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ADVIES 1613 

Gratis drinkwater, een basisrecht 

Datum: 5 oktober 2016 

Voorzitter: Nozizwe Dube 

Aanwezigen: : Baetens Jo, Bostoen Arthur, De Ceulaer Niels, De Mesmaeker Mathias, De Meulder Seppe, Dube 

Nozizwe, Fort Kwinten, Seynaeve Koen, Van Dinter Finn, Van Puymbroeck Jihad, Safi Hella, Van der 

Elst Derkje, Verreet Simon, Wolf Alexandra   

De Vlaamse Jeugdraad, in vergadering op 5 oktober 2016, onder voorzitterschap van Nozizwe Dube, en met 

bovenvermelde aanwezigen, adviseert met dertien stemmen voor en één onthouding het volgende: 

Inhoud 

1. Zorg voor gratis drinkwater op festivals, maar ook bij andere gelegenheden zoals fuiven, café, 

restaurant,…  2 

2. Voorzie voldoende ondersteuningsmaatregelen bij het invoeren van deze maatregel 3 

3. Promoot actief het gebruik van kraanwater 3 
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1 Situering 

Op 12 juli ontving de Vlaamse Jeugdraad een adviesvraag van de Commissie voor het bedrijfsleven, het 

Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale, Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de 

Landbouw. De Commissie vroeg advies over een recent wetsvoorstel tot wijziging van de wetsbepalingen inzake de 

slijterijen van gegiste dranken, waarin voorgesteld wordt om het verstrekken van gratis drinkwater als voorwaarde te 

stellen voor het uitbaten van cultuur- en sportevenementen (zoals muziekfestivals). De Vlaamse Jeugdraad gaat graag 

in op deze vraag. 

Voor dit advies consulteerden we grote groepen jongeren op o.a. de startdagen van Scouts en Gidsen Vlaanderen, 

Chriojeugd Vlaanderen en Zuiddag. Daarnaast werd ook de Commissie Jeugdwerk geraadpleegd over dit onderwerp. 

Op deze manier willen we graag zowel het standpunt van jongeren, klanten op deze evenementen, als het standpunt 

van jeugdorganisaties, regelmatig organisator van deze evenementen samenbrengen. 

2 Advies 

 

Zorg voor gratis drinkwater op festivals, maar ook bij andere gelegenheden zoals fuiven, café, restaurant,… en 

niet enkel op tijdelijke cultuur- en sportevenementen zoals muziekfestivals,  

 

De Vlaamse Jeugdraad is zeer blij met dit wetsvoorstel. We zijn dan ook grote voorstander van de idee van dit 

wetsvoorstel.  

Tijdens onze bevraging over het wetsvoorstel merkten we een zelden geziene eensgezindheid over dit onderwerp bij 

de bevraagde jongeren. Jongeren zien drinkbaar water als een basisrecht en zijn er van overtuigd dat dit overal voor 

handen moet zijn. Bovendien heeft het aanbieden van gratis drinkwater ook een positief effect op het alcoholgebruik en 

druggebruik van jongeren. Zo zal er tussendoor meer water gedronken worden, wat het alcohol- en frisdrankgebruik 

zou kunnen verminderen en de kans op uitdroging verkleinen. Het aanbieden van gratis drinkwater draagt bij tot een 

gezonder drankverbruik bij jongeren. 

Voor de Vlaamse Jeugdraad is gratis drinkwater een basisrecht voor iedereen. Om die reden zou de Vlaamse 

Jeugdraad graag zien dat dit wetsvoorstel uitgebreid wordt en het recht op gratis drinkwater ook geldt op heel wat 

andere locaties zoals fuiven, cafés, restaurants enzovoort. Dit wetsvoorstel is een goede eerste stap, maar moet dus 

zeker nog een stap verder gaan. De jeugdorganisaties geven graag het goede voorbeeld, maar als er een verplichting 

wordt opgelegd moet dit een algemene verplichting zijn, waar  alle drankgelegenheden zich aan moeten houden. 

