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 Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota 
drugs 

 
 

Projectformulier ten behoeve van de 
Openbare instellingen 

 

Dit formulier moet door de openbare instelling worden ingevuld. Het dient om de aard van het uit te 
voeren project te beschrijven evenals de taken die aan het onderzoeksteam worden toevertrouwd, de 
planning en de manier waarop de openbare instelling de resultaten in haar eigen werking zal 
integreren. 

 

1. Naam en adres van de openbare instelling die het project indient  

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en 
Leefmilieu 
Victor Hortaplein 40, bus 10 
1060 Brussel 

 

Federale Politie 

Kwartier Géruzet 

Luchthavenlaan 10 

1040 Brussel 

 

Wetenschappelijke Instelling Volksgezondheid (WIV) 
Afdeling Epidemiologie 
J. Wytsmanstraat 14 
1050 Brussel 
 

2. Thema van het project 

Onderzoek naar betrokken actoren en meting van de overheidsuitgaven voor het beleid 
inzake illegale drugs, tabak, alcohol en psychoactieve medicatie (benzodiazepines).  

 

 

FEDERAAL 
WETENSCHAPSBELEID 

 
Wetenschapsstraat 8  B-1000 BRUSSEL 

Tel. 02 238 34 11  Fax 02 230 59 12 
 www.belspo.be 
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3. Duur van het project1  

18 maanden 
 

4. Beschrijving van het project en situering binnen het kader van de instelling 

4.1 Problematiek (identificatie van de behoeften in het kader van het project)  

De laatste jaren wint de idee van monitoring van beleid aan belang. Beschikken 
over gedetailleerde informatie over de besteding van budgetten is hierin een 
belangrijk element. Deze besteding is immers indicatief voor de prioriteiten die 
het beleid in de feiten legt.  
In 2004 en 2006 zijn studies uitgevoerd naar de overheidsuitgaven betreffende 
drugbeleid rond illegale psychoactieve stoffen. De analyses gaan terug tot cijfers 
van 2003 of 2004.  
Het drugbeleid in de verschillende lidstaten van de Europese Unie reikt verder 
dan enkel illegale drugs. In de sector preventie en hulpverlening staat niet langer 
de wettelijke status maar de verslavende eigenschap van het product voorop. 
Ook de federale beleidsnota drugs van januari 2001 concentreert zich op illegale 
en legale psychoactieve stoffen. Een monitoring van de overheidsuitgaven voor 
alle psychoactieve stoffen dringt zich dan ook op. 
 

4.2 Doelstellingen (onderzoeksvragen) 

1. Het ontwikkelen van een meetinstrument, dat de federale overheidsdiensten 
toelaat om, op autonome wijze, de publieke uitgaven van alle overheden in 
België (federaal, gemeenschappen, gewesten, provinciaal en stedelijk) voor 
het beleid op het gebied van illegale en legale (tabak, alcohol en 
benzodiazepines) drugs te identificeren en te becijferen, en dat rekening 
houdt met al bestaande, relevante, registratiesystemen in België, en met de 
sterktes en zwaktes uit de onderzoeken ‘drugs in cijfers I’, 
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=SO/01/008 

  en ‘drugs in cijfers II’ 
 http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=DR/24 2.  
2. Een overzicht geven van vergelijkbare meetinstrumenten in andere landen.  
3.  Het meetinstrument toepassen en de resultaten, voor zover mogelijk, 

vergelijken met de bereikte resultaten uit vorige studies in binnen- en 
buitenland. 

4. Een SWOT analyse uitvoeren van het meetinstrument en het formuleren van 
voorstellen voor verbetering. 

5. Het analyseren van de organisatorische en financiële implicaties voor het 
gebruik van het instrument in België, en het uitwerken van een concrete 
handleiding.  

                                                           
1 Het onderzoek zal ten vroegste op 1 september 2009 aanvangen. 
2 Het materiaal van deze studies zal volledig ter beschikking staan van de onderzoekers. 
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4.3. Vermeld, aan de hand van de hieronder aangegeven tabel, de context waarin het 
project moet worden uitgevoerd. De vragen in de tabel zijn indicatief en dienen u te helpen 
bij het invullen. De bedoeling van de tabel is om de haalbaarheid in te schatten en dit aan 
de hand van het opsporen van interne en externe factoren die uitvoering van het 
onderzoeksproject kunnen bevorderen of belemmeren.  

 

 

Sterkte • Wat kan uw instelling concreet bijdragen aan het project? 

• Op welke manier en op welk vlak kunnen ze de onderzoekers 
ondersteunen (financieel, materieel, in te brengen expertise etc.)? 

• Welke andere initiatieven voert u reeds uit die het project kunnen 
ondersteunen of voeden?  

De overheidsinstellingen kunnen contacten leggen met andere overheden 
en eigen gegevens aanbieden voor de activiteiten die onder haar 
bevoegdheden vallen. 

Zwakte • Op welke punten schiet uw instelling tekort om zelf een oplossing te 
vinden voor het probleem? 

Geen personeel en methodologische expertise beschikbaar. 

• Welke zaken hebben extra aandacht nodig?  

Het ontwikkelen van een hanteerbaar, valide en betrouwbaar 
meetinstrument voor de overheid voor toekomstige metingen in dit 
domein. 

Kansen • Welke kansen ziet u voor uw openbare instelling binnen dit project? 
vb. samenwerking met externe instanties die het project positief 
kunnen beïnvloeden? 

• Hoe gaat u deze kansen benutten? 

Contacten met andere overheden in het kader van het 
begeleidingscomité van het project.  

