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Illegale drugs in de BBC

Het gebruik van illegale drugs zoals cocaïne, xtc en speed is in iedere Vlaamse stad of gemeente 
een realiteit. Hoewel het gebruik van illegale drugs zich vaak verborgen afspeelt, wordt een stad of 
gemeente er toch mee geconfronteerd: verkeersongevallen, vandalisme, gezondheidsproblemen, 
huiselijk geweld, productiviteitsverlies op het werk, straatdealers en vechtpartijen zijn maar enkele van 
de potentiële problemen waarmee een stad of gemeente te maken krijgt als gevolg van het gebruik van 
illegale drugs. 

Omdat drugproblemen een hypotheek leggen op de ontwikkelingskansen van jongeren, op het welzijn 
van gezinnen, op de gezondheid van de gebruiker en op een veilige en leefbare stad of gemeente 
spelen lokale overheden een belangrijke rol bij de aanpak ervan. De aanpak van druggerelateerde 
maatschappelijke overlast is ook een van de vijftien fenomenen die aan bod komen in de Strategische 
Veiligheids- en Preventieplannen. Om deze problemen het hoofd te bieden, kan de gemeente 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) op zich nemen. Hierdoor speelt de gemeente ook een belangrijke rol met 
betrekking tot het behalen van de door de Vlaamse overheid opgestelde gezondheidsdoelstellingen 
inzake illegale drugs.1

Het gebruik van illegale drugs: 
enkele cijfers

- In het Vlaams Gewest geeft 3,7% van de bevolking van 15 tot 64 jaar aan ooit andere illegale drugs 
dan cannabis gebruikt te hebben.

- 6,2% van alle leerlingen in het secundair onderwijs heeft ooit een andere illegale drug dan 
cannabis gebruikt. Van alle illegale drugs uitgezonderd cannabis is xtc de meest gebruikte.

- 27,2% van alle jongeren in het secundair onderwijs zeggen dat ze aan andere illegale drugs dan 
cannabis kunnen geraken.

- In het uitgaansleven zijn cocaïne en xtc de meest gebruikte illegale drugs naast cannabis. 26% van 
de uitgaanders in Vlaanderen zegt ooit xtc te hebben gebruikt en 23% geeft aan ooit cocaïne te 
hebben gebruikt. 19% nam ooit al amfetamines. 

- 6% van de studenten in het hoger onderwijs in Gent en Antwerpen geeft in een bevraging in 
2009 aan dat ze ooit xtc of amfetamines gebruikt hebben. 3% heeft in het voorbije jaar xtc of 
amfetamines gebruikt. 6% zegt ook ooit cocaïne te hebben gebruikt. 

- In België wordt het aantal injecterende gebruikers tussen 15 en 54 jaar geschat op 20.200. Dat 
zijn 4 op de 1.000 Belgen in die leeftijdscategorie.2 

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.”
Specifi ek voor illegale drugs zijn de gezondheidsdoelstellingen:

- Bij personen van 17 jaar en jonger is het percentage dat ooit cannabis of een andere illegale drug heeft gebruikt niet 
hoger dan 14% (in het schooljaar 2004 - 2005 was dat 19%). 

- Bij personen van 17 jaar en jonger is het percentage dat 12 maanden voor de bevraging cannabis of een andere illegale 
drug heeft gebruikt niet hoger dan 7% (in het schooljaar 2004 - 2005 was dit 9,9%). 

- Bij 18- tot 35-jarigen is het percentage dat 12 maanden voor de bevraging cannabis of een andere illegale drug heeft 
gebruikt niet hoger dan 8% (in 2004 was dit 10,7%).

2 Meer cijfers en achtergrondinfo bij het gebruik van illegale drugs vindt u op de VAD-website (www.vad.be). 



Wat zijn de gevolgen van illegaledrug-
gebruik?

De drugproblematiek is een zeer complexe problematiek met tal van oorzaken en gevolgen op allerlei 
leefdomeinen. Druggebruik, en zeker drugafhankelijkheid, kan leiden tot heel wat ingrijpende individuele 
en sociale gevolgen, zowel op korte als op lange termijn. Niet alleen op gezondheidsniveau, maar ook 
op het vlak van welzijn en criminaliteit (sociale schade).

Gezondheid

Elke drug heeft een specifi eke werking en invloed op de gezondheid. De e� ecten en risico’s verschillen 
van persoon tot persoon en hangen af van de gebruikte hoeveelheid, de regelmaat, de plaats en het 
moment van gebruik. Enkele mogelijke gezondheidsrisico’s zijn: ernstige hersenbeschadigingen, 
depressies, hallucinaties, concentratiestoornissen, uitdroging, hartproblemen, angststoornissen, 
epileptische aanvallen en slaapproblemen. Injecterende druggebruikers lopen bovendien een groot 
risico om besmet te raken met infectieziekten zoals hiv en hepatitis B en C. 

Sociale schade

Het gebruik van illegale drugs veroorzaakt schade die verder gaat dan de lichamelijke en psychische 
gezondheid van de gebruiker en deze schade is vooral zichtbaar op lokaal niveau. 

• Door de illegale status van het product komen veel gebruikers vroeg of laat in aanraking met 
politie en justitie (in 2010 werden er in België 40.725 drugsfeiten gepleegd), met alle gevolgen 
van dien voor de situatie thuis, op school, op het werk … Veel afhankelijke druggebruikers staan 
bij de politiediensten bovendien bekend als zogenaamde draaideurcriminelen. 

• Rijden onder invloed en druggerelateerde verkeersongevallen: In 2009 stelden de federale en 
de lokale politie in België 2.571 processen-verbaal op in verband met rijden onder invloed van 
drugs.

