naar jongeren te 

communiceren, maar er wordt op beide pagina’s niet naar elkaar verwezen hoewel het vaak over 

dezelfde info gaat. De info rond de toegestane geluidsnormen is bijvoorbeeld verschillend op beide 

pagina’s. 

We stellen voor dat de communicatie (naar jongeren) over dit thema grondig gescreend en 

herwerkt wordt. Wij pleiten alvast voor één duidelijke, overzichtelijke website met begrijpbare 

woorden en nuttige info.  

Administratie 

We begrijpen niet waarom formulieren nog steeds niet online kunnen worden ingediend. Wie iets 

wil aanvragen moet dat in de meeste gevallen doen via de post (naar het stadhuis) of kan het 

afgeven op de dienst zelf (op een andere plaats dan het stadhuis). In bepaalde gevallen kan dit ook 

via mail, maar dan via een ingevuld word-document. De procedures zijn niet enkel ouderwets voor 

de gebruiker, we zijn er zeker van dat de administratie voor de stad zelf ook makkelijker wordt om 

op te volgen wanneer er een degelijk aanvraag/registratie- systeem komt. 

Een digitaal systeem heeft bovendien ook het voordeel dat er op maat van de grootte van een 

evenement kan worden gewerkt. Op dit moment moet elke organisator dezelfde vragen 

beantwoorden; van een optreden in het jeugdhuis voor 50 man tot een openluchtfuif voor 3000 

man.  

In 2006 werd de tapvergunning federaal afgeschaft, sindsdien mogen gemeenten zelf een regeling 

uitwerken. Gent is één van de allerlaatste gemeenten die een moraliteitsattest vraagt voor 

evenementen. De Jeugdraad vraagt een afschaffing van deze nutteloze administratie, aangezien dit 

ook al vervat zit in het formulier “Meldingsplicht”.  

Dit moraliteitsattest moet ook nog eens apart worden aangevraagd bij het wijkcommissariaat en 

wordt nadien afgeleverd door de horecacel in de Belfortstraat. Dit geeft extra problemen voor 

organisatoren die in een andere gemeente wonen (bvb studenten). Bovendien wordt er één 

moraliteitsattest per locatie of evenement gevraagd, terwijl er zelden slechts één iemand achter de 

toog staat. 

Wie de papiermolen doorlopen heeft, krijgt erg laat antwoord. Er zijn meerdere gevallen van 

organisatoren die slechts één week voor hun evenement te horen krijgen of het mag doorgaan. We 

pleiten voor een transparant systeem waarbij men zelf kan meevolgen welke onderdelen van de 

aanvraag al dan niet zijn goedgekeurd.  

 

http://www.fuiveningent.be/
https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/uitgaan-en-organiseren/zelf-een-evenement-organiseren
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Ondersteuning 

Er zijn verschillende signalen dat politie die tijdens een fuif langskomt (na een oproep van de 

organisator of een klacht van een buurtbewoner) niet op de hoogte is dat er een evenement 

doorgaat. Dit roept bij organisatoren hoe dan ook de vraag op waarom evenementen bij de politie 

moeten gemeld worden als die melding toch niet bij de agenten op straat terecht komt.  

Er zijn bovendien klachten van frequente vechtpartijen bij bepaalde fuiflocaties. Dit is voor een 

(jonge) organisator een bijzonder demotiverend gegeven. We vragen hiervoor een plan van aanpak, 

met voldoende aandacht voor de organisatoren en de eigenheid van jeugdfuiven. 

 

Conclusie 

In 2014 werd er in opdracht van de Vlaamse Overheid een onderzoek uitgevoerd naar ‘regulitis’ bij 

lokale overheden bij het organiseren van een fuif. Gent werd gebruikt als voorbeeld van hoe het 

niet moet. We steken dit onderzoek als bijlage bij dit advies, in de hoop dat onze stad zich op dat 

vlak snel herpakt. Dit onderzoek verrichtte alvast heel wat voorbereidend werk. 

Wanneer het gaat om de ondersteuning van fuiven, komt het voor ons als ‘buitenstaander’ over 

alsof de verschillende stadsdiensten niet voldoende samenwerken. Niet bij de communicatie, niet bij 

de regelgeving en niet bij de ondersteuning voor en tijdens een evenement.  

Of een evenementenloket een voorwaarde of net het sluitstuk moet zijn van een coherent 

fuifbeleid laten we hier even in het midden. Hoe dan ook staat vast dat de nood hier echt wel hoog 

is. In april 2015 liet men ons weten dat we dit in 2017 mogen verwachten. Graag herinneren we 

jullie nog eens aan die belofte. We stellen voor zeker eens naar andere gemeenten te kijken, zodat 

jullie het warm water niet hoeven uit te vinden. 

De voorwaarde voor zo’n loket is voor ons dat initiatiefnemers centraal staan en waar 

verschillende diensten samenwerken om burgers te ondersteunen om hun evenement te 

organiseren, rekening houdend met de regels en eigenheid van de stadscontext. Wij zijn alvast 

bereid hier constructief aan mee te werken. 

 

 

Vele groeten en party on! 

 

 

 
 

 

 

Thibalt Bonte 

secretaris 

 

Maïté Coppens 

Voorzitter 
 

https://overheid.vlaanderen.be/regulitis-in-de-jeugdsector

