Alcohol- en Drugsbeleid
Scouts Sint-Mauritius “Den 51ste” Kapellen
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1. Waarom dit alcohol- en drugsbeleid?
Alcohol- en andere druggebruik zijn een realiteit geworden. Op vele feestjes en andere
evenementen komen jongeren hiermee in aanraking. Groepsdruk is hier een versterkende
factor. Als scouts willen wij niet blind zijn voor deze realiteit. Wij komen namelijk doorheen
onze volledige werking in aanraking met deze thema’s en willen hier dan ook gepast mee
omgaan. Wij kiezen er dan ook bewust voor om een alcohol- en drugsbeleid op te stellen.
Een alcohol- en drugsbeleid biedt de mogelijkheid om gepast en zonder al te heftige emoties
te reageren op een voorval rond drank of drugs in de groep. Er worden duidelijke afspraken
gemaakt rond het nuttigen van deze middelen, en de sancties worden hierin helder en
gestructureerd toegelicht zodat geen miscommunicatie kan ontstaan.
Wij willen benadrukken dat wij hiermee geenszins alcoholgebruik, en al zeker niet
druggebruik, willen motiveren of aanmoedigen. De bedoeling is vooral om open, transparant
en duidelijk te communiceren over de afspraken en sancties in verband met alcohol- en
druggebruik in een scoutscontext.
Dit alcohol- en drugbeleid werd opgesteld door de leidingsploeg van scouts Sint-Mauritius
“Den 51ste”. Er werd ook advies ingewonnen bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. De
Belgische wetgeving en de richtlijnen van Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn het
uitgangspunt en toetssteen van dit beleid.
Dit beleid wordt jaarlijks besproken en geëvalueerd op de groepsraden met de leidingsploeg.
Afwijkingen op deze regels, die niet ingaan tegen de Belgische wetgeving, kunnen worden
toegestaan indien de leidingsploeg hiermee instemt na bespreking op een groepsraad.
Afwijkingen worden steeds geëvalueerd op de eerstvolgende groepsraad.
Voor alle vragen en/of opmerkingen omtrent dit beleid kan u terecht bij de groepsleiding
(groepsleiding.51ste@gmail.com).
De groepsleiding en leiding van Scouts Sint-Mauritius “Den 51ste” te Kapellen.
13 september 2020

2. Algemene bepalingen
2.1 Uitgangspunten
1. De Belgische wetgeving is het wettelijke kader van dit beleid. Niets in dit beleid mag
ingaan tegen dit wettelijke kader.
2. De richtlijnen omtrent alcohol en drugs, opgesteld door Scouts en Gidsen
Vlaanderen, gelden als handvaten en richtsnoeren voor dit beleid.
3. Dialoog en open communicatie naar alle partijen staan centraal. Overleg met ouders
en het betrokken lid zijn cruciaal indien een overtreding zich voordoet.
4. Iedereen verdient een tweede kans.

2.2 Toepassingsgebied
1. Dit beleid is van toepassing tijdens alle scoutsactiviteiten van Scouts Sint-Mauritius.
Specifieke regels voor specifieke activiteiten worden hieronder bepaald.
2. Alle leden van Scouts Sint-Mauritius dienen zich te houden aan dit beleid. Fouriers
op kampen en weekends vallen ook onder dit beleid, alsook iedereen die een
leidinggevende functie inneemt tijdens de reguliere vergaderingen op zondagochtend
of elke andere scoutsactiviteit (i.e. interim-leiding).

2.3 Overtredingen en sancties
2.3.1 Algemeen
1. Overtredingen van regels worden steeds bestraft volgens de sanctietabel verbonden
aan het desbetreffende regelgevende kader. Enkel na bespreking op een groepsraad
kunnen bijkomende sancties, niet opgenomen in dit beleid, worden opgelegd.
2. Enkel de groepsraad kan beslissen over afwijkingen van de sanctietabel.
3. Elke overtreding van de regels met betrekking tot alcohol en drugs wordt kort gemeld
op de eerstvolgende groepsraad. Dit om de groepsraad geïnformeerd te houden over
de stand van zaken zodat zij, indien nodig, later gepast kan reageren.
4. Bij herhaalde overtredingen van regels wordt het voorval besproken op de
eerstvolgende groepsraad. De groepsraad kan desgewenst overgaan tot het
opleggen van bijkomende sancties.
2.3.2 Schorsing en uitsluiting
1. Schorsing en/of uitsluiting zijn mogelijk na overtreding van de regels zoals bepaald in
dit kader. Dit steeds overeenkomstig de desbetreffende sanctietabel of de beslissing
van de groepsraad zoals bepaald in 2.3.1.1 en 2.3.1.4.
2. Bij schorsing en/of uitsluiting worden steeds de districtscommissarissen ingelicht.
3. Een schorsing gaat in vanaf dat de ouders van het lid hiervan op de hoogte worden
gesteld door de groepsleiding. De groepsleiding bepaalt tevens de einddatum van de
schorsing, overeenkomstig de sanctietabel.
4. In geval van schorsing van een leider/leidster gaat de schorsing in vanaf dat de
groepsleiding de desbetreffende leider/leidster hiervan op de hoogte brengt. De
groepsleiding bepaalt tevens de einddatum van de schorsing, overeenkomstig de
sanctietabel.

