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ALCOHOL, TABAK & DRUGS 

CHARTER 

Alcohol, tabak en drugs. Af en toe ontstaan hierrond 

problemen. Daarom maken we als groep met dit char-

ter graag duidelijk wat bij ons wel kan en wat niet. We 

vermelden ook de gevolgen in geval van een niet-nale-

ving, maar we rekenen eerst en vooral op goeie wil.  

We balanceren tussen duidelijk genoeg zijn en ruimte 

laten voor een beoordeling per situatie. Onze regels en 

afspraken zijn gebaseerd op de wet en de algemene 

regels van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Ook zijn ze 

het resultaat van onze zelfreflectie als (groeps)leiding.  

 

Dit charter geldt voor zowel onze leden als onze leiding. 

Hiermee kunnen leden en leiding met de nodige kennis 

deel uitmaken van onze jeugdbeweging. En ouders of 

voogden kunnen er vertrouwen in hebben. S
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• Openbare dronkenschap is strafbaar. 

• Alcohol verkopen/schenken/aanbieden aan min-16-jarigen is verboden. 

• Alcoholische dranken zijn dranken waar meer dan 0,5% alcohol in zit.  

• Alcopops en cocktails worden beschouwd als sterke drank (>22% alcohol). 

• Leden tussen 16 en 18 jaar mogen bijgevolg enkel niet-alcoholische dran-

ken, bier en wijn nuttigen. 

• Het is verboden om drank aan te bieden aan iemand die zichtbaar dronken 

is, iemand opzettelijk tot dronkenschap te brengen, of uitdagingen ivm drin-

ken voor te stellen of te aanvaarden. 

 

 

 

 

• Geen alcohol onder de 16 jaar. 

• Geen sterke drank onder de 18 jaar. 

• Geen gebruik, bezit of onder invloed tijdens activiteiten in en rond de infra-

structuur bij kapoenen, welpen, roeland en parsival. 

• Parsival, givers en jins onder 16 jaar mogen geen alcohol nuttigen. 

✓ Raad van Scouts en Gidsen Vlaanderen: binnen een tak waar zowel 

-16- jarigen als +16-jarigen zitten, wordt het best alcohol verboden 

voor iedereen binnen de tak. 

• Jins jonger dan 18 jaar mogen geen sterke drank nuttigen. 

✓ Raad van Scouts en Gidsen Vlaanderen: binnen een tak waar zowel 

min-18-jarigen als 18-plussers zitten, wordt het best alcohol verbo-

den voor iedereen binnen de tak. 

• Alcoholgebruik binnen leidingsploeg: groepsraad beslist. Op kampen, toch-

ten en weekends blijven minstens 2 leiders per tak  nuchter, de rest van de 

leiding heeft nog altijd een voorbeeldfunctie (zelfs als leden niet in de buurt 

zijn). 

• Elkaar aanzetten tot middelengebruik is uit den boze; ingrijpen aan de hand 

van visie en sancties waar volledige leidingsploeg achter staat. 

ALCOHOL: WETGEVING  

ALCOHOL: REGELS SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN 
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 LEDEN  

• Voor alle takken tot en met de givers is de regel eenduidig: alcohol 

is hier nooit toegestaan. Ongeacht de gelegenheid of situatie. Dit om 

ervoor te zorgen dat alle activiteiten en vergaderingen ordentelijk verlopen. 

Daarnaast werd, tot en met het werkjaar 2018-2019, de leeftijdsgrens op 

16 jaar geplaatst. Dit valt echter midden in de takwerking. Met deze regel 

willen er dan ook voor zorgen dat er onderlinge solidariteit is. Tot slot willen 

we eveneens vermijden dat de jeugdbeweging en alcohol drinken gezien 

worden als een logische combinatie. 

• Voor de jins is de regel dat er in beperkte gevallen met mate alcohol 

kan worden gedronken onder toezicht van hun jinbegeleiding. 

✓ Tijdens activiteiten wordt geen alcohol geconsumeerd. Onder invloed 

zijn tijdens een activiteit wordt niet getolereerd.  

• Voorbeelden van hoe dit gehandhaafd wordt: 

✓ Leden krijgen geen drank van leiding tijdens activiteiten. 

✓ Meegebrachte/gesmokkelde drank wordt afgenomen (bv. bij con-

trole van rugzakken voor een tocht) en wordt achteraf afgegeven 

aan de ouders. 

 

 LEIDING EN FOERIERS  

• Na een wekelijkse vergadering en dergelijke, wanneer de leden naar 

huis zijn, mag leiding alcohol consumeren. Op tochten, weekends en 

kampen mag dit wanneer de leden gaan slapen zijn, in beperkte mate. 

