Veiligheid bij genotsmiddelen

We vinden het gezellig om bij het kampvuur of na afloop van een vergadering nog een biertje te
drinken. Maar waarmee moet je rekening houden en wat kan wel en niet bij een
jeugdorganisatie?

De wet
Het verkopen van alcohol aan personen onder de 18 jaar is verboden, zowel voor
zwak-alcoholische dranken als sterke drank. Wordt er binnen je groep direct of
indirect voor alcohol betaald, dan moet je in het bezit zijn van een Drank- en
Horecavergunning. Je mag geen alcohol schenken aan mensen die al dronken
zijn. Het is daarnaast verboden om met alcohol op achter het stuur te kruipen of te
(brom)fietsen. Gemeenten kunnen aanvullende eisen stellen. Regelgeving rond
alcohol staat in de Drank- en Horecawet en in gemeentelijke regelgeving zoals de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Roken
De Tabakswet regelt allerlei zaken rond roken. In openbaar toegankelijke
gebouwen en op het werk is roken verboden. Wel mag er een aparte rookruimte
zijn. Tabaksproducten mag je kopen als je ouder bent dan 18 jaar.
Drugs
In de Opiumwet staat dat je geen hasj en wiet in je bezit mag hebben of verkopen.
Je mag ook geen hennepplanten kweken. Nederland heeft een gedoogbeleid voor
meerderjarigen. Dat betekent dat je altijd strafbaar bent, maar binnen het
gedoogbeleid niet actief wordt vervolgd. Je moet dan wel 18 jaar of ouder zijn en
het moet gaan om een beperkte hoeveelheid. Het gebruik, bezit en de handel in
harddrugs, zoals heroïne, cocaïne, amfetamine/speed en xtc is altijd verboden.

Suggesties



Zorg dat je als groep weet wat de wettelijke regels zijn over alcoholgebruik, roken en
drugs en houd je hieraan.
Maak de onderwerpen bespreekbaar, niet alleen in je eigen team, maar ook met
stafleden van andere leeftijdsgroepen.
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Maak afspraken in de groep over hoe je met alcohol, roken en drugs omgaat.
Wanneer mag er gedronken worden, hoeveel en door wie? Wie mag roken en waar?
Welke regels zijn er voor drugsgebruik?
Maak afspraken over het opruimen, de sociale controle, etc.
Spreek niet alleen af wat de regels zijn in je groep, maar ook hoe je met
overtredingen omgaat.
Realiseer je dat leiding en oudere leden een voorbeeldfunctie hebben waar jongere
leden tegenop kijken.
Streef naar een alcoholvrije omgeving voor leden onder de 18 jaar.
Heb je een bar in je clubhuis of zijn er andere situaties waarin je drank verkoopt, dan
moet je over een vergunning beschikken. Hiervoor is een alcoholbestuursreglement
vereist, moeten er mensen zijn met een Verklaring Sociale hygiëne en moet er een
Instructie Verantwoord Alcoholgebruik zijn.
Spreek af dat als je als leiding drinkt, er altijd minimaal twee personen nuchter zijn.
Natuurlijk wordt er niet gedronken door mensen die nog moeten rijden.
Sta je roken toe, maak dan duidelijke afspraken waar en door wie, en zorg ervoor
dat de peuken niet voor brand kunnen zorgen.
Maak peukenbakken, gevuld met zand, zodat sigaretten veilig gedoofd kunnen
worden en peuken niet overal over het terrein liggen.

Standpunt Scouting Nederland
1. Leden van Scouting Nederland houden zich aan de wet.
2. Scouting Nederland kent geen gedoogbeleid. Het gebruik van drugs is in de
Nederlandse wet verboden. Scouting Nederland accepteert geen gebruik van drugs
of het in bezit hebben van drugs tijdens Scoutingbijeenkomsten.
3. Scouting Nederland is van mening dat er tijdens bijeenkomsten waar jeugdleden en
jongeren activiteiten met elkaar uitvoeren geen alcohol wordt gebruikt en geen tabak
wordt gerookt.
4. Een sober gebruik van alcohol of roken is mogelijk:
 tijdens bijeenkomsten met (alle) kaderleden of
 bij bijzondere activiteiten van roverscouts (18-21 jaar) en plusscouts door leden
van 18 jaar of ouder, bijvoorbeeld tijdens een weekendkamp, een feestavond
o.i.d.
Wordt er gedronken, dan drinken minimaal twee kaderleden niet als men in functie is.
Welke bijeenkomsten hiervoor in aanmerking komen en hoe dit verder wordt uitgevoerd,
is aan ieder niveau om hier intern zelf afspraken over te maken.

Checklist
 Foerage is droog en ongediertevrij op te bergen.
 De wet geldt bij gebruik van alcohol, drugs en tabak.
 Er zijn regels afgesproken in de groep over het gebruik van alcohol en deze zijn
vastgelegd.
 Er zijn sancties afgesproken bij overtreding van de regels.
 Als er alcohol wordt verkocht is een vergunning of ontheffing aanwezig, beschikt de
groep over een alcoholbestuursreglement en zijn de personen achter de bar
geïnstrueerd.
 Er wordt gestreefd naar een alcoholvrije omgeving voor jongeren onder de 18 jaar.
Verkoop aan leden onder de 18 jaar gebeurt niet.
 Drinkt de leiding als de jeugdleden naar bed zijn, dan zijn er minimaal twee mensen
nuchter, waarvan voor zover mogelijk één in bezit van een rijbewijs.
 Gebruik en bezit van drugs zijn verboden en dit is voor iedereen duidelijk.
 Ook leden boven de 18 jaar gebruiken en bezitten geen drugs.
 Er zijn sancties afgesproken als iemand drugs bezit of gebruikt.
 Er zijn afspraken gemaakt over roken.
 Er wordt op gelet dat peuken geen brand kunnen veroorzaken.
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Meer informatie











Infoblad Drank- en horecawet – www.scouting.nl – Bestuur & organisatie –
Regelgeving – Infobladen regelgeving
Drank- en Horecawet – www.wetten.nl
Informatie over alcohol – www.alcoholvrijeomgeving.nl, www.alcoholinfo.nl
Infoblad Rookverbod en roken – www.scouting.nl – Bestuur & organisatie –
Regelgeving – Infobladen regelgeving
Trimbosinstituut Rokeninfo – www.rokeninfo.nl
Algemene informatie over de Tabakswet – www.rokeninfo.nl
Tabakswet – www.wetten.nl
Trimbosinstituut – www.trimbos.nl
Nix18 – www.nix18.nl
Explorergids – www.scoutshop.nl
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