• Binnen het gezin kan het drugprobleem van een gezinslid ernstige gevolgen hebben: 
partnergeweld, oudermisbehandeling ...

• Ook in de werkcontext kunnen zich heel wat problemen voordoen als gevolg van het gebruik 
van illegale drugs: ziekteverzuim of afwezigheid, vermindering van de productiviteit, meer kans 
op arbeidsongevallen, confl icten met de collega’s enzovoort. 

• Om in hun fi nanciële behoeften te voorzien, gaan sommige gebruikers dealen. Anderen verzeilen 
in de prostitutie, diefstal en kleine criminaliteit. 

• Heel wat problematische druggebruikers zijn thuis- of dakloos en leggen een enorme druk op 
OCMW en CAW.



Illegaledruggebruik in de gemeente: 
van analyse tot aanpak

De lokale analyse
Om de noden maar ook de aanwezige sterktes met betrekking tot het gebruik van illegale drugs 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 illegale drugs. Ook voor een kleine gemeente is het aangeraden een 
minimale lokale analyse te doen om een beleid op maat te kunnen uitwerken. Mogelijke bronnen voor 
cijfers zijn: patiëntenregistraties (CAW, OCMW, spoeddienst …), statistieken van lokale politie, databank 
lokaal bestuur. Grotere steden kunnen ook gebruik maken van een monitor zoals ADAM: Antwerpse 
Drug- en Alcohol Monitor en MILD: Monitor Integraal Lokaal Drugbeleid. 

Enkele voorbeelden van druggerelateerde gebeurtenissen of situaties die mogelijks problemen met zich 
meebrengen en naar voren kunnen komen uit een lokale analyse zijn:

- overlast in de stationsbuurt, op pleintjes en in parken;
- de aanwezigheid van gebruikers en dealers in het straatbeeld;
- cafés, theehuizen of privépanden waar drugs verhandeld worden;
- overlast bij fuiven of andere evenementen;
- tussenkomst van politie bij geweld in het gezin ten gevolge van druggebruik;
- leegstaande of verwaarloosde panden die druggebruikers aantrekken;
- vragen van burgers of politie rond de doorverwijzing van mensen met drugproblemen;
- rondslingerende spuiten op pleintjes, parken …

Van analyse tot doelstellingen
Een volgende stap is het uitwerken van een lokaal alcohol- en drugbeleid op basis van de resultaten 
van de lokale analyse. Om de problemen die naar boven kwamen uit deze analyse op een e� ectieve 
manier het hoofd te bieden, is een integrale en planmatige aanpak vereist. Hierbij kan het uitwerken van 
een lokaal alcohol- en drugbeleid 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 illegaledrugproblematiek ook in haar meerjarenplan opnemen door ze in te 
schrijven als operationele doelstelling binnen één of meerdere (prioritaire) doelstellingen. Zo kan 
de aanpak van drugproblemen 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 e� ectiviteit 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). 



Doelstellingen en acties: enkele voorbeelden 

1. Beleidsdoelstelling: het uitwerken van een lokaal alcohol- en drugbeleid

Acties:
• regels & handhaving: 

- speekseltests in het verkeer uitvoeren;
- een bestuurlijke aanpak van drugproblemen:

  strikt toezicht op uitbatingsvergunningen;
  straat- en plaatsverboden voor overlastveroorzakers toepassen.

- een fuifbeleid voeren in de gemeente waarbij systematisch afspraken worden gemaakt 
tussen gemeente, politie en organisator.

• structurele maatregelen: 
- meer verlichting op het speelplein om de sociale controle en het veiligheidsgevoel te 

bevorderen; 
- een aanbod van goedkope en sociale woningen voorzien;
- een (inter)gemeentelijke drugpreventiewerker aanwerven.

• informeren & sensibiliseren: 
- een infoavond over illegale drugs organiseren voor ouders;
- 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 over drugs;
- afstemming bevorderen rond de drugproblematiek binnen de lokale eerstelijnsdiensten;
- een loketfunctie voorzien waar burgers terechtkunnen met vragen en klachten in 

verband met de drugproblematiek.

2. Beleidsdoelstelling: 
- (prioritaire) beleidsdoelstelling: de objectieve veiligheid van burgers verhogen door 

criminaliteit en overlast e  ̈ ciënt te bestrijden.
     Operationele doelstelling: drughandel, druggerelateerde criminaliteit en overlast terugdringen
               en beter beheersen.

Acties:
• regels & handhaving: 

- afspraken maken met het parket rond praetoriaanse probatie voor drugafhankelijke veelplegers;
- afspraken maken tussen gemeente, horeca en politie rond extra patrouilles in de uitgaansbuurt.

• structurele maatregelen: 
- een spuitenpatrouille oprichten die ondermeer instaat voor het opruimen van door 

druggebruikers achtergelaten naalden en spuiten;
- een sociaal activeringsbeleid voeren.

• informeren & sensibiliseren: 
- educatieve materialen ter beschikking stellen van scholen, het jeugdwerk, 

welzijnsdiensten, uitgaansleven …

• vroeginterventie & eerstelijnszorg: 
- een passend en behoeftedekkend zorgaanbod voor probleemgebruikers 

voorzien;
- gemeente, OCMW en CAW werken samen rond ambulante woon-

begeleiding voor daklozen met een afhankelijkheidsproblematiek. 
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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 gezond-

heidsbeleid 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 gezondheids-

beleid?’. U kan deze brochure downloaden op www.vigez.be door onderstaande 

QR code te scannen met uw smartphone of tablet.

Op uw gezondheid