✓ De leiding boven 18 jaar mag zowel bier, wijn als sterke drank con-

sumeren. De leiding onder de 18 jaar enkel bier en wijn. 

• Tijdens en voor activiteiten: geen alcohol consumeren. Onder in-

vloed zijn tijdens een activiteit wordt niet getolereerd. 

• De leiding is zelf verantwoordelijk voor haar drankgebruik.  

✓ Wanneer ze nog in de gebouwen van de scouts aanwezig is of (el-

ders) als scoutsleiding herkenbaar is (bv. dragen van uniform) mag 

leiding alcohol drinken zonder daarin te overdrijven. Leiding moet 

ten allen tijde aanspreekbaar blijven. Ze mag niet voor overlast zor-

gen. Ook zichzelf en/of Scouts en Gidsen Vlaanderen belachelijk ma-

ken of in een slecht daglicht stellen wegens alcoholgebruik is niet 

aanvaardbaar.  

✓ Op kampen, tochten en weekends moet leiding in staat zijn daags 

nadien op een degelijke en verantwoordelijke manier leiding te ge-

ven. 

  

ALCOHOL: REGELS SCOUTS SINT-MARTINUS IEPER 



5 

 

✓ De leiding let erop dat sporen van hun alcoholgebruik zo onopvallend 

mogelijk zijn door bv. leeggoed uit het zicht van de leden te plaatsen 

en kroonkurken en dergelijk afval tijdig in de vuilnisbak gooien.  

✓ Per tak blijven er telkens 2 leid(st)ers nuchter die in het bezit zijn 

van een rijbewijs en auto. De rest van de leiding heeft nog altijd een 

voorbeeldfunctie (zelfs als leden niet in de buurt zijn), wat betekent 

dat ze op gelijk welk moment nog als verantwoordelijke voor de le-

den moet kunnen optreden indien nodig. 

 

 
 

 LEDEN  

 WEREN  

• Een lid dat alcohol consumeert voor, tijdens of na een activiteit, wordt ge-

weerd uit een activiteit, vergadering, tocht. Dit is een tijdelijke sanctie, 

waarbij het lid voor een bepaalde duur aanwezig kan zijn bij, maar niet mag 

deelnemen aan de activiteit, vergadering, tocht. Er kan bij een activiteit of 

vergadering echter ook beslist worden om het lid naar huis te sturen.  

• In eerste instantie gaat het om weren uit de activiteit/tocht op dat moment 

zelf, daarna wordt de ernst van de situatie intern besproken en beslist of 

het lid geweerd wordt uit een volledig(e) tocht/weekend/kamp en eventueel 

ook toekomstige activiteiten. 

• Het weren wordt weloverwogen beslist in overleg met de groepsleiding. Als 

het gaat om weren uit een activiteit of vergadering en de groepsleiding niet 

tijdig geschikt bereikt kan worden, neemt de leiding deze beslissing zelf en 

bespreekt ze dit achteraf zo snel mogelijk met de groepsleiding. 

• Minstens één ouder/voogd/familielid wordt hoe dan ook door de (groeps)lei-

ding zo snel mogelijk ingelicht van het weren/naar huis sturen.  

• De (groeps)leiding zal erover waken dat het lid veilig thuis of bij een persoon 

die voor hem/haar zal zorgen geraakt (bv. indien ouders/voogd niet tijdig 

en geschikt bereikt kunnen worden). 

• Bij het naar huis sturen zal de prijs aangerekend worden van het eventueel 

vervoer (o.a. auto, openbaar vervoer) vanaf dit meer kost dan € 10. 

 

SCHORSING 

• Schorsing (tijdelijk geen lid meer van de tak mogen zijn en dus niet mo-

gen deelnemen aan activiteiten, maximaal tot het einde van het lopende 

werkjaar) gebeurt volgens het onderdeel “Schorsing en uitsluiting” van de 

Spelregels en Statuten van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 

• Een schorsing wordt slechts uitzonderlijk toegepast en binnen de groeps-

raad beslist (via tweederdemeerderheid) en uitgevoerd door de groepslei-

ding.  

ALCOHOL: SANCTIES SCOUTS SINT-MARTINUS IEPER 
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• Een schorsing wordt zowel intern als extern gecommuniceerd. Ouders van 

het betreffende lid worden ingelicht door de groepsleiding. 

