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1. Missie van de Hulpverleningszone Oost inzake alcohol- en 

drugbeleid 
De Hulpverleningszone Zone Oost is bekommerd om een goede dienstverlening aan de bevolking en 
heeft een verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn medewerkers. 
Derhalve wil de Hulpverleningszone Zone Oost een transparant personeelsbeleid voeren met 
aandacht voor ieder personeelslid en zijn of haar specifieke noden of problemen. 

De welzijnswet verplicht de werkgever de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van zijn 
werknemers te garanderen. De werkgever is verplicht te analyseren waaraan werknemers kunnen 
worden blootgesteld. Alcohol- en druggebruik houden risico’s in voor de werknemer zelf, collega’s en 
eventueel derden. 

2. Toepassingsgebied 
Dit reglement is van toepassing op alle operationele medewerkers van de Hulpverleningszone Zone 
Oost en vormt een bijlage aan het arbeidsreglement. 

Dit reglement is van toepassing tijdens de werkuren, het afleggen van de arbeidsweg, tijdens werk 
gerelateerde activiteiten, waar men als personeelslid aanwezig is en buiten de arbeidsuren als men 
zich in zonale uitgangsuniform bevindt. 

3. Definities 
• Drugs = ruime term, omvat legale drugs (alcohol, tabak , medicatie) en illegale - bij wet 

verboden - drugs 

• Rookwaar = alle tabak met inbegrip van de e-sigaret 

• Leidinggevende / onmiddellijke chef : Dit is de rechtstreeks (hiërarchisch) leidinggevende 
of bij diens afwezigheid een andere leidinggevende. 

4. Doelstellingen 
Met dit alcohol- en drugbeleid stelt de korpsleiding het functioneren van iedere medewerker bij de 
brandweer centraal. Preventie, behoud van functie en behoud van tewerkstelling zijn hierbij essentieel. 

Het gebruik van alcohol of drugs kan een ongewenste vermindering of terugval van de arbeidsprestatie 
teweegbrengen, het vermindert de dienstverlening voor de burger en verhoogt het risico op 
arbeidsongevallen. Brandweermedewerkers hebben immers een veiligheidsfunctie. 

De doelstellingen van het alcohol- en drugbeleid zijn het bevorderen van: 

• het welzijn en de veiligheid van de personeelsleden 

• het goed functioneren van het personeel 

• sensibiliseren en informeren van het personeel 

• een verantwoorde houding tegenover het gebruik van alcohol en drugs 

• aanpakken van functioneringsproblemen die aan gebruik van alcohol en drugs te wijten zijn 
 

Binnen de arbeidssituatie wil de korpsleiding tevens medewerkers met een alcohol of drugprobleem op 
weg helpen om op een effectieve wijze iets aan hun probleem te doen. Ze wil deze medewerker(s) een 
haalbare kans bieden op herstel. 
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5. Basisprincipes 
Het alcohol- en drugbeleid gaat uit van volgende basisprincipes: 

• Dit beleid beschermt de burger 

• Dit beleid beschermt de collega-medewerker 

• Dit beleid richt zich op het functioneren van de medewerkers 

• Dit beleid heeft respect voor het privéleven van de medewerkers 

• Dit beleid garandeert een vertrouwelijke hulpverlening 

• Dit beleid is transparant 

• Dit beleid geldt voor iedereen 

6. Gebruik van alcoholhoudende dranken of drugs 

(uitgezonderd legale rookwaren) 
De basisregel is dat alcoholhoudende dranken of drugs bij de brandweer tijdens de diensturen niet 
kunnen. 

Alle leidinggevenden, zien daarom toe op de correcte toepassing van volgende maatregelen. 

• Niemand mag zich onder invloed van drugs of alcohol op de dienst aanbieden. 

