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De Federale Drugnota van 2001 geeft aan dat 

om een geïntegreerde en integrale aanpak van 

het drugfenomeen mogelijk te maken, het 

onontbeerlijk is om de overheidsuitgaven voor 

de verschillende beleidssectoren en de 

bevoegde beleidsniveaus in kaart te brengen. In 

het verlengde hiervan werden de 

overheidsuitgaven voor het Belgische 

drugsbeleid in kaart gebracht in de 

onderzoeken Drugs in cijfers I & II 

(http://www.belspo.be/belspo/fedra/prog.asp?l=nl

&COD=DR). 

In het huidig onderzoek, Drugs in cijfers III, 

wordt de methode van voorgaande 

onderzoeken verfijnd en tevens uitgebreid met 

legale drugs (tabak, alcohol en psychoactieve 

medicatie). Dit laat toe om in lijn met de 

Gemeenschappelijke Verklaring van de 

Interministeriële Conferentie Drugs, die ter 

zake geen onderscheid maakt tussen illegale en 

legale drugs, een volledig zicht te krijgen op alle 

uitgaven (anno 2008) die de diverse overheden 

op de diverse beleidsniveaus verrichten op het 

vlak van een integraal en geïntegreerd 

drugsbeleid. 

 

� DRAAIBOEK 

Een draaiboek is ontwikkeld teneinde de 

federale, regionale en lokale overheden in 

staat te stellen hun overheidsuitgaven ten 

aanzien van het drugsbeleid te meten. In het 

draaiboek wordt in detail beschreven welke 

methodologische stappen dienen gevolgd te 

worden voor de dataverzameling en 

gegevensverwerking. Daarnaast worden 

diensten aangeduid die deze taak tot een goed 

einde kunnen brengen.  

Het gebruik van dit draaiboek moet de 

betrokken overheden, onder regie van de 

Algemene Cel Drugs, in staat stellen inzicht te 

verwerven in de overheidsuitgaven voor het 

beleid inzake illegale en legale drugs en 

nieuwe trends te monitoren. 



� PROGRAMMA 

13.30u Onthaal 

 

14.00u  Verwelkoming door Federaal  

  Wetenschapsbeleid 

 

14.05u Situering van het onderzoek  

Prof. dr. Brice De Ruyver 

 

14.15u Presentatie onderzoeksresultaten  

Onderzoekster Delfine Lievens & 

Prof. dr. Freya Vander Laenen 

 

15.00u Vragen en discussie 

 

15.15u Koffiepauze 

 

15.35u  Toekomstige metingen van 

druggerelateerde overheidsuitgaven: 

presentatie van het draaiboek  

 Onderzoekster Delfine Lievens 

 

15.50u Slotbemerking over het draaiboek  

 FOD Volksgezondheid, Kurt Doms  

 

16.00u Vragen en discussie 

 

 

� PRAKTISCHE INFORMATIE 

Woensdag 14 december 2011 vanaf 13u30 

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 

Auditorium Storck (zaal 1190) 

Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel  

(hoek van Hortaplein en Brussel-Zuidstation) 

 

� PUBLICATIE 

In het boek “Drugs in Cijfers III” wordt een 

conceptueel en methodologisch kader 

opgesteld om na te gaan hoe 

druggerelateerde overheidsuitgaven kunnen 

worden gemeten. Op basis hiervan worden de 

druggerelateerde overheidsuitgaven anno 

2008 in kaart gebracht. Ten slotte wordt een 

handleiding opgesteld die toekomstige 

metingen mogelijk maakt. 

 

Een publicatie van het onderzoek zal 

verkrijgbaar zijn op de studienamiddag. 

 

� INSCHRIJVEN  

Deelname aan deze studiedag is gratis. 

Inschrijven is echter noodzakelijk voor 5 

december 2011. Gelieve u in te schrijven via e-

mail (naar Delfine.Lievens@ugent.be).  

 

 

� BIJKOMENDE INLICHTINGEN 

Tijdens de studienamiddag is simultaan- 

vertaling naar het Frans beschikbaar. 

 

Bijkomende informatie kan worden verkregen 

bij Delfine Lievens, 09/264.35.45 of 

Delfine.Lievens@ugent.be 

 

 

 

 

 