 

UITSLUITING 

• Uitsluiting (definitief geen lid meer mogen zijn), in zeer ernstige gevallen, 

gebeurt volgens het onderdeel “Schorsing en uitsluiting” van de Spelregels 

en Statuten van Scouts en Gidsen Vlaanderen.  

• Dit wordt uiteraard pas in zeer uitzonderlijke gevallen toepast, bijvoorbeeld: 

bij herhaaldelijke ernstige schending van de regels zonder echte hoop op 

verbetering of in geval van een te grote impact van het wangedrag op de 

rest van de tak of groep. 

 

 LEIDING EN FOERIERS  

 WAARSCHUWING & WEREN 

• Een leider die alcohol consumeert of onder invloed is in het bijzijn van leden 

krijgt, bij een eenmalige overtreding, een waarschuwing van de medelei-

ding en/of groepsleiding en wordt direct geweerd uit de activiteit. 

• Een waarschuwing bij alcoholische feiten met lichte ernst kan zowel door 

medeleiders als door de groepsleiding worden uitgevoerd. Een waarschu-

wing bij alcoholische feiten met zware ernst en bij drugsfeiten, worden door 

de groepsleiding (eventueel in samenwerking met de betreffende leiding) 

aangepakt. 

• Het geven van waarschuwingen wordt meteen intern gecommuniceerd (lei-

dingsgroep) maar niet extern (andere ouders, VZW). 

 

SCHORSING & UITSLUITING 

• Een leider die alcohol consumeert of onder invloed is in het bijzijn van le-

den, en eerder al waarschuwingen kreeg, riskeert een schorsing van 3 tot 

6 maanden, afhankelijk van de ernst van de feiten. Deze schorsing houdt 

in dat de leider niet meer deelneemt aan eender welke activiteit binnen 

Scouts Ieper. Na de periode van schorsing, mag de leider terug aansluiten 

binnen Scouts Ieper. In extreme gevallen kan hij/zij uit Scouts Ieper wor-

den uitgesloten (definitief geen lid meer mogen zijn). 

• Schorsing of uitsluiting gebeurt volgens het onderdeel “Schorsing en uit-

sluiting” van de Spelregels en Statuten van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 

Een schorsing wordt binnen de groepsraad beslist (via twee derde meer-

derheid) en door de groepsleiding uitgevoerd. Een schorsing wordt zowel 

intern als extern gecommuniceerd. Ouders van de betreffende leider wor-

den op de hoogte gebracht door de groepsleiding. 

 



7 

 

 

 

• Roken is verboden voor personen jonger dan 16 jaar. 

• Sinds 1 november 2019 is de verkoop van tabaksproducten aan jongeren 

onder de 18 jaar verboden. 

• Roken is verboden in gesloten publieke ruimtes. 

 

 

• Roken is verboden voor leden jonger dan 16. 

• Leden, leiding en foeriers die wel roken doen dit niet in het bijzijn van leden 

van jongere takken. 

 

 

 

 LEDEN  

• Roken is enkel toegelaten voor wie ouder is dan 18 jaar.  

• Tijdens de activiteiten wordt niet gerookt. 

• Bij de aanvang van een tocht of kamp worden de tabakswaren afgegeven 

aan de leiding. Er wordt een afgebakende rookzone gemaakt op kamp/tocht 

en de leiding houdt de tabak/sigaretten bij. Hierdoor zal het roken van de 

leden meer gecontroleerd gebeuren. 

 

 LEIDING EN FOERIERS  

• Roken is toegelaten. Voorwaarde is dat leiding en foeriers dit doen op 

een sociaal aanvaardbare manier zoals  op een ander moment dan wanneer 

hij/zij zich vooral moet toeleggen op zijn/haar verantwoordelijkheden. Ook 

geven ze het goede voorbeeld, zoals leiding die pas op hetzelfde moment 

rookt als de leden mogen roken. 

  

TABAK: WETGEVING  

TABAK: REGELS SCOUTS SINT-MARTINUS IEPER 

TABAK: REGELS SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN 
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 LEDEN  

EENMALIGE OVERTREDING  

• Een lid dat betrapt wordt op het roken tijdens een activiteit of buiten de 

voorziene afspraken van op tocht of kamp om, wordt gewaarschuwd en 

moet de rookwaren tijdelijk afstaan aan de leiding tot op het einde die 

activiteit of, op tocht of kamp, voor een halve dag vanaf de overtreding 

(nachtrust niet meegerekend). 

