
Het gebruik van alcohol, tabak raden we in vele gevallen af. Deze middelen hebben scouts niet 
nodig om van scouting een gezellig samen zijn te  maken. Scouting is kicken, zonder alcohol, roken 
& drugs!  
FOS Open Scouting moedigt jouw eenheid aan om in samenspraak met de leiding en eventueel de 
leden van de oudste takken een beleid op te stellen rond alcohol, tabak en drugs. Duidelijke 
afspraken maken goede vrienden. 

1. Vertrek steeds vanuit de Belgische wetgeving. 
Ga je op buitenlands kamp? Bekijk dan zeker ook de regels van dat land. 

2. Draag de visie van FOS Open Scouting uit in je beleid. 
3. Ga in dialoog met de leiding van jouw eenheid, de oudste takken en anderen (kookploeg, 

comité…) die je hierbij wil betrekken door hun mening te vragen (al dan niet via een 
enquête) en gesprekken te voeren rond de onderwerpen. Maak concrete afspraken en zorg 
voor duidelijke en gepaste communicatie. 

4. Wees consequent in het naleven van je beleid. 

De afspraken die we maken voor activiteiten, cursussen en evenementen moeten niet alleen aan 
onze visie aansluiten, maar ook altijd binnen het wetgevend kader blijven.  

De verzekering van FOS Open Scouting komt tussen bij lichamelijke ongevallen en dekt je 
burgerlijke aansprakelijkheid. De kleine lettertjes maken echter duidelijk dat dit niet geldt wanneer 
je dronken bent of onder invloed van illegale drugs. Wanneer je onder invloed bent en er gaat iets 
mis, dan komt de verzekering niet tussen. 
 
 

Voor meer informatie kan je terecht op www.drugpunt.be of www.druglijn.be.  

Gebruik het stappenplan van www.drugsinbeweging.be voor het ontwikkelen van een 
eenheidsbeleid! 
De Zot op kamp-gids biedt een leidraad voor leiding om afspraken te maken over alcohol, tabak 
en drugs op kamp: http://www.drugsinbeweging.be/materiaal/zot_op_kamp_dib/  

http://www.drugpunt.be/
http://www.druglijn.be/
http://www.drugsinbeweging.be/
http://www.drugsinbeweging.be/media/29886/zok_gids.pdf
http://www.drugsinbeweging.be/materiaal/zot_op_kamp_dib/


 alcoholische dranken te schenken aan een persoon die kennelijk al dronken is. 
 een persoon die kennelijk dronken is alcoholische dranken te doen drinken.  
 alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min zestienjarigen. 
 sterke drank te verkopen, schenken of aanbieden aan min achttienjarigen. 
 het gebruik van soft- en harddrugs te tolereren op activiteiten en evenementen. 

Belangrijk: ‘oogluikend toelaten’ wordt in de rechtsspraak op gelijke voet gesteld met 
‘aanzetten tot’ en is dus een verzwarende omstandigheid.  

De activiteiten, cursussen & evenementen georganiseerd door jouw eenheid en FOS Open Scouting 
vormen in de eerste plaats een leuke ontmoetingsplek. Je kan er in een aangename sfeer en met 
wederzijds respect deelnemen aan het aanbod. Tijdens deze momenten raden we het gebruik van 
alcohol en tabak af. Het gebruik van deze middelen buiten de scoutsactiviteiten ligt in de 
keuzevrijheid van ieder van onze leden. Drugs krijgt geen plaats binnen FOS Open Scouting.  

Het gebruik van alcohol en/of tabak mag nooit leiden tot overlast en/of verstoring van de 
groepssfeer en/of tot het lastigvallen van anderen. Dat wil zeggen dat onze leden nooit vanuit 
groepsdruk aangezet mogen worden om een van deze middelen te gebruiken. Indien er sprake is 
van gebruik dient dit steeds een zelfbewuste keuze te zijn waarbij de eigen lichamelijke, emotionele 
en mentale grenzen in rekening worden gebracht. 
Die lijn echter is moeilijk te trekken eenmaal je teveel gebruikt hebt. Daarom zijn er duidelijke 
afspraken nodig binnen jouw eenheid. Op die manier kan elk moment voor iedereen leuk blijven. 
Spreek duidelijk af waar en wanneer het gebruik van alcohol en/of tabak is toegelaten binnen jouw 
eenheid.  
Voor nationale evenementen en cursussen worden de afspraken van FOS Open Scouting 
toegepast.  