• Tijdens de diensturen is elke consumptie van alcoholische dranken of drugs verboden.  
Legale rookwaren kunnen wel, doch de dienstactiviteit mag er niet door onderbroken worden. 
Tijdens interventies kan er enkel gerookt worden mits toestemming van de leidinggevende 

- In de posten en kazernes mogen er geen alcoholische dranken of drugs vrij aanwezig zijn. 
Drugs uitgezonderd legale tabak zijn verboden. 
 

Uitzondering zijn alcoholische dranken die kunnen aangeboden worden bij festiviteiten, of 
georganiseerde activiteiten of na diensttijd met goedkeuring van de leidinggevende en op eigen 
verantwoordelijkheid (reglementering wegcode). Hiervoor worden afspraken gemaakt met de 
verantwoordelijken van de plaatselijke vriendenkring. 

Dit verbod op alcohol- en druggebruik tijdens de diensturen is een algemene maatregel om vooral de 
globale efficiëntie en veiligheid te verbeteren, maar ook om het imago van de dienst en om het 
vertrouwen van het publiek in de brandweer te vergroten. 

Dit beleid moet elke twijfel wegnemen, zowel bij de collega's die aan de capaciteiten van een 
medewerker gaan twijfelen, ongeacht zijn functie, als bij de slachtoffers die zich onbehaaglijk voelen als 
een redder naar alcohol/drugs ruikt. 

7. Rookwaren 
Het bezit en delen van tabak is toegelaten. Dealen is verboden. 

Roken is verboden in alle ruimten waar de werknemers toegang hebben en in dienstwagens, zoals 
bepaald in het KB van 19 januari 2005. Op interventie is gebruik enkel toegelaten mits toestemming van 
de leidinggevende, dit om veiligheidsredenen. 

Onder ruimten wordt verstaan : 

• Alle werkplaatsen, ateliers, garages, magazijnen, bureaus waar men alleen of met meer werkt 

• Inkomhal, gangen, trappen, verbindingsruimtes, liften, vergader en opleidingslokalen, 
kleedruimtes, wc’s , sociale ruimten, kantines, …. 
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Onder dienstwagens wordt onder meer verstaan 

• Alle dienstwagens, interventiewagens, containers 
 

Deze opsommingen zijn niet limitatief 

Roken kan enkel in open lucht volgens de geldende wetgeving. 
Roken door openstaande ramen is verboden. 
Sigarettenpeuken mogen niet op de grond geworpen worden. 
De e-sigaret valt eveneens onder de regels van rookwaren. 

8. Procedure bij vaststelling van een functioneringsprobleem 

bij een medewerker 

8.1. Inleiding 

We spreken van een functioneringsprobleem als een medewerker de normale verwachtingen van de 
arbeidsrelatie niet meer nakomt met als gevolg dat hij/zij op dat ogenblik niet meer vlot en efficiënt 
functioneert en  niet meer inzetbaar is voor een interventie of andere opdrachten. 

Registreer 
Wanneer een medewerker niet functioneert zoals het moet, verstoort dit de goede gang van zaken. 
De onmiddellijke chef verzamelt de feiten in een verslag . Dit verslag maakt het nadien mogelijk om 
een gevoelig thema als alcohol- of drugsmisbruik te bespreken op een haalbare manier. 

Bespreek 
Het bespreekbaar stellen van alcohol- of drugsmisbruik stoot op weerstand en ontkenning, maar 
tegenover gestaafde, objectieve feiten is de kans op verontwaardigde reacties kleiner dan wanneer 
men iemand rechtstreeks aanspreekt op zijn middelengebruik. Op die manier vertrekt de 
onmiddellijke chef ook van datgene waarvoor hij/zij verantwoording kan, mag en moet vragen: 
namelijk het arbeidsgedrag en de arbeidsattitude van de medewerker. 

Stel grenzen 
Als bij alcohol- of drugsmisbruik niemand uit de omgeving reageert, wordt het misbruik meestal erger. 
Daarom zal bij functioneringsproblemen, wanneer grenzen overschreden worden, altijd worden 
opgetreden. Het is immers makkelijker om op te treden in het begin dan bij verziekte situaties. Elke 
onmiddellijke chef zal duidelijk en consequent formele stappen zetten, zal tucht- en 
evaluatieprocedures hanteren om het probleembesef bij de medewerker op te drijven. 