 

MEERMALIGE OVERTREDING  

• Een lid dat, na een waarschuwing, opnieuw betrapt wordt op het roken 

tijdens een activiteit of buiten de voorziene afspraken van op tocht of kamp 

om, wordt geweerd uit een activiteit, vergadering, tocht. Dit is een tijdelijke 

sanctie, waarbij het lid voor een bepaalde duur wel aanwezig is bij, maar 

niet mag deelnemen aan de activiteit, vergadering, tocht. In eerste instan-

tie huidige activiteit/tocht. Het lid moet de rookwaren tijdelijk afstaan aan 

de leiding tot op het einde die activiteit, vergadering, tocht of kamp. Hoe 

lang dit duurt wordt beslist op basis van de goedwillende medewerking en 

het schuldbesef van het lid. 

• In ernstige gevallen wordt de situatie intern besproken en beslist of het lid 

geweerd wordt uit een volledig weekend/kamp en eventueel ook toekom-

stige activiteiten.  

 

 LEIDING EN FOERIERS  

EENMALIGE OVERTREDING  

• Leiding die rookt op een sociaal onaanvaardbare manier of duidelijk een 

slecht voorbeeld geeft, wordt door medeleiding of groepsleiding gewaar-

schuwd en moet de rookwaren tijdelijk aan de kant leggen tot op het einde 

die activiteit of, op tocht of kamp, voor een halve dag vanaf de overtreding 

(nachtrust niet meegerekend). 

 

MEERMALIGE OVERTREDING  

• Leiding die, na een waarschuwing, opnieuw in de fout gaat, wordt geweerd 

uit een activiteit. Bij een vergadering of op tocht/kamp wordt een taak op-

gelegd waarbij hij/zij iets doet in het algemeen belang. Hij/zij moet de 

rookwaren tijdelijk afstaan aan de leiding tot op het einde die activiteit, 

vergadering, tocht of kamp. Hoe lang dit duurt wordt beslist op basis van 

de goedwillende medewerking en het schuldbesef van het lid. 

• In vergaande gevallen wordt de ernst van de situatie intern besproken en 

beslist of de leiding geweerd wordt uit een volledig weekend/kamp en even-

tueel ook toekomstige activiteiten.  

TABAK: SANCTIES SCOUTS SINT-MARTINUS IEPER 
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• Bezit en/of gebruik van illegale drugs in alle omstandighe-

den is verboden voor  iedereen. 

• Bij bezit van cannabis voor eigen gebruik wordt de laagste 

vervolgingsprioriteit gegeven. Bezit van andere drugs voor 

eigen gebruik blijft eveneens voor meerderjarigen verboden. 

 

 

• Geen gebruik en bezit. 

• Niet onder invloed tijdens scoutsactiviteiten. 

• Verboden wanneer men herkenbaar is als scout of gids (ook leiding). 

 

 

 

 LEDEN, LEIDING EN FOERIERS 

• Geen enkele vorm van drugsgebruik, drugsbezit, drugs kopen en/of 

drugs verkopen wordt getolereerd. 

DRUGS: WETGEVING  

DRUGS: REGELS SCOUTS SINT-MARTINUS IEPER 

DRUGS: REGELS SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN 
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 LEDEN  

EENMALIGE OVERTREDING  

• Een lid dat betrapt wordt op het gebruiken van drugs voor, tijdens of na 

een activiteit, wordt geweerd uit een activiteit, vergadering, tocht. Dit is 

een tijdelijke sanctie, waarbij het lid voor een bepaalde duur wel aanwezig 

is bij, maar niet mag deelnemen aan de activiteit, vergadering, tocht. In 

eerste instantie huidige activiteit/tocht, daarna wordt de ernst van de situ-

atie intern besproken en beslist of het lid geweerd wordt uit een volledig 

weekend/kamp en eventueel ook toekomstige activiteiten. 

• Het weren wordt weloverwogen beslist in overleg met de groepsleiding en 

kan ook inhouden dat het lid naar huis gestuurd wordt. Als het gaat om 

weren uit een activiteit of vergadering (korte duur dus) en de groepsleiding 

niet tijdig geschikt bereikt kan worden, neemt de leiding deze beslissing 

zelf doordacht en bespreekt ze dit achteraf zo snel mogelijk met de groeps-

leiding.  

• Een lid dat betrapt wordt op het kopen en/of verkopen van drugs, krijgt 

een schorsing tussen de 3 en de 6 maanden, afhankelijk van de ernst van 

de feiten. Deze schorsing houdt in dat het lid niet meer deelneemt aan 

eender welke activiteit binnen Scouts Ieper. Na de periode van schorsing, 

mag het lid terug aansluiten binnen Scouts Ieper.  