5. Een schorsing geldt voor alle scoutsactiviteiten die doorgaan in het scoutslokaal en
elke activiteit die wordt georganiseerd door een tak of de algemene scoutswerking.
Er is een uitzondering voor publiek toegankelijke evenementen in openbare zalen
georganiseerd door een tak of de algemene scoutswerking.
6. Indien een kamp of weekend binnen de schorsingsperiode valt, zal het lid of de
leider/leidster uitgesloten worden van deelname aan het kamp of weekend. Later
aansluiten is in dit geval ook niet mogelijk.
7. Enkel de groepsraad kan beslissen om een lid of leider/leidster uit te sluiten.
8. Overeenkomstig de regels van Scouts en Gidsen Vlaanderen kan de groepsraad
enkel iemand uitsluiten indien 2/3 van de stemgerechtigde leden van de groepsraad
voor de uitsluiting stemt. De stemming is steeds anoniem.
9. Een stemming over uitsluiting gebeurt steeds in aanwezigheid van een
districtscommissaris.
10. Indien de groepsraad beslist dat een lid wordt uitgesloten, brengt de groepsleiding de
ouders van het lid hiervan op de hoogte.
11. Indien de groepsraad beslist dat een leider/leidster wordt uitgesloten, brengt de
groepsleiding de desbetreffende leider/leidster hiervan op de hoogte.

2.4 Opvolging
1. Via de groepsraad wordt opgevolgd of een lid reeds eerder overtredingen beging.
2. Eerdere overtredingen vervallen niet bij de start van een nieuw scoutsjaar.
3. Eerdere overtredingen, ook bij andere takken, tellen steeds mee om de ernst en
frequentie van een nieuw voorval te bepalen.

3. Tabakswaren
Hieronder valt het gebruik van tabak: zowel roltabak als sigaretten, sigaren, vapen, en alle
andere middelen van roken.
De leiding ziet toe op de evolutie van het rookgedrag binnen de groep en waakt erover dat
de scouts geen plaats wordt waar het rookgedrag wordt aangeleerd.

3.1. Regels
3.1.1. Algemene regels
Belgische wetgeving
- Het is wettelijk verboden om in jeugdlokalen te roken
- Roken onder de 16 jaar is altijd verboden
- Het is wettelijk verboden om tabakswaren aan te kopen onder de 18 jaar.
Specifieke scoutsregels en afspraken
- Roken is verboden tijdens vergaderingen doorheen het jaar.
- Roken is wel toegestaan op giverkes, weekenden en kampen, nadat er samen met
de takleiding afgesproken rookmomenten zijn vastgelegd.
- Ouders dienen zelf aan te geven dat hun kind rookt, en niet het lid zelf. Er wordt
door de ouders toestemming gegeven om tijdens de weekends en kampen te mogen
roken.
- Er worden nooit tabakswaren gekocht voor de leden door de leiding en/of foeriers.
- Roken gebeurt altijd buiten het zicht van andere leden.

3.1.2. Regels binnen de takken
TAK

REGELS

Kapoenen en poenka’s
Welpen en kawellen
Wolven
Jojo’s

Het is niet toegestaan om te roken tijdens
eender welke scoutsactiviteit.

Givers

+16-jarigen mogen tijdens het kamp roken
op vastgelegde momenten. Er is een limiet
van 1 sigaret per rookmoment.
Tijdens de vergaderingen op zondagen mag
er niet gerookt worden.