8.2. Vaststelling van de uiterlijke kentekenen 

Wie stelt de uiterlijke kentekenen vast? 
Wanneer een medewerker uiterlijke kentekenen van alcohol- of druggebruik vertoont, stelt de 
onmiddellijke chef deze feiten vast op basis van zijn eigen observaties of die van een andere persoon. 
Onder "andere persoon" wordt verstaan: elk personeelslid van de brandweer of elke getuige. 

Wanneer stelt de onmiddellijke chef de uiterlijke kentekenen vast? 
De vaststelling gebeurt onmiddellijk in aanwezigheid van de betrokkene EN van getuige(n). 

Wie wordt er verwittigd? 
De onmiddellijke chef verwittigt onmiddellijk de postoverste of officier van dienst als getuige. Bij elke 
vaststelling van een functioneringsprobleem wordt tevens de zonecommandant geïnformeerd. 
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8.3. Procedure 

Bij het opstellen van een verslag volgens onderstaande procedures, tekent het betrokken 
personeelslid voor kennisname op het document. Bij niet ondertekenen van het verslag of bij niet 
akkoord, vermeld het betrokken personeelslid de reden van niet ondertekening. 

8.3.1. Vermoeden van misbruik 

Wanneer er een vermoeden van misbruik is, zal de leidinggevende het verslag (bijlage 1) van 
vermoeden van inbreuken tegen het preventiebeleid aangaande alcohol en andere drugs invullen. Het 
originele document zal bewaard worden in het personeelsdossier van betrokken werknemer. Een 
kopie van dit verslag zal aan de betrokken werknemer bezorgd worden. 

Getuigen vermelden eveneens de vaststellingen op het verslag. 

Bijkomend aan het verslag kan een personeelslid verzoeken om een alcoholtest te laten afnemen om 
het vermoeden van misbruik tegen te spreken. 

8.3.2. Uiterlijke kentekenen van verlies van controle over de handelingen 

Wanneer een onmiddellijke chef opmerkt dat een werknemer geen controle meer heeft over zijn 
handelingen, zal deze de werknemer verzoeken zijn werkzaamheden onmiddellijk te stoppen. 
De betrokken werknemer zal op een veilige manier naar huis worden gebracht (dienstvoertuig). Hij zal 
tevens begeleid worden door minstens één collega. 
Wanneer het personeelslid echter agressief gedrag vertoont, zal de politie opgeroepen worden. Bij 
medische problemen wordt de 112 opgeroepen. 

De schorsing geldt voor de volledig geplande werktijd. 

De chef stelt een verslag (bijlage 2) op, over uiterlijke kentekenen van verlies van controle over de 
handelingen. 

Elke chef gebruikt het verslag “uiterlijke kentekenen van verlies van controle over de handelingen” om 
schriftelijk functioneringsproblemen te noteren. Dit verslag is een hulpmiddel voor de chef. Het 
vertrekt van het registreren van feiten en het bespreekbaar maken van problemen, met als leidraad 
het functioneren op het werk. 
Getuigen kunnen toevoegingen doen aan het verslag 

Bijkomend aan het verslag kan een personeelslid verzoeken om een alcoholtest, onder de vorm van een 
ademtest, te laten afnemen. De test met het ademtesttoestel is geen medische behandeling en dient 
niet door een geneesheer uitgevoerd te worden. De test wordt afgenomen door een officier in het 
bijzijn van de leidinggevende of een getuige. 

De leidinggevende kan eveneens het personeelslid mits akkoord verzoeken om een alcoholtest te 

laten afnemen. 

