Omdat drugs een heel actueel probleem is, kunnen ook wij er niet blind voor zijn binnen onze groep.
Daarom zijn er algemene richtlijnen opgesteld vanuit het verbond en vanuit onze eigen groep.
Een drugbeleid biedt de mogelijkheid om gepast en zonder al te heftige emoties te reageren op een
voorval rond drugs in de groep. Het beleid omvat concrete afspraken, gecombineerd met sancties,
op papier gezet in een reglement. Geen enkel reglement is 100 % waterdicht. Er zullen altijd
grensgevallen zijn, waar moet over gepraat worden. Het drugsbeleid en bijhorende takafspraken
dienen ten allen tijden inzichtelijk te zijn.

Hoofdstuk 1 – Definities
Art. 1. Voor de toepassing van dit drugsbeleid wordt verstaan onder:
1° Drugs: alle producten die effect hebben op de gevoelsbeleving, het gedrag, de waarneming
en/of het bewustzijn. Producten die reeds bij een kleine hoeveelheid een sterke psychische of
lichamelijke afhankelijkheid veroorzaken, of die verschillende dagen na gebruik nog een effect
kunnen hebben.
2° Legale drugs: tabakswaren (tabak, waterpijp) en alcohol.
3° Illegale drugs: alle producten die bij wet verboden zijn (Cannabis is en blijft een illegale drugs).
4° Illegale harddrugs: de drugs die reeds bij kleine hoeveelheid een sterke psychische of
lichamelijke afhankelijkheid veroorzaken of die verschillende dagen na gebruik nog een effect
kunnen hebben.
5° Gebruik: het effectief gebruiken of de intentie tot gebruik. (vb: het rollen van een joint)
6° Scoutsactiviteiten: alle momenten waarop men zich in uniform bevindt, de wekelijkse
vergadering, andere activiteiten in en rond de scoutslokalen, De Magneet, activiteiten georganiseerd
door scouting Siegfried Ranst, VZW Vriendenkring, de magneetploeg, scoutsweekends en
scoutskampen, voorwacht, nawacht en tussenwacht. Deze lijst is exemplatief.
8° Jongere takken: Kapoenen, kabouters, welpen, jong verkenners, jong gidsen.
9° Oudere takken: verkenners, gidsen, maxi-givers, jins.
10° Stage-momenten: kijkstage, hulpstage, zelfstandige stage, weekends en kampen waarbij jins
optreden als leiding.
Hoofdstuk 2 - Algemene regels
Art. 2. Het drugsbeleid is geen waterdicht reglement. Het dient als richtlijn om incidenten binnen
onze scouts éénduidig op te lossen. Elk incident moet echter in zijn totaliteit en context worden
besproken, daarom dient elk incident apart te worden behandeld om het zo met alle betrokken
partijen op te lossen.
Art. 3. Het drugsbeleid is een officieel document binnen Scouting Siegfried Ranst. Door het
aangaan van een lidmaatschap, zowel lid als leiding, ga je hiermee akkoord. Er kan achteraf dus
geen discussie worden gevoerd over het al dan niet akkoord gaan met de sanctie.
Art. 4. Overtredingen door oud-leiding en sympathisanten kunnen niet worden behandeld volgens
dit drugsbeleid. Naargelang de oorzaak van de overtreding wordt een eventuele sanctie
besproken tussen de groepsleiding (ondersteund door de volledige leidingsploeg) en de
betrokken partijen.

Hoofdstuk 3 - Tabakswaren
Hoofdstuk 2.1 - Regels
Art. 5. Roken in het bijzijn van leden wordt nooit toegestaan.
Art. 6. Voor de jongere takken, gidsen en verkenners is het gebruik van tabakswaren nooit
toegelaten.
Art. 7. Voor de maxi-givers en de jins is het gebruik van tabakswaren tijdens dagactiviteiten,
weekends of kampen enkel toegelaten na de maaltijden, tijdens de wekelijkse vergaderingen
is dit nooit toegelaten. Het gebruik gebeurd enkel met toestemming van de takleiding. De
tak- en groepsleiding ziet toe op de evolutie van het rookgedrag binnen de tak en waakt
erover dat de scoutsbeweging geen plaats wordt waar het rookgedrag wordt aangeleerd.
Art. 8. Voor maxi-givers en jins worden bijkomend aparte takafspraken gemaakt.
Art. 9. Voor leiding is het gebruik van tabakswaren enkel toegelaten na de maaltijden en ’s avonds
na de activiteiten. Tijdens de dagactiviteiten en wekelijkse vergaderingen mag nooit gerookt
worden door leiding.
Art. 10. Jins worden tijdens stage-momenten aanzien als medeleiding. De takafspraken
(rokerslijsten, etc. ) zijn dan niet van toepassing. De tak- en groepsleiding ziet toe op de
evolutie van het rookgedrag bij jins tijdens stage-momenten en waakt erover dat de
scoutsbeweging geen plaats wordt waar het rookgedrag wordt aangeleerd.
Art. 11. Binnen de lokalen wordt nooit gerookt. De Magneet is evengoed een onderdeel van de
lokalen.
Art. 12. Bij elke overtreding wordt de groepsleiding ingelicht.