Leiding of vrijwilligers steken veel tijd en energie in het maken van hun activiteit, het organiseren 
van een evenement of cursus. Uit respect voor elkaar, vragen we om het voorbereidend werk te 
respecteren doorheen het volledige aanbod. 
Hoe doe je dat? 

1. Neem actief deel aan het aanbod. 
2. Breng de medewerkers en andere deelnemers niet in moeilijkheden.  

 
De medewerkers en organisatoren dragen in de meeste gevallen de eindverantwoordelijkheid. Als 
jij je eigen grenzen overschrijdt, breng je daarmee niet enkel jezelf in een onveilige situatie. 
Wanneer er door overmatig alcohol- en/of druggebruik ongelukken of strafbare feiten gebeuren, 
komen de medewerkers ook in de problemen.  

De kwaliteit van het aanbod willen we steeds garanderen. Dit betekent dat zowel de deelnemers 
als de medewerkers in staat moeten zijn om de activiteiten vlot te laten verlopen en om een 
kwaliteitsvol aanbod te leveren. De deelnemers moeten in staat zijn om actief aan het aanbod te 
participeren.  
 



Alcohol, tabak en drugs brengen risico’s met zich mee. Zeker op de leeftijd van onze doelgroep 
(kinderen, jongeren en jongvolwassenen) kunnen zowel de lichamelijke als mentale gevolgen groot 
zijn. Het is een leeftijd waarop jongeren experimenteren en ze komen dan eventueel in aanraking 
met alcohol en/of drugs. Daarom vinden we het belangrijk om de leden van FOS Open Scouting 
aan te moedigen om op een verstandige manier met alcohol, tabak en drugs om te gaan. We willen 
vermijden dat iemand – al dan niet expliciet – aangezet wordt of druk ondervindt om alcohol te 
drinken, te roken of drugs te nemen.  

Dronken leden van onze beweging op de trein of in de straten doen de reputatie van FOS Open 
Scouting en haar eenheden onrecht aan. Als scouts zijn wij immers samen verantwoordelijk voor 
het imago van FOS Open Scouting en scouting in het algemeen. Als enkele individuen zich 
misdragen kan dit gevolgen hebben voor het imago van alle scouts. Bovendien krijgen we van de 
ouders van onze leden ook het vertrouwen om op een verantwoorde manier hun kinderen een 
leuke tijd te bezorgen. 

Deze afspraken vormen een leidraad voor alle evenementen, ook voor die van jullie eenheid. Je 
kunt je eigen afspraken opstellen vertrekkend van de wet, de visie en de leeftijdsgroep van de 
jongeren. Hierbij bieden we tips en begeleiding op maat aan. 

Het bezit, gebruik, onder invloed zijn en dealen van drugs is niet toegelaten. 
Het is niet toegelaten om onder invloed van alcohol/drugs aan te komen op 
evenementen en cursussen. Het is niet toegelaten om eigen dranken mee te brengen 
en/of te consumeren. 
Het is niet toegelaten voor deelnemers onder de 16 jaar om alcohol te consumeren. 
Het is niet toegelaten om sterke drank te consumeren onder de 18 jaar. 
Het is niet toegelaten om in het zicht van kinderen en jongeren te roken (vb. 
activiteiten met leden). Hetzelfde geldt ook voor e-sigaretten. 
FOS Open Scouting streeft samen met andere organisaties naar rookvrije 
omgevingen waar kinderen en jongeren aanwezig zijn. Meer info over en tips omtrent 
een rookbeleid (campagne Generatie Rookvrij) lees je hier: 
https://generatierookvrij.be/  
Het is niet toegelaten om alcohol te consumeren buiten de afgesproken ruimtes en 
buiten de afgesproken uren. Roken is enkel toegelaten in de aangeduide zones. De 
zones en uren worden per evenement afgesproken. Het is niet toegelaten om alcohol 
te drinken of te schenken wanneer er nadien nog sessies worden gegeven. 
Leiding moet verantwoord omgaan met alcohol. Daaronder verstaan we dat je je 
eigen grenzen kent en de grenzen van je omgeving respecteert. Je neemt actief deel 
aan het aanbod en toont respect voor nachtrust, materiaal, natuur, omgeving, 
leefregels van de locatie, voorbereidend werk en voor elkaar. 

https://generatierookvrij.be/