Als het resultaat van de alcoholtest negatief “S” (Safe) is, heeft het personeelslid bewezen dat het niet 
onder de invloed van alcohol is. De schorsing kan opgeheven worden maar evengoed behouden 
blijven afhankelijk van welke uiterlijke tekenen van verlies van controle de chef opmerkte. Het verlies 
van controle is het belangrijkste aspect waarover de leidinggevende moet oordelen. 
Als het resultaat van de alcoholtest positief “A” (Alert) is, kan de leidinggevende de werknemer 
schorsen voor een tijd van 3 uur met loonverlies tot gevolg gedurende de duur van de schorsing. 
Als het resultaat van de alcoholtest positief “P” (Positief) is, zal de werknemer onmiddellijk zijn 
dagtaak moeten eindigen met loonverlies tot gevolg en bekeken worden op welke wijze de 
werknemer de dienst onder begeleiding veilig kan verlaten. 
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Afspraken/ functioneringsgesprek 

Het functioneringsgesprek moet zo snel mogelijk na de vaststelling van het functioneringsprobleem 
plaatshebben. Dit gesprek gebeurt door de onmiddellijke chef en de verwittigde officier als getuige. 

Zij confronteren de betrokkene met zijn/haar verminderd functioneren, met de feiten die 

problematisch zijn. Zij stellen een gedragsverbetering in het vooruitzicht met concrete afspraken 

waarop verbetering wordt gewenst en op welke termijn. Er wordt een opvolgingsgesprek gepland 

uiterlijk drie maanden na dit eerste functioneringsgesprek. 

Zij adviseren betrokkene om voor eventuele persoonlijke problemen de arbeidsgeneesheer, of de 

personeelsdienst te raadplegen. Zij brengen in ieder geval de arbeidsgeneesheer op de hoogte, 

ongeacht of de betrokken persoon deze zal raadplegen. 

Bij een tweede inbreuk zal het personeelslid voor externe hulpverlening worden doorverwezen naar 
de arbeidsgeneesheer. De arbeidsgeneesheer zal na een vertrouwelijk gesprek met het 
desbetreffende personeelslid hulpverlening op maat voorstellen. Indien het personeelslid geen 
gebruik wil maken van deze mogelijkheid, zal dit genoteerd worden in het verslag. 
Na één maand wordt een evaluatiemoment ingelast tussen leidinggevende en medewerker. 

Bij een derde verwittiging kan de aanstellende overheid overgaan tot een ontslag wegens dringende 
redenen. Voor statutaire personeelsleden kan de tuchtprocedure opgestart worden. Dit omdat het 
betrokken personeelslid een gevaar vormt voor zichzelf, zijn collega’s en de burger. 

8.3.3. Zichtbare vaststelling van misbruiken aangaande alcohol en andere drugs  

De onmiddellijke chef roept de betrokken medewerker bij zich en vult samen met hem verslag (bijlage 

3) van waarneming van misbruiken aangaande het preventiebeleid alcohol en andere drugs in. Op 

vraag van de betrokken werknemer of het diensthoofd kan een derde partij aanwezig zijn bij dit 

gesprek. Als derde partij kan de coördinator van de dienst of een medewerker van de 

personeelsdienst worden aangesteld. 

De betrokken medewerker heeft de kans eventuele opmerkingen te laten noteren in het verslag. Het 

verslag wordt door alle partijen ondertekend. Wanneer de betrokken werknemer weigert het verslag 

te tekenen, wordt hiervan akte genomen in het verslag en zal dit verslag per aangetekend schrijven 

aan hem bezorgd worden ter kennisgeving. 

Nadien zal de onmiddellijke chef eventuele getuigen afzonderlijk bij zich roepen om met hen het 

verslag van de getuigen in te vullen. 

Er wordt van alle betrokken partijen vereist dat zij zich discreet opstellen aangaande de lopende 
procedure. 

Een afschrift van de verslagen wordt door de leidinggevende overgemaakt aan de 
personeelsdienst, die het origineel verslag bewaart in het persoonlijk dossier van het 
personeelslid dat het misbruik pleegde. 
Een kopie wordt eveneens bezorgd aan het betrokken personeelslid zelf, de rechtstreeks 
leidinggevende en de zonecommandant. 