Hoofdstuk 2.2 - Sancties
Art. 13. Bij de eerste overtreding door leden worden de tabakswaren afgenomen en worden de
ouders ingelicht door het lid in kwestie. Dit gebeurd in het bijzijn van de takleiding.
Art. 14. Bij herhaaldelijke overtredingen door leden wordt er een gesprek gehouden over de
problematiek met de leiding, groepsleiding en de ouders van het lid in kwestie.
Aanvullende maatregelen kunnen hier besproken worden.
Art. 15. Indien de betrokkene zich niet wil schikken naar de regels, kan een definitieve uitsluiting
volgen.
Art. 16. Bij overtreding van leiding wordt een vermaning gegeven door de groepsleiding. Bij
herhaaldelijke vermaningen wordt dit probleem besproken op de eerst volgende
groepsraad.

Hoofdstuk 3 - Alcohol
Hoofdstuk 3.1- Regels
Art. 17. Alcohol drinken in het bijzijn van leden wordt nooit toegestaan als leiding in leidinggevende
functie is. Tenzij de leden zelf ook de toestemming hebben van hun leiding om alcohol te
nuttigen. Dit is enkel van toepassing bij maxi-givers en jins.
Art. 18. Voor de jongere takken, gidsen en verkenners is het gebruik van alcohol nooit toegelaten.
Art. 19. Voor maxi-givers en jins is het gebruik van alcohol tijdens dagactiviteiten, weekends of
kampen toegelaten mits toestemming van de takleiding. De tak- en groepsleiding ziet toe

op de evolutie van het alcoholgebruik binnen de tak en waakt erover dat de
scoutsbeweging geen plaats wordt waar het alcoholgebruik wordt aangemoedigd.
Art. 20. Het meebrengen van alcohol door leden is op elk moment verboden.
Art. 21. Voor maxi-givers en jins worden aparte takafspraken gemaakt.
Art. 22. Jins worden tijdens stage-momenten aanzien als medeleiding. De takafspraken zijn dan
niet van toepassing. De tak- en groepsleiding ziet toe op de evolutie van het
alcoholgebruik bij jins tijdens stage-momenten en waakt erover dat de scoutsbeweging
geen plaats wordt waar het alcoholgebruik wordt aangemoedigd.
Art. 23. Voor leiding is het niet toegestaan alcohol te nuttigen tijdens de activiteiten. Daarnaast
mag de leiding ook nooit in staat van dronkenschap voor de leden komen op de
vergaderingen, leefweken, weekends en kampen.
Art. 24. De leiding draagt ook 's avonds en 's nachts verantwoordelijkheid en moet steeds in een
toestand verkeren om die verantwoordelijkheid op te nemen. Opgelegd vanuit het verbond
wordt er gesteld dat er minimum 2 leid(st)ers 100 % nuchter blijven waarvan 1 met een
rijbewijs.
Art. 25. Bij elke overtreding wordt de groepsleiding ingelicht.

Hoofdstuk 3.2 - Sancties leden
Art. 26. Bij overtredingen i.v.m. alcohol wordt alcohol afgenomen en wordt een vermaning
gegeven. Indien nodig wordt er een gesprek gehouden omtrent de problematiek binnen de
tak. Ouders worden telefonisch ingelicht door het lid zelf, in bijzijn van de takleiding.
Art. 27. Indien de betrokkene zich niet wil schikken naar de regels, volgt er een schorsing.
Art. 28. Indien de betrokkene zich niet wil schikken naar de regels na een schorsing, leidt dit tot
een definitieve uitsluiting.