Bedreigingen • Welke externe factoren of omgevingselementen kunnen het goed 
verloop van het project mogelijk beïnvloeden? 

Beschikbaarheid van cijfergegevens, die dienen aangeleverd te worden 
door de overheden.  

• Hoe denkt u deze externe factoren te kunnen beïnvloeden? 

Betrekken van deze overheden in het begeleidingscomité. 
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5. Uit te voeren opdracht (inhoud van het onderzoeksproject) 

5.1 Wetenschappelijke steun die de overheidsinstelling verwacht 

Organisatie van een seminarie met minstens 2 buitenlandse experten, extern aan 
het onderzoek. De overheidsinstellingen verwachten een gedetailleerd overzicht 
van de betrokken overheidsuitgaven, verzameld door middel van een valide en 
betrouwbaar meetinstrument. De voorstelling en de analyses van de resultaten 
maken een vergelijking met de resultaten van drugs in cijfers I en II mogelijk, 
alsook de vergelijking met andere landen. Er wordt een overzicht gemaakt van 
de organisatorische en financiële implicaties van het gebruik van het 
meetinstrument. Tevens wordt een concrete handleiding ontwikkeld voor het 
gebruik ervan.  

5.2 Rol van de openbare instelling voor en tijdens het project 

De openbare instellingen zullen deelnemen aan het begeleidingscomité voor 
deze studie en de gevraagde relevante informatie ter beschikking stellen van de 
onderzoekers, binnen hun bevoegdheden.  

 

6. Eindproduct en vorm waaronder dit dient geleverd 

Een eindrapport dat volgende informatie bevat: 

1. Een meetinstrument, dat de federale overheidsdiensten toelaat om, op autonome 
wijze, de publieke uitgaven van alle overheden in België (federaal, 
gemeenschappen, gewesten, provinciaal en stedelijk) voor het beleid op het gebied 
van illegale en legale (tabak, alcohol en benzodiazepines) drugs te identificeren en te 
becijferen, en dat rekening houdt met al bestaande, relevante, registratiesystemen in 
België, en met de sterktes en zwaktes uit de onderzoeken ‘drugs in cijfers I’ en ‘drugs 
in cijfers II’.  

2. Een overzicht van vergelijkbare meetinstrumenten in andere landen.  
3.  De resultaten van de toepassing van het meetinstrument en van de, voor zover 

mogelijk, vergelijking met de bereikte resultaten uit vorige studies in binnen- en 
buitenland. 

4. Resultaten van een SWOT analyse van het meetinstrument en voorstellen voor 
verbetering. 

5. Resultaten van de analyse van de organisatorische en financiële implicaties voor het 
gebruik van het instrument in België, en een concrete handleiding.  

 

7. Timing/planning van de activiteiten (met vermelding voltijds equivalent – VTE) 

7.1 Beschrijving en timing van activiteiten 
1. Het ontwikkelen van een meetinstrument dat de federale overheidsdiensten 

toelaat om, op autonome wijze, de publieke uitgaven van alle overheden in 
België (federaal, gemeenschappen, gewesten, provinciaal en stedelijk) voor het 
beleid op het gebied van illegale en legale (tabak, alcohol en benzodiazepines) 
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drugs te identificeren en te becijferen, en dat rekening houdt met al bestaande, 
relevante, registratiesystemen in België, en met de sterktes en zwaktes uit de 
onderzoeken ‘drugs in cijfers I’ en ‘drugs in cijfers II’5.  

   6 maanden 

2. Een overzicht geven van vergelijkbare meetinstrumenten in andere landen.  
  2 maanden 

3. Het meetinstrument toepassen op de meest recent beschikbare jaargegevens (bij 
voorkeur 2006 en 2008) en de resultaten, voor zover mogelijk, vergelijken met 
de bereikte resultaten uit vorige studies in binnen- en buitenland. 

  6 maanden 

4. Een SWOT analyse uitvoeren van het meetinstrument en voorstellen formuleren 
voor verbetering.  
  2 maanden 

5. Het analyseren van de organisatorische en financiële implicaties voor het gebruik 
van het instrument in België, en het uitwerken van een concrete handleiding.  
  2 maanden 
 

7.2 Raming van het nodige wetenschappelijke personeel (in voltijds equivalenten) 
1 VTE voor 18 maanden, en 1 VTE expert in databases voor 6 maanden. 

 

8. Mogelijkheid tot valorisatie van het/de eindproduct(en) (studiedag, publicatie, ...) 

- Publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift 
- Werkvergadering met, minstens, alle bevoegde overheidsdiensten 
- Persbericht 
- Studie(namid)dag 

 
9. Bijzondere voorwaarden 

9.1 Suggesties voor de samenstelling van het begeleidingscomité 

Vertegenwoordigers van de bevoegde overheden, inclusief FOD B&Bc, 
Gemeenschappen en Gewesten.  

9.2 Geheimhoudingsclausule 

De gegevens die door de openbare instellingen ter beschikking zullen gesteld 
worden zijn aan de betrokken vertrouwelijkheidregels onderworpen 

                                                           
5  
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9.3 Andere 

      

(door het Federale Wetenschapsbeleid in te vullen) 
 
Budget (schatting):  

Contactpersoon binnen het Federale Wetenschapsbeleid: Mevr. Lieve Van Daele 

Informatiesessie: op 5 maart 2009  om 10 u. in zaal A van het Federale Wetenschapsbeleid 

(inschrijving ten minste een week op voorhand per e-mail bonn@belspo.be; bij gebrek aan interesse 

zal de vergadering niet plaatshebben) Het materiaal van deze studies zal volledig ter beschikking 

staan van de onderzoekers. 