8.3.3.1. Dealen van legale drugs 

Bij vaststelling van het dealen van legale drugs en medicijnen worden de goederen in beslag 
genomen. De postoverste en de zonecommandant worden op de hoogte gebracht van de feiten. De 
procedure beschreven in 8.3.3 wordt opgestart. 
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Wanneer een personeelslid voor de derde maal in zijn loopbaan betrapt wordt op het dealen van 
legale drugs kan dit leiden tot ontslag wegens dringende redenen. Voor statutaire personeelsleden 
kan de tuchtprocedure opgestart worden. 

8.3.3.2. Bezit, gebruik, delen of dealen van illegale drug 

Wanneer er wordt vastgesteld dat een personeelslid illegale drugs bezit, gebruikt, deelt of dealt, zal 
de leidinggevende onmiddellijk de politie verwittigen. Er wordt gevraagd aan de politie om een PV 
op te stellen van de feiten. 
De procedure beschreven in 8.3.3 wordt opgestart. 

Tevens zal het personeelslid voor externe hulpverlening worden doorverwezen naar de 
arbeidsgeneesheer. 
De arbeidsgeneesheer zal na een vertrouwelijk gesprek met het desbetreffende personeelslid 
hulpverlening op maat voorstellen. Indien het personeelslid geen gebruik wil maken van deze 
mogelijkheid, zal dit genoteerd worden in het verslag. 

Bij herhaling van de feiten zal overgegaan worden tot ontslag wegens dringende redenen. Voor 
statutaire personeelsleden zal de tuchtprocedure opgestart worden. 

8.3.3.3. Bezit, gebruik van alcohol 

Bij een eerste inbreuk zal het personeelslid verzocht worden de alcohol te verwijderen uit het 
gebouw. 
Bij een tweede inbreuk zal de alcohol in beslag genomen worden. 
Bij een derde inbreuk binnen de 3 jaar, kan men overgaan tot een ontslag wegens dringende 
redenen. Voor statutaire personeelsleden kan in dat geval de tuchtprocedure opgestart worden. 
Bij elke inbreuk zal de procedure omschreven in 8.3.3 gevolgd worden. 

8.3.3.4. Gebruik van rookwaar (buiten de voorziene pauze en plaats) 

Bij een eerste inbreuk zal het personeelslid verzocht worden zijn rookwaar te doven en op te 
bergen. 

Bij een tweede inbreuk zal het personeelslid eveneens verzocht worden zijn rookwaar te doven en 
zal de rookwaar in beslag genomen worden tot het einde van de werkdag. 

Een derde inbreuk binnen de 3 jaar kan leiden tot ontslag wegens dringende redenen. 

Voor statutaire personeelsleden kan in dat geval de tuchtprocedure opgestart worden. 

Bij elke inbreuk zal de procedure omschreven in 8.3.3 gevolgd worden. 

8.3.3.5. Gebruik van rookwaar in gesloten ruimten (bij wet verboden) 

Wanneer het personeelslid voor de eerste maal rookwaar nuttigt in ruimten waar de werknemers 
toegang tot hebben of in dienstwagens, zoals bepaald in het KB van 19 januari 2005 zal het 
personeelslid verzocht worden zijn rookwaar te doven en op te bergen. 

Bij herhaling van de feiten, zal dit leiden tot ontslag wegens dringende redenen. Voor statutaire 
personeelsleden zal de tuchtprocedure opgestart worden. 

