Alcohol in de
beleids- en beheerscyclus
van gemeenten
en OCMW’s (BBC)

Alcohol in de BBC

Alcohol is alom tegenwoordig in iedere Vlaamse stad of gemeente: op café of in het jeugdhuis, in het
verkeer, tijdens de jaarmarkt of op de nieuwjaarsreceptie.
Hoewel de meeste burgers op een verantwoorde wijze met alcohol omgaan, wordt de gemeente toch
bijna dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van overmatig alcoholgebruik:
- openbare dronkenschap;
- lawaaihinder;
- verkeersongevallen;
- overlast door jongeren die te veel drinken;
- vandalisme;
- gezondheidsproblemen;
- huiselijk geweld;
- productieverlies op het werk;
-…
Omdat alcoholproblemen een hypotheek leggen op de ontwikkelingskansen van jongeren, op het
welzijn van gezinnen, de gezondheid van de drinker en op een veilige en leefbare stad of gemeente
hebben lokale overheden een verantwoordelijkheid bij de aanpak ervan. Hun rol kan dan zowel een
regiefunctie (zorgen voor afstemming, partners stimuleren en ondersteunen, linken leggen met
verschillende beleidsdomeinen, …) als een uitvoerende functie (zelf acties en projecten opzetten en
maatregelen nemen) zijn. Hierdoor speelt de gemeente ook een belangrijke rol met betrekking tot het
behalen van de door de Vlaamse overheid opgestelde gezondheidsdoelstellingen inzake alcohol.1

Problematisch alcoholgebruik:
de cijfers2
- 13% van de mannen en 6% van de vrouwen heeft problemen met alcohol.
- De leeftijdsgroep 45-54 jaar telt het grootste aantal problematische drinkers (13%).
- Bij de leeftijdsgroep 15-24 jaar drinkt 8% problematisch.
- 9% van de huisartspatiënten kreeg tijdens het laatste jaar de diagnose alcoholmisbruik of -afhankelijkheid.
- Bij 56% van de studenten kwam in 2009 het afgelopen jaar bingedrinken3 voor. Voor 21% van de
studenten kwam bingedrinken minstens eens per maand voor, meestal maandelijks of wekelijks.
Het hoogste percentage bingedrinken is te zien bij jongeren tussen 15 en 24 jaar (14%) en dan
vooral bij jonge mannen (22%).
- 34% van de studenten vertoonde in 2009 risicokenmerken van problematisch alcoholgebruik
(score van 8 of meer op de AUDIT4).

1
De gezondheidsdoelstelling van de Vlaams overheid over tabak, alcohol en illegale drugs luidt als volgt:
“Het realiseren van gezondheidswinst op bevolkingsniveau door tegen het jaar 2015 het gebruik van tabak,
alcohol en illegale drugs terug te dringen.”
Specifiek voor alcohol zijn de gezondheidsdoelstellingen:
- Bij personen van 15 jaar en jonger is het percentage dat meer dan 1 keer per maand drinkt niet hoger dan 20%
(in het schooljaar 2004 - 2005 was dat 26,6%).
- Bij de 15- tot 25-jarigen ligt het percentage jongeren dat minstens 1 keer per week 6 glazen op 1 dag drinkt niet
hoger dan 13% (in 2004 was dat 17,3%).
- Bij de mannen van 16 jaar en ouder is het percentage dat meer dan 21 eenheden per week drinkt niet hoger
dan 10% (in 2004 was dat 13%).
- Bij de vrouwen van 16 jaar en ouder is het percentage dat meer dan 14 eenheden per week drinkt niet hoger
dan 4% (in 2004 was dat 5,5%).
2
Meer cijfers en achtergrondinfo bij het gebruik van alcohol vindt u op de VAD-website (www.vad.be)
3
In dit onderzoek was er sprake van binge drinking als een vrouw minstens vier standaardglazen alcohol drinkt in
een tijdsspanne van twee uur of als een man minstens zes glazen alcohol drinkt in diezelfde tijdsspanne.
4
De ‘Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)’ is een screeningsinstrument voor ‘alcohol use disorders’, een
verzamelterm voor alcoholafhankelijkheid, -misbruik en -intoxicatie.

Wat zijn de gevolgen van
problematisch alcoholgebruik?
Ziekte
Alcoholgebruik is de derde belangrijkste risicofactor voor ziekte en invaliditeit. Naast het risico op
afhankelijkheid bestaat er een oorzakelijk verband tussen alcohol en een zestigtal verschillende
ziekten en aandoeningen zoals leverziekten, kankers (mondholte, keelholte, strottenhoofd, lever),
bloeddrukverhoging, hartziekten en hersenschade. In 2008 werd bij 348 mannen en 128 vrouwen het
overlijden rechtstreeks toegeschreven aan alcoholgebruik.

Sociale schade
Alcoholgebruik veroorzaakt schade die verder gaat dan de lichamelijke en psychische gezondheid van
de drinker en deze schade is vooral zichtbaar op lokaal niveau.