Jins

Er mag gerookt worden, buiten het zicht van
andere leden van andere jongere takken.
Tijdens het kamp worden er in
samenspraak met de leiding rookmomenten

bepaald. Aanvullende specifieke regels
hiervoor worden bepaald door de Jinleiding.
Tijdens de vergaderingen op zondagen mag
er niet gerookt worden.
Leiding (inclusief fouriers)

Er mag tijdens het kamp en op weekends
gerookt worden, buiten het zicht van de
leden. Er worden altijd afspraken gemaakt
met de medeleiding over deze
rookmomenten.
Tijdens de vergaderingen op zondagen mag
er niet gerookt worden.

3.2. Sancties
TAK

SANCTIES

Kapoenen en poenka’s
Welpen en kawellen
Wolven
Jojo’s

Tabak wordt afgenomen en vernietigd.
De ouders worden ingelicht en er volgt een
gesprek met de takleiding en de ouders.
Een sanctie wordt voorzien door de
takleiding.

Givers

Bij overtreding van de regels zal de tabak
afgenomen worden tot het einde van de
activiteit.
Bij herhaaldelijke overtredingen zullen de
ouders worden ingelicht en volgt er een
gesprek met de takleiding en/of
groepsleiding. Een sanctie wordt voorzien
door de takleiding.

Jins

Bij een overtreding wordt de tabak
afgenomen tot het einde van de activiteit.
Bij herhaaldelijke overtredingen zullen de
ouders worden ingelicht en volgt er een
gesprek met de takleiding en/of
groepsleiding. Een sanctie wordt voorzien
door de takleiding.

Leiding (inclusief fouriers)

De leider wordt door de groepsleiding en/of

medeleiding aangesproken over zijn/haar
rookgedrag en attent gemaakt op het juiste
gebruik van tabak binnen de scouts.
Bij herhaaldelijke overtredingen zal dit
besproken worden op een groepsraad (zie
2.3.1.1 en 2.3.1.4).

4. Alcohol
4.1. Regels
4.1.1. Algemene regels
Belgische wetgeving
-

-

-

Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan
-16-jarigen. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan
0.5% vol. zoals bier en wijn.
Sterke drank mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan -18-jarigen.
Dat geldt ook voor alcopops zoals breezers of cocktails met een slechts een beperkt
percentage sterke drank.
Openbaar dronkenschap is verboden
Het is verboden om alcohol te schenken aan zichtbaar dronken personen, alsook
opzettelijk iemand tot dronkenschap brengen

Specifieke scoutsregels en afspraken
-

-

Het meebrengen van alcohol door leden is op elk moment verboden. Indien alcohol
toegelaten is op een activiteit zal dit door leiding voorzien worden. De leiding is
verplicht om de nodige frisdranken en water te voorzien voor leden die geen alcohol
wensen te drinken. Er zal steeds een volwaardig non-alcoholisch alternatief voorzien
worden.
Wie dronken aankomt op een activiteit wordt onmiddellijk naar huis gestuurd en de
ouders worden per direct ingelicht.
Tijdens activiteiten, op weekend of op kamp drinken altijd minimum twee leid(st)ers
per tak geen alcohol. Ook de rest van de leiding moet altijd handelingsbekwaam zijn,
zelfs als de leden niet in de buurt zijn.

4.1.2. Regels binnen de takken

TAK

REGELS

Kapoenen en poenka’s
Welpen en kawellen
Wolven
Jojo’s

Geen gebruik en/of bezit van alcohol
toegelaten.

Givers

Het gebruik van alcohol is toegestaan bij

+16-jarigen, met een beperking van 3
consumpties per avond.
Dit gebeurt enkel ’s avonds na de laatste
activiteit of tijdens giverkes en gebeurt
onder toezicht van de leiding.
Op kamp wordt er enkel tijdens giverkes
alcohol geschonken. Deze momenten zijn
beperkt tot maximaal 3 maal per kamp.
Wanneer leden zichtbaar dronken zijn,
krijgen zij die avond geen alcoholische
dranken meer.
Jins

Het gebruik van alcohol is toegestaan ’s
avonds na de laatste activiteit en gebeurt
onder toezicht van de leiding.
Het alcoholgebruik is steeds met mate.

Leiding (inclusief fouriers)

Leiding van takken waarbij alcohol
verboden is, drinkt geen alcohol in het
bijzijn van leden.
Leiding van de andere takken mogen
alcohol benutten op activiteiten waarbij het
voorzien is dat leden (+16 jaar) ook alcohol
mogen
benutten,
maar
blijven
handelingsbekwaam.
Leiding
mag
op
evenementen
georganiseerd door de scoutswerking (Bv.
Retrobal, BBQ, jinactiviteiten,...), waar ze
geen rechtstreekse begeleiding zijn van hun
leden, alcohol benutten.

