
Tipfiche Drank & Drugs 
Stimuleer je afdeling om mee te groeien met de tips 

van onze tipfiches! 
 

 
 

    Drank & drugs 
 

Wat zegt de wet? 

•   Drankgebruik onder 16 jaar is verboden. Wanneer je ouder dan 16 jaar bent, 

maar jonger dan 18 jaar, mag je alcohol drinken, maar geen sterke dranken. 

•    Een voertuig besturen, mag niet wanneer je meer dan 0.5 promille alcohol in je bloed 

hebt 

• Je mag alcohol drinken op openbare plaatsen, maar je mag niet dronken zijn 

•     Je mag niet ten allen tijde sterke dranken schenken. Daarvoor moet je altijd 

een vergunning aanvragen (evenementen én activiteiten in lokaal). De 

vergunning is nooit blijvend geldig 

• Je mag binnen KLJ-verband geen uitdagingen voorstellen of aanvaarden 

wanneer je dronken wordt. Drankspelletjes met alcohol organiseren of 

eraan deelnemen, mag dus niet 

•    Druggebruik is in alle gevallen illegaal, heeft geen plaats in de jeugdwerking 

en wordt in geen enkel geval getolereerd  

KLJ, drank & drugs 

•    De KLJ-verzekering komt niet tussen bij een ongeval of schade wanneer dit  

veroorzaakt werd door iemand onder invloed van alcohol of drugs 

•   Alcohol- en druggebruik kan invloed hebben op het imago van jouw afdeling en KLJ-

koepel. Denk hieraan 

•    KLJ zet zich in te sensibiliseren rond drankgebruik. Zoek zeker eens naar  

‘Zatte botten-campagne’ en kom meer te weten over de do’s en dont’s  

  



 

 

 

 

 

           Drank & drugs 
Tips 

•   Stel hierrond duidelijke afspraken op. Zo weten leden, leiding en bestuur wat kan en 

mag op activiteiten, evenementen en kampen. Een alcohol- en drugbeleid opstellen, 

kan hierbij helpen  

•   Laat roken niet toe tijdens activiteiten, baken de rookpauzes in. Zelfs wanneer de 

activiteit buiten doorgaat 

•   Zorg ervoor dat leden die nog moeten rijden, geen alcohol drinken 

•   Bied alcohol nooit gratis aan 

•   Voorzie tijdens elke activiteit minstens één, bij voorkeur twee, meerderjarige BOB(‘s) 

•   Maak het aanbod non-alcoholische dranken gevarieerder of goedkoper dan het 

aanbod alcoholische dranken 

•   Indien jullie na een +16-activiteit op café gaan, laat weten aan leden en ouders dat dit 

optioneel is. Communiceer wanneer de activiteit gedaan is 

•   Alcoholische dranken kunnen goede sfeermakers zijn, maar wees attent. Draag zorg 

voor elkaar en vermijd groepsdruk die ervoor zorgt dat je vrienden hun grenzen 

verliezen   

•   Bij ondoordacht of overmatig gebruik van verdovende middelen of alcohol, kan dit een 

roep naar hulp zijn. Wees dus als groep aandachtig en help elkaar wanneer het 

minder goed gaat 

 

  



 

 

 

 

 

 

                                                 Drank & drugs 

-16 

•   Als leider, bestuurslid of +16’er ben je vaak een voorbeeldfiguur voor jongere leden,  

ga bewust om met die voorbeeldfunctie en hou je aan de strengst geldende regels  

bij gezamenlijke activiteiten. Dit wil zeggen dat niemand tijdens zo’n activiteit rookt 

of alcohol drinkt 

•   Richt je lokaal -16-vriendelijk in. Zo kan een toog gemaakt uit bierbakken vreemde 

signalen geven aan nieuwe KLJ-leden, ouders.. Ruim daarbij ook steeds de resten  

van een +16-activiteit op voor de volgende -16-activiteit begint 

•   Rook niet tijdens activiteiten. Als er overdag gerookt wordt, rook dan uit het zicht  

van -16-leden 

 

Op weekend of kamp 

•   Stel, samen met je leden, een gedragscode op voor het kamp begint 

•   Maak afspraken met kookouders, technische ploeg, helpende oudleiding..  

Zo vermijd je foute verwachtingen en discussies op kamp 

•   Verbied deelnemers eigen alcoholische dranken mee te brengen, treed op als je 

opmerkt dat een lid dit wel deed 

•   Neem best geen sterkte drank mee op kamp. Zo verkrijg je geen last met 

leeftijdsverschillen, en mag iedereen evenveel 

•   Duid, onder de leiding, elke dag steeds twee personen aan als BOB 

•   Bied pas tegen de avond alcohol aan  

•   Drink geen alcohol totdat je -16-leden in bed liggen  

•   Voorzie steeds een ochtendactiviteit en verwacht dat alle deelnemers hieraan actief 

participeren  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                      Drank & drugs 

Omgaan met druggebruik  

•   Maak duidelijke afspraken: niemand mag drugs bezitten of onder invloed zijn. Ook  

niet in de buurt van het KLJ-lokaal 

•   Voeg aan de afspraken toe wat er zal gebeuren indien iemand betrapt wordt met 

illegale drugs. Wees je ervan bewust dat melden of het netwerk inschakelen een 

goede eerste stap kan zijn. Als leiding kan je namelijk aansprakelijk gesteld worden 

indien er iets (niet) gedaan werd. Je hebt vaste procedures nodig om aan te tonen  

dat je er, als afdeling, alles aan doet om drugs buiten te houden 

o Drugpunt, vad  

•   Leg uit dat druggebruik het imago van de afdeling kan schaden. Ook als dit gebruikt 

wordt buiten de KLJ-omgeving  

Meer weten over drugs: watwat.be/drugs 
 
Weet je niet hoe je hieraan moet beginnen? Neem dan gerust contact op met jouw 
Pedagogisch Medewerker 
 
Handige tools  

•   Het KLJ Kwaliteitsinstrument: gebruik deze methodiek om jouw alcohol- en  

drugbeleid onder de loop te nemen 

•   Kom je in een noodsituatie terecht, of weet je niet goed wat doen? Bel dan het KLJ-

Noodnummer: +32475/77.51.10 

•   “Drugsbeweging.be”: praktische gids om met jouw afdeling tot een alcohol- en 

drugbeleid te komen, theoretische info en drugpreventie, organisaties die werken 

rond preventie van onverantwoord alcohol- en drugbeleid 

•   Vad.be biedt advies en materialen rond alcohol, illegale drugs, psychoactieve  

medicatie, gokken gamen 

•   Via vad.be kan je de ‘z(a): (o)t op kamp-bundel’ downloaden. Deze gids helpt je bij  

het maken van afspraken rond alcohol en drugs op kamp 

•   Bij ‘druglijn.be’ kan je terecht met alle vragen rond drank, drugs, pillen, gamen en 

gokken 

 

 