•

Misdrijven in verband met alcohol: de politiediensten registreerden in 2009 in het Vlaams gewest
10.508 feiten in verband met openbare dronkenschap, sluitingsuur horecazaken, geheime
stokerij, alcohol schenken aan dronken personen of andere niet nader bepaalde feiten.

•

Verkeer: in 2010 werden in totaal 35.954 personen veroordeeld voor alcoholintoxicatie, al of
niet samen met een veroordeling voor het veroorzaken van een verkeersongeval. Uit recent
onderzoek blijkt dat 42,5% van de Belgische automobilisten die zwaar gewond raakten bij een
ongeluk onder invloed waren van alcohol.

•

Binnen het gezin kunnen ernstige effecten optreden bij de kinderen als gevolg van misbruik
door de drinker. Dronkenschap kan ook relaties met partner (partnergeweld), ouders, familie en
vrienden negatief beïnvloeden.

•

Werk: bij 15 tot 30% van de bedrijfsongevallen speelt alcohol een rol. Ziekteverzuim of afwezigheid
op het werk liggen twee tot zes keer hoger bij mensen met drankproblemen.5

Problematisch alcoholgebruik in de gemeente:
van analyse tot aanpak
De lokale analyse
Om de noden maar ook de aanwezige sterktes met betrekking tot alcoholgebruik te ontdekken in de
gemeente of stad, wordt er best een lokale analyse gemaakt. Deze analyse biedt houvast voor het
uittekenen van een beleid op maat van de gemeente of stad en is idealiter gebaseerd op cijfergegevens
én praktijkervaringen van lokale stakeholders (preventiewerkers, politie, horeca, jeugdverenigingen,
burgers …) rond alcohol. Om een lokale analyse van de alcoholproblematiek te maken kan gebruik
worden gemaakt van de quickscan-methodiek6 die in het kader van het ECAT-project (‘to Empower the
Community in response to Alcohol Threats’) werd uitgewerkt en die reeds door een vijftiental steden
succesvol werd uitgevoerd. Ook de lokale monitor alcohol en jongeren7 kan nuttige gegevens opleveren.
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Meer cijfers over problematisch alcoholgebruik en de mogelijke gevolgen hiervan kunnen gevonden worden in de
factsheet alcohol (deze kan gedownload worden via www.vad.be).
De ECAT-quickscan omvat drie fasen van dataverzameling: (1) het verzamelen van archivale data over
alcoholgerelateerde onderwerpen, (2) een korte stakeholdersenquête en (3) aanvullende kwalitatieve dataverzameling en het vertalen van de quickscan-resultaten naar preventiestrategieën en-interventies. Deze
methodiek gaat uit van de kracht en inbreng van de lokale stakeholders, zowel als leverancier van relevante data als
beoordelaar van de verzamelde data. Op die manier worden alle verzamelde data, ook die van hogere geografische
niveaus, voortdurend gewikt en gewogen op basis van de herkenbaarheid en toepasbaarheid op lokaal vlak.
De lokale monitor alcohol en jongeren is een instrument dat lokale preventiewerkers kunnen gebruiken om,
in overleg met de detailhandel, systematisch na te gaan in welke mate de wetgeving op de verkoop van alcohol aan
minderjarigen in hun stad of gemeente wordt nageleefd door de distributiesector. Zij werken hiervoor samen met
jongeren van vijftien en zestien jaar, die in supermarkten, buurtwinkels en nachtwinkels verifiëren in welke mate
het voor hen mogelijk is om respectievelijk zwak alcoholische drank en sterkedrank aan te kopen. De monitor kan
bijvoorbeeld gebruikt worden om na te gaan of er nood is aan meer informatie over de wetgeving rond de verkoop
van alcohol aan minderjarigen. Hij kan ook gebruikt worden om de effectiviteit te evalueren van preventieve acties
die reeds opgezet werden rond dit thema. Voor meer info rond de lokale monitor: contacteer David.mobius@vad.be.

