DRUGSPLAN
Waarom een DRUGbeleid?
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. De
bedoeling hiervan is om openheid en duidelijkheid te creëren over drugs en druggebruik binnen onze beweging.
Vertrouwen en communicatie zijn hierbij sleuteltermen, eerder dan repressie. Geen enkel reglement is 100% waterdicht,
er zullen altijd grensgevallen zijn waarover gepraat moet worden.

Legende
Drugs: producten die effect hebben op gevoelsbeleving, gedrag, waarneming en of bewustzijn. Producten die reeds
bij kleine hoeveelheid een sterke psychische of lichamelijke afhankelijkheid veroorzaken, of die verschillende
dagen na gebruik nog een effect kunnen hebben. Dit effect kan ook ruimer geïnterpreteerd worden dan de
nawerking op zich, bijvoorbeeld sociaal, fysisch, juridisch, financieel, …Dit kan voor alle vormen van gebruik
gelden.
Legale drugs: tabak, alcohol, premix, medicatie.
Illegale drugs: producten die bij wet verboden zijn.
Cannabis en afgeleiden: wordt hier beschreven als aparte categorie omwille van de veranderde wetgeving, in se is
het nog steeds illegaal.
Medicatie: alle producten die niet voorgeschreven zijn door medisch personeel en/of die niet op de medische fiche
staan (hierbij horen dus ook niet voorgeschreven producten zoals sommige vormen van pijnstillers, hoestsiroop,
…).
Drugs bezitten = gebruiken.
Schorsing = het verlaten van de lokalen gedurende een periode die door de leiding wordt bepaald.

Goedkeuring Leiders

DRUGbeleid
Gebruik van drugs tijdens de jeugdbewegingsactiviteiten

1. Regelgeving
1.1

Regels oudste leden
1.1.1 Tijdens de gewone vergadering is het gebruik van eender welke vorm van drugs niet
toegelaten.
1.1.2 Tijdens dagactiviteiten, weekends of kamp is het gebruik van tabakswaren toegelaten
voor de oudste leden na de maaltijden, ’s avonds na de activiteiten, maar steeds onder begeleiding van een
leider.
1.1.3 De leiding ziet toe op de evolutie van het rookgedrag binnen de afdeling en waakt
erover dat de jeugdbeweging geen plaats wordt waar het rookgedrag wordt aangeleerd.
1.1.4 Het gebruik van alcoholische dranken wordt beperkt tot uitzonderlijke
aangelegenheden bij de oudste leden. Dit geldt voor de hele ban, hoewel er ook min-zestienjarigen bij zijn.
Voor alcoholpops (premixdrankjes zoals breezers en consoorten) geldt de legale consumptie vanaf
achttien jaar, dit wordt dus niet toegestaan bij de leden.

1.2

Regels leiding
1.2.1 Tijdens de gewone activiteit is het gebruik van eender welke vorm van drugs niet toegelaten.
1.2.2 Tijdens dagactiviteiten is het toegelaten om tabaksweren te gebruiken door de leiding. Dit enkel buiten het
zicht van de leden en mits toestemming van de hoofdleider
1.2.3 Tijdens weekends of kamp en na de activiteiten is het gebruik van tabakswaren toegelaten voor leiding.
Drugs en medicatie zijn niet toegelaten.
1.2.4 Voor leiding is het gebruik van alcoholische dranken toegelaten ’s avonds na de activiteiten. De leiding
draagt ook ’s avonds en ’s nachts verantwoordelijkheid en moet steeds in een toestand verkeren om die
verantwoordelijkheid op te nemen. Minimum één leid(st)er blijft 100 % nuchter (bob of bobette).
1.2.4 Tijdens een bondsactiviteit (BBQ, Hammetjesfeest, Koekenverkoop, Fuif en Kerstmarkt) is het toegelaten
om met mate alcoholische dranken en tabakswaren te gebruiken uit het zicht van de oudste leden. Er
mogen zeker geen andere drugs gebruikt worden.

2. Sancties
2.1 Leden
2.1.1

Legale drugs
2.1.1.1 Bij overtredingen in verband met alcohol, wordt de drug afgenomen en bij de oudste leden
op het einde van het kamp/weekend teruggegeven en wordt een vermaning gegeven. Bij
overtreding in verband met tabakswaren, moeten men de waren doven en wegsteken.
2.1.1.2 Na drie vermaningen wordt hierover een gesprek gevoerd (drugsplan wordt hierbij
overlopen)
2.1.1.3 Indien de betrokkene zich niet wil schikken naar de regels, wordt er naar de ouders gestapt
en wordt daar alles verder besporken.
2.1.1.4 Wordt er nadien opnieuw inbreuk gedaan kan een schorsing volgen.

2.1.2 Cannabis
2.1.2.1
2.1.2.2

2.1.2.3

Cannabis is illegaal!
Bij overtreding in verband met cannabis, worden de drugs afgenomen en vernietigd met de
betrokkene (met twee personen van de leiding). De ouders worden in dit geval nog niet
ingelicht.
Bij volgende overtreding worden de ouders van de betrokkene ingelicht en volgt een
schorsing. Er volgt een gesprek met de ouders , de betrokkene en de hoofdleiding. Als dit
gebeurt tijdens kamp of weekend, gaat de schorsing meteen in en wordt de betrokkene
naar huis gestuurd. Na het kamp volgt er een gesprek met de ouders.