Bij elke inbreuk zal de procedure omschreven in 8.3.3 gevolgd worden. 
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8.3.4. Het opvolgingsgesprek 

Na uiterlijk drie maanden kan er een eerste opvolgingsgesprek plaatsvinden. Er zijn twee 
mogelijkheden: 

• Het functioneren is verbeterd: 
Ook nu is verdere opvolging aangewezen, maar dit dooft uit wanneer betrokkene terug naar 
behoren functioneert 

• Het functioneren is niet verbeterd: 
- De medewerker wordt ervan op de hoogte gebracht dat er een nieuwe opvolgingstermijn van 

maximum drie maanden zal volgen 
- De medewerker wordt verwittigd dat er uiterlijk na drie maanden opnieuw een gesprek zal 

plaatsvinden met de directe chef en de officier als getuige 
- De medewerker wordt ervan op de hoogte gebracht dat, indien er tijdens dat gesprek geen 

gedragsverbetering kan worden vastgesteld, tuchtmaatregelen vooropgesteld worden 
- De afspraken van dit gesprek worden schriftelijk vastgelegd 
- Opnieuw wordt het advies gegeven om de arbeidsgeneesheer of de personeelsdienst te 

raadplegen. 
 

Indien het functioneren niet verbeterd is vindt er binnen de drie maanden een tweede 
opvolgingsgesprek plaats met de betrokken medewerker. 

Bij gedragsverbetering is verdere opvolging aangewezen. 

• Indien het functioneren niet verbeterd is na het tweede gesprek, wordt een tuchtprocedure 
ingezet. Ook dan wordt betrokkene nogmaals gewezen op de mogelijkheid om de 
arbeidsgeneesheer of de personeelsdienst te raadplegen. 

9. Willekeurig (ad random) afnemen van alcoholademtests 

 
De korpsleiding is verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van haar 
personeel en zij moet alles in het werk stellen om de rol van ‘goede huisvader’ te vervullen. 

Omwille van het ernstig risico op gezondheids- en functioneringsproblemen tijdens interventies 
wanneer men alcohol en/of drugs heeft gebruikt, is zelfs een minimaal gebruik van deze producten 
juist voor of tijdens het werk totaal ontoelaatbaar. 

Het alcohol- en drugbeleid is daarom voor de korpsleiding een prioritair beleidsinstrument. In die 
redenering zal zij ook op regelmatige basis en steekproefsgewijs alcoholademtests afnemen bij het 
operationeel personeel. 

Die tests vindt zij noodzakelijk omdat bij een verhoging van de ‘pakkans’ de naleving van het verbod 
op het gebruik van alcohol door het personeel beter zal worden opgevolgd. Een gelijkaardig fenomeen 
doet zich immers eveneens voor in het verkeer waar ten gevolge van het verhogen van de controles 
en het verhogen van de boetes het aantal snelheidsovertredingen en het aantal verkeersdoden 
drastisch daalt. 

Om het belang te benadrukken zullen de verantwoordelijke officieren ad random alcoholtests 
afnemen, zowel bij de manschappen als bij de onderofficieren van het van dienst zijnde personeel 
zonder individueel een werknemer te viseren. Dit zal gebeuren op last van de zonecommandant: 
onaangekondigd, op een willekeurig tijdstip, overdag of ’s nachts, tijdens weekdagen en in het 
weekend. De zonecommandant zal de officieren op dezelfde wijze onderwerpen aan de tests. 
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Deze tests staan los van de tests die worden opgelegd bij een medewerker die de uiterlijke 
kentekenen vertoont en waarvan men vermoedt dat hij/zij alcohol of drugs heeft gebruikt. 

10. Hulpverlening 

10.1. Rol van de personeelsdienst/directeur bedrijfsvoering 

Elke medewerker kan op vrijwillige basis een beroep doen op de personeelsdienst of kan ernaar 
doorverwezen worden door zijn/haar hiërarchische chef (cf. procedure functioneringsproblemen) of 
door de arbeidsgeneesheer. 

Een gesprek met de personeelsdienst is strikt vertrouwelijk en volledig vrijblijvend. Vanuit haar 
deontologie is zij gebonden aan het beroepsgeheim. Zij treedt niet bestraffend of veroordelend op en 
wenst enkel het hulpverleningsproces op gang te brengen wanneer dit nodig is. 

Tijdens een eerste gesprek tracht de personeelsdienst de ernst van het probleem in te schatten. Zij 
verschaft zo nodig informatie over de verschillende andere personen of gespecialiseerde 
hulpverleningscentra die de medewerker en zijn/haar gezin bij een eventuele behandeling kunnen 
ondersteunen. Zij kan vervolgens, wanneer de medewerker dit wenst, als bemiddelaar optreden. 