4.2. Sancties

TAK

Sanctie

Kapoenen en poenka’s
Welpen en kawellen
Wolven
Jojo’s

Alcohol wordt steeds afgenomen.
Bij elke overtreding worden de ouders, de
groepsleiding en de districtscommissarissen
ingelicht. Er volgt een gesprek met de
takleiding en de ouders. De takleiding
beslist vervolgens over een gepaste straf.

Vanaf de tweede overtreding is de
groepsleiding aanwezig bij het gesprek met
de ouders en het lid. Het voorval wordt ook
besproken op de eerstvolgende
groepsraad.
Eventuele bijkomende sancties bij herhaling
van de feiten worden bepaald op de
groepsraad en meermaals overtreden van
de regels kan na stemming op de
groepsraad tot schorsing en/of uitsluiting
leiden (zie 2.3.1.1 en 2.3.1.4).

Givers

Alcohol wordt steeds afgenomen.
Elke overtreding van een lid gaat gepaard
met een gesprek met de takleiding. De
takleiding beslist dan over een gepaste
straf, naargelang de situatie.
Bij herhaaldelijke overtredingen worden de
ouders ingelicht. Er volgt een gesprek met
de ouders, takleiding en groepsleiding.
Eventuele bijkomende sancties bij herhaling
van de feiten worden bepaald op de
groepsraad en meermaals overtreden van
de regels kan na stemming op de
groepsraad tot schorsing en/of uitsluiting
leiden (zie 2.3.1.1 en 2.3.1.4).

Jins

Elke overtreding door een lid gaat gepaard
met een gesprek met de takleiding. De
takleiding beslist dan over een gepaste
straf, naargelang de situatie.
Eventuele sancties bij herhaling van de
feiten worden bepaald op de groepsraad en
meermaals overtreden van de regels kan na
stemming op de groepsraad tot schorsing
en/of uitsluiting leiden (zie 2.3.1.1 en
2.3.1.4).

Leiding (inclusief fouriers)

De leider wordt aangesproken over
zijn/haar alcoholgebruik en attent gemaakt
op het juiste alcoholgebruik. Het voorval
wordt tevens op de eerstvolgende
groepsraad besproken.

Eventuele sancties bij herhaling van de
feiten worden bepaald op de groepsraad en
meermaals overtreden van de regels kan na
stemming op de groepsraad tot schorsing
en/of uitsluiting leiden (zie 2.3.1.1 en
2.3.1.4).

5. Drugs
De wet maakt een onderscheid tussen cannabis en andere illegale drugs, maar het zijn
allemaal verboden producten. Bezit, aankoop, verkoop en uitdelen zijn strafbaar. Dit
reglement onderscheidt de soft en de hard drugs van elkaar, op vlak van sanctie-geving.
Givers en jins zijn zoekende en opgroeiende jongeren die uit hun fouten moeten kunnen
leren. Als scouts zijn wij tegen het gebruik van deze illegale middelen, maar wij gunnen
jongeren ook het recht op een tweede kans.

5.1. Regels
5.1.1. Algemene regels
Belgische wetgeving
- De wet maakt een onderscheid tussen cannabis en andere illegale drugs, maar het
zijn allemaal verboden producten. Bezit, aankoop, verkoop en uitdelen zijn strafbaar.
Als leden betrapt worden op het gebruik van illegale middelen, kan de leiding
strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden.
Specifieke scoutsregels en afspraken
- Geen enkele vorm van drugs wordt getolereerd binnen onze scoutswerking, in en
rond ons scoutslokaal.
- Bij dealen (van zowel soft- als harddrugs) en het in bezit hebben of gebruiken van
harddrugs worden steeds de ouders en de politie ingelicht.
- Indien een lid of leiding deze regels overtreedt tijdens een vergadering, kamp,
weekend
of
elke
andere
scoutsactiviteit
waar
de
leiding
een
verantwoordelijkheidsfunctie heeft, zal de persoon per direct naar huis worden
gestuurd.

5.1.2. Regels binnen de takken
TAK

REGELS

Kapoenen en poenka’s
Welpen en kawellen
Wolven
Jojo’s

Geen enkele vorm van drugs wordt
getolereerd. Dit omvat zowel gebruik
bezit, uitdelen als verkoop van drugs.

Givers

Geen enkele vorm van drugs wordt
getolereerd. Dit omvat zowel gebruik
bezit, uitdelen als verkoop van drugs.

Jins

Geen enkele vorm van drugs wordt
getolereerd. Dit omvat zowel gebruik
bezit, uitdelen als verkoop van drugs.