2.1.3

Illegale drugs en medicatie
2.1.3.1

2.1.3.2

Bij overtredingen in verband met illegale drugs en medicatie, wordt de betrokkene
onmiddellijk naar huis gestuurd en voor onbepaalde tijd geschorst (thuis blijven van de
activiteiten). De ouders van de betrokkene worden steeds ingelicht door de hoofdleiding.
De schorsing kan opgeheven worden na een evaluatie gesprek met de hoofdleiding.
Er worden geen gerechtelijke stappen ondernomen vanwege de leidingsploeg.
De producten worden onmiddellijk vernietigd door twee leiders met de betrokkene.
Herhaaldelijke schorsingen kunnen leiden tot definitieve uitsluiting.

2.2 Leiding
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.2.5

Bij overtreding in verband met legale drugs, wordt er een vermaning gegeven door de hoofdleider.
Na twee vermaningen wordt het probleem besproken op de bondsraad.
Indien de leid(st)er zich niet wil schikken naar de regels, volgt een schorsing van onbepaalde duur, na
een evaluatiegesprek kan de leid(st)er eventueel terugkomen.
Bij overtredingen in verband met illegale drugs of medicatie wordt het probleem besproken op de
bondsraad. In dit geval wordt de betrokkene geschorst voor onbepaalde duur, na een evaluatiegesprek
kan de leid(st)er eventueel terugkomen.
Herhaaldelijke schorsingen kunnen leiden tot de definitieve uitsluiting.

Gebruik van drugs buiten jeugdbewegingsactiviteiten voor leden en leiding

1. Regels
1.1
1.2
1.3

Het gebruik van eender welke vorm van drugs mag geen storend effect hebben op het gedrag van de betrokkene
tijdens de activiteit of op de vergadering.
Het gebruik van illegale drugs wordt niet goedgekeurd.
Het gebruik van illegale drugs in of rond de jeugdbewegingslokalen is niet toegelaten.

2. Sancties
2.1
2.2

Bij overtredingen worden dezelfde sancties toegepast als bij de leiding en leden horen (zie punt 2.1 en 2.2).
Als een lid of leider illegale drugs gebruikt buiten KSA-verband, dan kan de drugs niet worden afgenomen.

Dealen binnen de jeugdbeweging

Onder dealen wordt verstaan, het leveren van drugs met winstoogmerk. Delen is het leveren van drugs zonder
winstoogmerk (bijvoorbeeld een joint passeren).

1. Regels
Dealen wordt niet toegestaan voor leden en leiding. Delen wordt niet toegestaan voor leden.

2. Sancties leden
De ouders van de betrokkene worden ingelicht door de hoofdleiding. Er volgt een gesprek met de ouders en de
betrokkene. Hierop volgt een schorsing van onbepaalde duur, na een evaluatiegesprek kan de schorsing opgeheven
worden.

3. Sancties leiding
De betrokken leider wordt geschorst voor onbepaalde duur, en kan terugkomen na een evaluatiegesprek.

Overzicht DRUGplan
Wanneer

Alcohol

Wie

Leiding

Sigaretten
Oudste leden

Leiding

Cannabis
Oudste leden

Alleman

Vergadering op
zondag/andere dag
Na de vergadering

- neen

- neen

- neen

- neen

- neen

- in het leidingslokaal

- neen

- neen

- neen

Volledige
dagvergadering
Weekend afdeling

- neen

- occasioneel op café

- 1 na het eten

- neen

- met mate
- als de leden slapen
- 1 bob/bobette

- occasioneel onder
controle leiding

- vanaf 12.15u : dus als
alle leden weg zijn
- 1 na het eten
- niet in het zicht
- 1 na het eten
- als de leden slapen

- 1 na het eten
- occasioneel met
toestemming leiding

- neen

Kamp
voorwacht/nawacht

- met mate
- als de leden slapen
- 1 bob/bobette

- occasioneel onder
controle leiding

- met mate
cfr. afspraken onderling

- met mate
cfr. afspraken

- neen

Kamp
gewone dag

- met mate
- als de leden slapen
- 1 bob/bobette

- occasioneel onder
controle leiding

- 1 na het eten
- als de leden slapen

- 1 na het eten
- occasioneel met
toestemming leiding

- neen

Kamp
2/3-daagse

- met mate
- als de leden slapen
- 1 bob/bobette

- neen
- is moeilijk
controleerbaar, maar
toch doen

- met mate
cfr. afspraken onderling

- neen
- is moeilijk
controleerbaar, maar
toch doen

- neen

Groepsactiviteit
(overgang/BBQ)

- enkel in het
leidingslokaal
- uit het zicht
- met mate

- neen

- enkel in het
leidingslokaal
- uit het zicht
- met mate

- neen

- neen

Weekend leiding

- niet storend

/

- niet in vergader- en
slaapplaats

/

Groepsraad

- tijdens de pauze

/

- tijdens de pauze

/

- niet storend
- buiten de
activiteiten
- neen

Fuif in het lokaal
(niet-jeugdbewegingsactiviteit)

- OK

- OK

- OK

- OK

NOOIT op het
terrein