Wanneer de arbeidsgeneesheer betrokkene heeft doorverwezen naar de personeelsdienst geeft deze 
laatste feedback aan de arbeidsgeneesheer. 

10.2. Rol van de arbeidsgeneesheer 

De arbeidsgeneesheer heeft in het kader van problemen met gewenning volgende specifieke taken. 

• Na een gezondheidsbeoordeling de tijdelijke arbeidsongeschiktheid bepalen. 

• PRO-ACTIEF luisteren tijdens een gesprek met betrokkene (onderhoud gebaseerd op de 
afwezigheden en vooral op de vaststellingen, voor zover die werden medegedeeld). Dit houdt in 
dat er absoluut in real time een volledig gezondheidsdossier bijgehouden wordt, inclusief motieven 
voor afwezigheden. 

• Psychologische en materiële ondersteuning geven in samenwerking met de personeelsdienst en 
eventueel met de (open of gesloten) centra waar de betrokkene behandeld en opgevolgd wordt. 

• Doorverwijzen naar gespecialiseerde centra die een adequate follow-up bieden en hierbij 
samenwerken. 

• De klinische evolutie objectief opvolgen (follow-up). 

• Deelnemen aan preventiecampagnes en informatie verstrekken tijdens de jaarlijkse 
gezondheidsbeoordeling. 
 

De individuele opvolging door de arbeidsgeneesheer is strikt vertrouwelijk. Vanuit zijn deontologie is 
hij gebonden aan het medisch beroepsgeheim 
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11. Bijlage 1 
 

Verslag van vermoeden van inbreuken tegen het 

preventiebeleid aangaande alcohol en andere drugs 
 

 

A. Gegevens van het personeelslid 

Naam :  

Functie :  

Dienst :  

 

B. Gegevens van de leidinggevende 

Naam :  

Functie :  

Dienst :  

 

C. Datum en uur van het vermoeden 

Datum :  

Uur :  

 

D. Gedetailleerde beschrijving van het vermoeden 

 

 

 

 

E. Gedetailleerde beschrijving van de vaststelling door de getuige 

 

 

 

 

F. Opmerkingen van het personeelslid 

 

 

 

 Voor kennisname 

Handtekening + Naam leidinggevende Handtekening + Naam personeelslid 
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12. Bijlage 2 
 

Verslag van waarneming van misbruiken aangaande het 

preventiebeleid alcohol en andere drugs 
 

 

A. Gegevens van het personeelslid 

Naam :  

Functie :  

Dienst :  

 

B. Gegevens van de leidinggevende 

Naam :  

Functie :  

Dienst :  

 

C. Datum en uur van de waarneming van de feiten 

Datum :  

Uur :  

 

D. Gedetailleerde beschrijving van de vaststellingen 

1. Vaststelling i.v.m. bezit, gebruik, delen of dealen van alcohol of drugs. 

□ 1.1. Dealen van legale drugs (ga verder naar 2.1.) 

□ 1.2. Bezit, gebruik, delen of dealen van illegale drugs (ga verder naar 2.2. en 2.3.) 

□ 1.3. Bezit, gebruik, delen van alcohol (ga verder naar 2.4) 

□ 1.4. Gebruik van rookwaar (buiten de voorzien pauze en plaats) (ga verder naar 2.5.) 

□ 1.5. Gebruik van rookwaar in gesloten ruimten (ga verder naar 2.5.) 

 

Getailleerde beschrijving van de vaststelling. 

(beschrijving van het bezit en/of de vindplaats of beschrijving van het gebruik + de 

omstandigheden) 

 

2. Maatregelen 

□ 2.1. In beslag genomen goederen worden vernietigd door het diensthoofd, met de 

 coördinator of een ander diensthoofd als getuige. 

 Door wie? 

 Getuige? 