Enkele voorbeelden van alcoholgerelateerde gebeurtenissen of situaties die mogelijks problemen met
zich meebrengen en naar voren kunnen komen uit een lokale analyse zijn:
- de traditionele ‘100 dagen’-viering;
- verkoop van alcohol aan min-zestienjarigen en van sterkedrank aan min-achttienjarigen door
nachtwinkels;
- verkoop van alcohol op de jaarlijkse kerstmarkt;
- overlast bij fuiven of andere evenementen (festivals, carnaval …);
- tussenkomst van politie bij geweld in het gezin ten gevolge van alcoholmisbruik;
- verkeersagressie onder invloed van alcohol;
- alcoholproblemen bij OCMW-cliënten;
- vragen van burgers of politie rond de doorverwijzing van mensen met alcoholproblemen.
Van analyse tot doelstellingen
Een volgende stap is het uitwerken van een lokaal alcoholbeleid8 op basis van de resultaten van de lokale
analyse. Om de problemen die naar boven kwamen uit deze analyse op een effectieve manier het hoofd
te bieden is een integrale en planmatige aanpak vereist. Het uitwerken van een lokaal alcoholbeleid
kan dan als een (prioritaire) beleidsdoelstelling in de strategische nota van het meerjarenplan worden
opgenomen. Hierbij dient er een link gelegd te worden met verschillende beleidsdomeinen zoals het
lokaal sociaal beleid, integraal veiligheidsbeleid, verkeers-, gezondheids-, horeca-, fuifbeleid enzovoort.
De gemeente kan de alcohol- en drugproblematiek ook in haar meerjarenplan opnemen door ze in te
schrijven als operationele doelstelling binnen één of meerdere (prioritaire) doelstellingen. Zo kan de
aanpak van alcoholproblemen bijvoorbeeld een operationele doelstelling zijn binnen een prioritaire
doelstelling rond veiligheid en leefbaarheid van de gemeente.
Van doelstelling tot actieplan
Eens de beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd dienen hier actieplannen aan gekoppeld te worden.
Om de effectiviteit van het actieplan te vergroten, bestaat dit plan best uit een mix van acties op vier
terreinen:
- regels & handhaving (afspraken en de mogelijke controle erop);
- structurele maatregelen (verbetering van de omgeving en de bredere context);
- informeren & sensibiliseren (informatie voor inwoners en intermediairs);
- vroeginterventie & eerstelijnszorg (faciliteren van vorming, overleg en netwerking).

8
Deze fiche geeft een overzicht van de aandachtspunten in verband met alcohol en het opzetten van een alcoholbeleid.
In de praktijk zal een stad of gemeente er echter vaak voor kiezen om een alcohol- én drugbeleid uit te werken.
Omwille van de verschillen in legale status en maatschappelijk aanvaardbaarheid tussen alcohol en illegale drugs werd
ervoor gekozen om hiervoor aparte fiches uit te werken.

Doelstellingen en acties: enkele voorbeelden
1. Beleidsdoelstelling: het uitwerken van een lokaal alcoholbeleid
Acties:

• regels & handhaving:
- afspraken maken tussen gemeente, horeca en politie rond extra patrouilles in de
uitgaansbuurt;
- een alcoholbeleid opstellen voor het gemeentepersoneel.

• structurele maatregelen:
- meer verlichting op het speelplein om de sociale controle en het veiligheidsgevoel te
bevorderen;
- een horecacoach aanstellen die fungeert als infokanaal tussen horeca-uitbaters en
het lokale bestuur.

• informeren & sensibiliseren:
- de campagne ‘-16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank’ lanceren in alcohol-verkooppunten;
- een infoavond over alcohol organiseren voor ouders;
- educatieve materialen ter beschikking stellen van scholen, het jeugdwerk, welzijnsdiensten, horeca …;
- een vaste link naar De Druglijn (www.druglijn.be) en haar campagnes plaatsen op de
gemeentelijk website.

• vroeginterventie & eerstelijnszorg:
- vorming organiseren voor medewerkers van de sociale dienst van het OCMW rond alcohol.
2. Beleidsdoelstelling:


(prioritaire) doelstelling: stad x uitbouwen tot een veilige leefomgeving.
Operationele doelstelling: het terugdringen van weekendongevallen met 10%.

Acties:

• regels & handhaving:
- gerichte alcoholcontroles uitvoeren;
- een fuifbeleid voeren in de gemeente waarbij systematisch afspraken worden gemaakt
tussen gemeente, politie en organisator.

• structurele maatregelen:
- alternatief vervoer organiseren bij het stadsfestival;
- een (inter)gemeentelijke drugpreventiewerker aanwerven.

• informeren & sensibiliseren:
- een informatiecampagne rond alcohol in het verkeer organiseren.

• vroeginterventie & eerstelijnszorg:
- doorverwijzing naar hulpverlening voorzien voor dronken chauffeurs;
- de zelftest en zelfhulpmodule voor alcohol promoten.

Maak er werk van
Voor verdere informatie en adviezen kan u steeds terecht bij het Logo of
CGG van uw regio. U vindt uw Logo via www.vlaamselogos.be en uw CGG
via www.vad.be (onder de rubriek ‘Over VAD’ bij ‘Structurele partners’).

Vlaamse expertisecentra:
VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie v.z.w.)
www.vigez.be en www.gezondegemeente.be: portaalsite over hoe een gezondheidsbeleid opzetten en met info en interventies voor alle gezondheidsthema’s.
Contact: Bruno.Buytaert@vigez.be - werner.dewael@vigez.be
VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen v.z.w.) www.vad.be
Contact: David.Mobius@vad.be
© VIGeZ, 2012 - tekst: Logo’s, VIGeZ & VAD
Een meer theoretische onderbouw voor een lokaal gezondheidsbeleid vindt u
in de brochure ‘Trekt u aan de kar van een vernieuwend lokaal gezondheidsbeleid?’. U kan deze brochure downloaden op www.vigez.be door onderstaande
QR code te scannen met uw smartphone of tablet.

Op uw gezondheid