Leiding (inclusief fouriers)

Geen enkele vorm van drugs wordt
getolereerd. Dit omvat zowel gebruik
bezit, uitdelen als verkoop van drugs.

5.2. Sancties
SANCTIES
TAK

Softdrugs

Harddrugs en dealen van
soft- en/of harddrugs

Kapoenen en poenka’s
Welpen en kawellen
Wolven
Jojo’s

De drugs wordt steeds in
beslag genomen en
vernietigd.

De ouders, politie en
districtscommissarissen
worden ingelicht.

De ouders worden ingelicht
en er volgt een gesprek met
de takleiding en
groepsleiding.

Bij een overtreding wordt het
lid geschorst tot en met de
eerste scoutsactiviteit na de
eerstvolgende groepsraad.
Het voorval wordt besproken
op de eerstvolgende
groepsraad waar er na
bespreking zal gestemd
worden over uitsluiting van
het lid (zie 2.3.2).

De districtscommissarissen
worden ingelicht.
1e voorval: Schorsing voor 1
maand (zie 2.3.2).
2e voorval: Het lid wordt
geschorst tot en met de
eerste scoutsactiviteit na de
eerstvolgende groepsraad.
Het voorval wordt besproken
op de eerstvolgende
groepsraad waar er na
bespreking zal gestemd
worden over uitsluiting van
het lid (zie 2.3.2).
Givers

De drugs wordt steeds in
beslag genomen en
vernietigd.

De ouders, politie en
districtscommissarissen
worden ingelicht.

De ouders worden ingelicht
en er volgt een gesprek met
de takleiding en
groepsleiding.

Bij een overtreding wordt het
lid geschorst tot en met de
eerste scoutsactiviteit na de
eerstvolgende groepsraad.
Het voorval wordt besproken
op de eerstvolgende

De districtscommissarissen

worden ingelicht.
1e voorval: Schorsing voor 1
maand (zie 2.3.2).
2e voorval: Het lid wordt
geschorst tot en met de
eerste scoutsactiviteit na de
eerstvolgende groepsraad.
Het voorval wordt besproken
op de eerstvolgende
groepsraad waar er na
bespreking zal gestemd
worden over uitsluiting van
het lid (zie 2.3.2).

Jins

De drugs wordt steeds in
beslag genomen en
vernietigd.

De ouders, politie en
districtscommissarissen
worden ingelicht.

De ouders worden ingelicht
en er volgt een gesprek met
de takleiding en
groepsleiding.

Bij een overtreding wordt het
lid geschorst tot en met de
eerste scoutsactiviteit na de
eerstvolgende groepsraad.
Het voorval wordt besproken
op de eerstvolgende
groepsraad waar er na
bespreking zal gestemd
worden over uitsluiting van
het lid (zie 2.3.2).

De districtscommissarissen
worden ingelicht.
1e voorval: Schorsing voor 1
maand (zie 2.3.2).
2e voorval: Het lid wordt
geschorst tot en met de
eerste scoutsactiviteit na de
eerstvolgende groepsraad.
Het voorval wordt besproken
op de eerstvolgende
groepsraad waar er na
bespreking zal gestemd
worden over uitsluiting van
het lid (zie 2.3.2).

Leiding (inclusief fouriers)

groepsraad waar er na
bespreking zal gestemd
worden over uitsluiting van
het lid (zie 2.3.2).

De districtscommissarissen
worden ingelicht.
1e voorval: Er volgt een
gesprek met de
groepsleiding waar de
leider/leidster wordt
gewezen op zijn/haar
overtreding.

De politie en
districtscommissarissen
worden ingelicht.
Bij een overtreding wordt de
leider/leidster geschorst tot
en met de eerste
scoutsactiviteit na de
eerstvolgende groepsraad.

2e voorval: De leider/leidster
wordt geschorst tot en met
de eerste scoutsactiviteit na
de eerstvolgende
groepsraad. Het voorval
wordt besproken op de
eerstvolgende groepsraad
waar er na bespreking zal
gestemd worden over de
uitsluiting van de
leider/leidster (zie 2.3.2).
De leider/leidster is niet
aanwezig bij deze
bespreking op de
groepsraad.

Het voorval wordt besproken
op de eerstvolgende
groepsraad waar er na
bespreking zal gestemd
worden over de uitsluiting
van de leider/leidster (zie
2.3.2).
De leider/leidster is niet
aanwezig bij deze
bespreking op de
groepsraad.