• De schorsing verloopt volgens het onderdeel “Schorsing en uitsluiting” van 

de Spelregels en Statuten van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Een schorsing 

wordt binnen de groepsraad (via twee derde meerderheid) beslist en uit-

gevoerd door de groepsleiding. 

• Een schorsing wordt zowel intern als extern gecommuniceerd. Ouders van 

de betreffende leider worden op de hoogte gebracht door de groepsleiding. 

 

MEERMALIGE OVERTREDING 

• Een lid dat betrapt wordt op het gebruiken van drugs, nadat deze eer-

der al geweerd werd, krijgt een schorsing van 3 tot 6 maanden. Deze 

schorsing houdt in dat het lid niet meer deelneemt aan eender welke acti-

viteit binnen Scouts Ieper. Na de periode van schorsing, mag het lid terug 

aansluiten binnen Scouts Ieper.  

• Een lid dat betrapt wordt op het gebruiken van drugs, nadat deze eer-

der al  werd geschorst, wordt uitgesloten. Een lid dat opnieuw betrapt 

wordt op het kopen en/of verkopen van drugs, na een voorgaande 

waarschuwing, wordt uitgesloten. 

  

DRUGS: SANCTIES SCOUTS SINT-MARTINUS IEPER 
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• De schorsing/uitsluiting verloopt volgens het onderdeel “Schorsing en uit-

sluiting” van de Spelregels en Statuten van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 

Dit wordt binnen de groepsraad (via twee derde meerderheid) beslist en 

uitgevoerd door de groepsleiding (eventueel in samenwerking met hun dis-

trictcommissaris van Scouts en Gidsen Vlaanderen).  

• Een schorsing/uitsluiting wordt zowel intern als extern gecommuniceerd. 

Ouders van de betreffende leider worden op de hoogte gebracht door de 

groepsleiding. 
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 LEIDING EN FOERIERS  

• Geen enkele vorm van drugsgebruik, drugsbezit, drugs kopen en/of 

drugs verkopen wordt getolereerd. 

 

 EENMALIGE OVERTREDING  

• Een leider die betrapt wordt op het gebruiken van drugs, krijgt een een-

malige waarschuwing. De leider wordt ook zo snel mogelijk naar huis ge-

stuurd opdat de leden niet opmerken dat de betrokken leider onder invloed 

is van drugs. 

• Een leider die betrapt wordt op het kopen en/of verkopen van drugs, 

krijgt een schorsing van 3 tot 6 maanden, afhankelijk van de ernst van de 

feiten. Deze schorsing houdt in dat de leider niet meer deelneemt aan eender 

welke activiteit binnen Scouts Ieper. Na de periode van schorsing, mag de 

leider terug aansluiten binnen Scouts Ieper of binnen een andere groep van 

Scouts en Gidsen Vlaanderen.  

• De schorsing verloopt volgens het onderdeel “Schorsing en uitsluiting” van 

de Spelregels en Statuten van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Een schorsing 

wordt binnen de groepsraad (via twee derde meerderheid) beslist en uitge-

voerd door de groepsleiding. 

• Een schorsing wordt zowel intern als extern gecommuniceerd. Ouders van 

de betreffende leider worden op de hoogte gebracht door de groepsleiding. 

 

 MEERMALIGE OVERTREDING 

• Een leider die betrapt wordt op het gebruiken van drugs, na een voor-

gaande waarschuwing, krijgt een schorsing van 3 tot 6 maanden. Deze 

schorsing houdt in dat de leider niet meer deelneemt aan eender welke ac-

tiviteit binnen Scouts Ieper. Na de periode van schorsing, mag de leider te-

rug aansluiten. 

• Een leider die betrapt wordt op het gebruiken van drugs, nadat deze 

eerder al werd geschorst, wordt uitgesloten. Een leider die opnieuw be-

trapt wordt op het kopen en/of verkopen van drugs, na een voor-

gaande waarschuwing, wordt uitgesloten. Er is dan geen mogelijkheid 

meer tot terugkeer naar de groep of naar een andere groep binnen Scouts 

en Gidsen Vlaanderen.  

• De schorsing/uitsluiting verloopt volgens het onderdeel “Schorsing en uit-

sluiting” van de Spelregels en Statuten van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 

Dit wordt binnen de groepsraad (via twee derde meerderheid) beslist en uit-

gevoerd door de groepsleiding (eventueel in samenwerking met hun district-

commissaris van Scouts en Gidsen Vlaanderen).  

• Een schorsing/uitsluiting wordt zowel intern als extern gecommuniceerd. Ou-

ders van de betreffende leider worden op de hoogte gebracht door de 

groepsleiding. 
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