□ 2.2. Verwittiging van politie 

 Door wie? 

 Getuige 
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□ 2.3. Doorverwijzing naar externe hulpverlening 

 Betrokken personeelslid wenst hier gebruik van te maken. 

 (in dit geval zal de personeelsdienst contact opnemen met het personeelslid voor 

 verdere afspraken) 

□ 2.4. Verzoek alcohol te verwijderen uit het gebouw 

 Het opbergen van de alcohol van de leidinggevende 

□ 2.5. Het doven van de rookwaar (enkel bij eerste inbreuk) 

 Het doven van de rookwaar en in beslagname van de rookwaar tot einde van de 

 werkdag (vanaf 2de inbreuk) 

 Door wie? 

 Getuige? 

 

E. Gedetailleerde beschrijving van de vaststelling door de getuige 

 

 

 

 

F. Opmerking van het personeelslid 

 

 

 

 

 

Handtekening + Naam leidinggevende Handtekening + Naam personeelslid 

 (eigenhandig geschreven: voor kennisname) 

 

 

Handtekening + Naam 3de partij 

(indien aanwezig op vraag van één van beide partijen 
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13. Bijlage 3 
 

Verslag van uiterlijke kentekenen van verlies van controle over 

de handelingen 
 

 

A. Gegevens van het personeelslid 

Naam :  

Functie :  

Dienst :  

 

B. Gegevens van de leidinggevende 

Naam :  

Functie :  

Dienst :  

 

C. Datum en uur van de waarneming van de feiten 

Datum :  

Uur :  

 

D. Gedetailleerde beschrijving van de uiterlijke tekenen van verlies van controle over handelingen 

 

 

 

E. Gedetailleerde beschrijving van de vaststelling door de getuige 

 

 

 

F. Alcoholtest 

□ Alcoholtest aangevraagd door personeelslid 

□ Alcoholtest aangevraagd door leidinggevende met akkoord van personeelslid 

 

Resultaat van de test: 

□ Test Positief P 

□ Test Positief A 

□ Test Negatief S 

 

Uur van alcoholtest :  

Naam en functie van de afnemer :  

Naam en functie van de getuige :  
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□ Stopzetten van de werkzaamheden voor 3 uur met verlies van loon 

Aanvangsuur :  

□ Stopzetten van de werkzaamheden ganse geplande werktijd met verlies van loon 

□ Vervoer naar huis 

1ste begeleider :  

2de begeleider :  

□ Melding van politie 

Door wie? 

PV-nummer :  

□ Inroepen van medische hulp (dokter of ziekenwagen) 

Door wie? 

Welke hulp? 

□ Doorverwijzing naar de vertrouwenspersoon (1ste vaststelling) 

□ Betrokken personeelslid wenst hier gebruik van te maken. 

(in dit geval zal de personeelsdienst contact opnemen met het personeelslid voor verdere 

afspraken) 

□ Doorverwijzing naar externe hulpverlening (keuze bij 1ste vaststelling, VERPLICHT bij 2de 

vaststelling 

□ Betrokken personeelslid wenst hier gebruik van te maken. 

(in dit geval zal de personeelsdienst contact opnemen met het personeelslid voor verdere 

afspraken) 

 

G. Afspraken naar de toekomst toe 

 

 

 

 

H. Opmerkingen van het personeelslid 

 

 

 

Opgemaakt te ………………………………………… op ……../……../…………… 

Handtekening + Naam leidinggevende Handtekening + Naam personeelslid 

 (eigenhandig geschreven: voor kennisname) 

 

 

Handtekening + Naam 3de partij 

(indien aanwezig op vraag van één van beide partijen 
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I. Opvolgingsgesprek 

Datum :  

 

Verslag: 

 

 

 

 

 

 

Handtekening + Naam leidinggevende Handtekening + Naam personeelslid 

 (eigenhandig geschreven: voor kennisname) 

 

 

Handtekening + Naam 3de partij 

(indien aanwezig op vraag van één van beide partijen 

 

 

 

 