Hoofdstuk 3.4 - Sancties leiding
Art. 29. Bij overtreding i.v.m. alcohol wordt een vermaning gegeven door de groepsleiding.
Art. 30. Na twee vermaningen wordt het probleem besproken op de groepsraad.
Art. 31. Indien de leid(st)er zich niet wil schikken naar de regels, volgt een schorsing van 2 weken.
Art. 32. Herhaaldelijke schorsingen kunnen leiden tot de definitieve uitsluiting. Schorsingen worden
over de ganse leidingscarrière bekeken dus niet enkel in het jaar waarin desbetreffende
feiten plaatsvonden.

Hoofdstuk 4 - Illegale drugs
Hoofdstuk 4.1 – Regels
Art. 33. Het gebruik van illegale drugs wordt nooit toegestaan op scoutsactiviteiten.
Art. 34. Bij elke overtreding wordt de groepsleiding ingelicht.

Hoofdstuk 4.2 – Sancties leden
Art. 35. Bij gebruik van illegale drugs, worden de drugs afgenomen en wordt een gesprek gevoerd
met de betrokkene en met de ganse tak rond deze problematiek. Na 1 overtreding volgt er
een schorsing van 2 weken.
Art. 36. Bij overtreding worden ouders telefonisch ingelicht door het lid zelf, in bijzijn van takleiding
en groepsleiding.
Art. 37. Indien de betrokkene zich na 1 schorsing niet wilt schikken naar de regels, volgt een
definitieve uitsluiting.
Art. 38. Leden die dealen en/of andere leden aanzetten tot of verplichten om illegale drugs te
gebruiken, voor tijdens of na de scoutsactiviteiten, worden preventief geschorst.

Hoofdstuk 4.3 - Sancties leiding
Art. 39. Bij gebruik van illegale drugs wordt het probleem besproken op een speciale groepsraad.
Deze beslist over de sanctie die aan de betrokkene(n) wordt gegeven. Er zal een werkstraf
opgelegd worden van minimum 2 weken. De duur van de werkstraf is afhankelijk van de
ernst van de feiten. Daarnaast word(t)(en) de betrokken(e)(en) geschorst van alle
scoutsactiviteiten, behalve zijn eigen vergaderingen. Deze schorsing duurt minstens even
lang als de werkstraf. Indien de werkstraf, zonder geldige reden, niet wordt uitgevoerd of
de betrokken(e)(en) kom(t)(en) toch opdagen op een scoutsactiviteit volgt een nieuwe
groepsraad waarin het voorval wordt besproken en wordt gestemd over een eventuele
uitsluiting.
Art. 40. Indien de betrokkene(n) zich, na het uitvoeren van hun sanctie, niet wil(len) schikken naar
de regels volgt een definitieve uitsluiting. Sancties worden over de ganse scoutscarrière
bekeken. (dus niet enkel in het jaar waarin de desbetreffende feiten plaats vonden ).
Art. 41. Als groepsleiding ben je verantwoordelijk voor de hele scoutsgroep en heb je een
voorbeeldfunctie voor je hele leidingsploeg, bij een overtreding stapt de betrokkene op als
groepsleiding. Er volgt een onderhoud tussen de DC’s , de groepsleiding en de betrokkene.
De betrokkene krijgt wel nog een sanctie zoals beschreven in Art. 39.
Art. 42. Leiding die dealen en/of andere leiding/leden aanzetten tot of verplichten om illegale drugs
te gebruiken, voor tijdens of na de scoutsactiviteiten, worden preventief geschorst.

Hoofdstuk 5 - Illegale harddrugs
Hoofdstuk 5.1 – Regels
Art. 43. Het gebruik van illegale harddrugs wordt nooit toegestaan op scoutsactiviteiten.
Art. 44. Bij elke overtreding wordt de groepsleiding ingelicht.

Hoofdstuk 5.2 – Sancties
Art. 45. Bij gebruik van illegale harddrugs volgt altijd een definitieve uitsluiting.

Hoofdstuk 6 - Gebruik drugs buiten de scoutsactiviteiten

Hoofdstuk 6.1 – Regels
Art. 46. Het gebruik van eender welke vorm van drugs mag geen storend effect hebben op het
gedrag van de betrokkene tijdens de scoutsactiviteiten.
Art. 47. Het gebruik van illegale drugs in of rond de scoutslokalen is niet toegelaten.

Hoofdstuk 6.2 – Sancties
Art. 48. Bij overtredingen worden dezelfde sancties toegepast als in de rest van het drugsbeleid.
Aangezien het gebruik buiten de vergadering plaatsvindt, kunnen de drugs niet worden
afgenomen.
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Scouting . . . . . . . . . . . kicken zonder drugs!

