
Ja, een organisator mag een bezoeker weigeren, maar alleen als daar een geldige

reden voor is.

Toegang weigeren mag in deze gevallen:

1. Maximum aantal deelnemers is bereikt

Gaat de locatie boven haar maximum aantal deelnemers? Dan moeten de

organisatoren nieuwe bezoekers weigeren.

De brandweer bepaalt hoeveel bezoekers er veilig binnen kunnen. De

organisatoren kunnen dat aantal niet verhogen.

2. Je gaat als minderjarige alleen naar een dancing of café

Ben je 17 jaar of jonger en ga je alleen naar een dancing of café zonder een

volwassene? Dan mag de portier of eigenaar je de toegang weigeren.

Naar evenementen van de jeugdvereniging, het jeugdhuis of je school mag je wél

alleen.

3. Het is een privé-evenement en je hebt geen uitnodiging

Deelnemen aan privé-evenementen kan alleen als je bent uitgenodigd. Kun je

geen uitnodiging voorleggen? Dan mag de organisator je wegsturen.

4. Je doet iets strafbaars

Heb je drugs bij, ben je dronken of gebruik je geweld? Dan mogen ze je de toegang

te weigeren, want dat zijn strafbare feiten.

Toegang weigeren mag níét op basis van je huidskleur, geslacht,
geaardheid of afkomst

Niemand mag je weigeren op basis van huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid

of afkomst.

Gebeurt dat wel? Dien zeker een klacht in bij Unia, het Gelijkekansencentrum. Daar

krijg je advies en ondersteuning.

Moet ik mijn identiteitskaart tonen?

Nee, de organisator van een evenement mag alleen je ticket controleren en vragen

dat je vrijwillig je leeftijd bewijst.

Wil je je identiteitskaart niet tonen? Dat is je recht. Ze mogen je niet daarom de

toegang weigeren. Ze kunnen je dan wel automatisch indelen in de groep min-16-

jarigen, en dan kan je geen alcohol bestellen.
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Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

Door Formaat 14-24 jaar

TOEGANG WEIGEREN TOT EEN EVENEMENT, MAG DAT?

PRAAT EROVER

Mail met Unia

Meld discriminatie via het
contactformulier

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

https://www.melding.unia.be/nl/meld-het
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
https://www.unia.be/nl/discriminatie-melden
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/