Binnen het jeugdwerk werden er al acties opgezet om gratis drinkwater te promoten. Een voorbeeld hiervan is de actie 

Attent van Formaat, de federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen in samenwerking met VAD1 en ook de Feestwijzer, 

een samenwerking tussen het jeugdwerk en VAD2. Ook andere jeugdverenigingen zoals Chirojeugd Vlaanderen 

promoten actief naar hun groepen om gratis drinkwater aan te bieden op fuiven.3 Dit zijn maar twee voorbeelden, maar 

binnen het Vlaams Jeugdwerk zijn er uiteraard nog veel meer goede voorbeelden terug te vinden. 

_________________ 

1 http://www.formaat.be/overformaat/watdoetformaat/attent/ 
2 http://www.vad.be/artikels/detail/feest-wijzer-en-attent 

3 https://chiro.be/info-voor-leiding/jeugdbeleid/fuiven 

http://www.formaat.be/overformaat/watdoetformaat/attent/
http://www.vad.be/artikels/detail/feest-wijzer-en-attent
https://chiro.be/info-voor-leiding/jeugdbeleid/fuiven
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Voorzie voldoende ondersteuningsmaatregelen bij het invoeren van deze maatregel  

 

Enkel een verplichting opleggen is voor de Vlaamse Jeugdraad te beperkt. Om het gratis voorzien van drinkwater tot 

een algemeen principe te maken, is er meer nodig.  

Zorg dat er geen verwarring ontstaat over deze verplichting en dat dit niet leidt tot bijkomende administratieve overlast. 

Zo is er een duidelijke definiëring nodig over wat het gratis aanbieden van drinkwater net betekent. Betekent dit dat dit 

enkel moet mogelijk zijn wanneer dit gevraagd wordt? Moet dit duidelijk gecommuniceerd worden? Deze maatregel 

roept heel wat vragen op, maar dit mag geen hindernis zijn om deze maatregel niet in te voeren.  

 

Promoot actief het gebruik van kraanwater 

 

Nog te vaak wordt er gebruik gemaakt van flessenwater terwijl het alternatief van kraanwater eenvoudig voor handen 

is.  De Vlaamse Jeugdraad vraagt om een promotiecampagne om het gebruik van kraanwater te stimuleren. De 

verschillende overheden in ons land kunnen hierin zelf meteen het goede voorbeeld geven door zelf zo vaak mogelijk 

kraanwater te gebruiken. 

Er zijn goede redenen om het gebruik van kraantjeswater te stimuleren. Zo kan het men het positief duurzaam effect 

hiervan niet negeren. Meer kraanwater betekent minder ontginning van water, minder productie van plastic 

verpakkingen, minder transport, minder koeling en minder afval. En het kraanwater in Vlaanderen is van goede 

kwaliteit, dus ook daar geen reden om geen gebruik te maken van kraanwater. 

We verwijzen hierbij ook graag naar het Europees burgerinitiatief uit 2013 waarbij bijna 2 miljoen Europese burgers de 

vraag aan de Europese Commissie steunden om initiatieven te nemen om de toegang tot drinkbaar water en sanitaire 

voorzieningen te bevorderen. In dit burgerinitiatief werden drie kerndoelen naar voor geschoven:4 

 Zorg ervoor dat alle inwoners kunnen genieten van het recht op water en sanitaire voorzieningen 

 Waterdiensten moeten uitgesloten worden van liberalisering 

 De EU moet zich nog meer inspannen om universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen te bereiken. 

De Vlaamse Jeugdraad sluit zich aan bij deze principes en hoopt dat de Belgische overheden ook bijkomende 

initiatieven nemen om dit te versterken. 

  

_________________ 

4 http://www.right2water.eu/ 

http://www.right2water.eu/

