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Het draaiboek wordt ontwikkeld opdat de overheid in de toekomst zelf de druggerelateerde 

overheidsuitgaven zou kunnen meten. In dit draaiboek wordt beschreven welke taken dienen 

uitgevoerd te worden in het kader van de dataverzameling en welke methodologische stappen dienen 

gevolgd te worden voor de dataverwerking. Dit draaiboek moet de betrokken overheden in staat stellen 

om de overheidsuitgaven voor het beleid inzake illegale en legale drugs op jaarlijkse basis te meten en 

nieuwe trends te monitoren. Hieronder wordt een schematische voorstelling van het draaiboek 

weergegeven  voor federale, gemeenschaps- en gewestelijke uitgaven.  

 

In eerste instantie wordt een contactpersoon aangeduid die over de nodige gegevens beschikt voor de 

dataverzameling en/of gegevensverwerking. In uitzonderlijke gevallen wordt een document meegedeeld 

dat eveneens ter informatiebron kan dienen. Vervolgens wordt de dataverzameling gerapporteerd, 

namelijk de budgetposten, eenheidsuitgaven,… In derde instantie wordt dieper ingegaan op de concrete 

dataverwerking. Er worden drie methodes onderscheiden: drugspecifiek (geen bijkomende 

berekeningen), verdeelsleutel of eenheidsuitgaven. De formules voor eenheidsuitgave of 

verdeelsleutel worden weergegeven, hierbij wordt eveneens aangekaart welke registratiesystemen 

de gegevens genereren. 

 

Bij het opstellen van deze handleiding is rekening gehouden met een beperkte aanlevering aan 

middelen en personeel. Een efficiënte handleiding betekent namelijk dat arbeidsintensieve 

dataverzameling moet in vraag worden gesteld. Indien meerdere mogelijkheden beschikbaar zijn voor 

dataverzameling/gegevensverwerking, dan wordt steeds geopteerd voor de gemakkelijkste weg, 

weliswaar zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage bij Document IMCDRUGS.15052012.V 

 

FEDERALE UITGAVEN 

 Contactpersoon/ 

document 

Dataverzameling Dataverwerking 

Federaal 

Wetenschapsbeleid:  

onderzoeksprogramma 

drugs 

Coördinator Eenheid 

Individuen en 

Maatschappij  

(Aziz Naji) 

Federale begroting: POD Wetenschapsbeleid (46) – 

afdeling 60 (Wetenschapsbeleid), programma 46.60.1 

(Onderzoek-ontwikkeling op nationaal vlak), 

basisallocatie 12.00.66 (Financiering van de 

wetenschappelijke ondersteuning van het federale 

drugsbeleid) 

Drugspecifiek 

POD Maatschappelijke 

Integratie: 

Nazorg drugverslaafden & 

Grootstedenbeleid 

POD Maatschappelijke 

Integratie  

(Stijn Van Wolputte) 

Federale begroting: POD Maatschappelijke Integratie (44) 

– afdeling 55 (Bestuur maatschappelijke integratie), 

programma 44.55.1 (Bestaanszekerheid), basisallocatie 

33.00.35 (Nazorg drugverslaafden). 

Drugspecifiek 

Strategische Veiligheids- en 

Preventie Plannen 

FOD Binnenlandse 

zaken: Directie Lokale 

Integrale Veiligheid 

(Lieven D’Hauwe, 

Philip Willekens) 

Directie Lokale Integrale Veiligheid bevraagt elke stad en 

gemeente, die een doelstelling heeft omtrent het 

fenomeen druggerelateerde maatschappelijke overlast. 

Er wordt gepeild naar de omvang van de financiële 

middelen en de besteding per pijler. 

 

Dataverzameling voor verbetering vatbaar: 

Wij stellen voor om steden en gemeenten op jaarlijkse 

basis te laten rapporteren over de financiële middelen 

voor het fenomeen druggerelateerde maatschappelijke 

overlast. Hierbij kan worden gevraagd naar een 

gedetailleerd overzicht van de uitgave per doelstelling. 

Een andere mogelijkheid is om het principe van de Plans 

de Prévention de Proximité/Plans de Cohésion Sociale toe 

te passen in toekomstige metingen. Hierbij zou de 

federale begroting kunnen rapporteren hoeveel de totale 

jaarlijkse uitgave voor SVPP bedraagt. Daarnaast wordt 

aan steden en gemeenten gevraagd naar het aantal acties 

die tot stand komen, waaronder het aantal acties met als 

thema ‘druggerelateerde maatschappelijke overlast’. 

Drugspecifiek 
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Vervolgens wordt op basis hiervan een verdeelsleutel 

opgesteld die kan worden toegepast op de jaarlijkse 

uitgave voor SVPP. 
 

Cel Addict Ministerie van 

Landsverdediging:  

Cel addict  

(Bruno Vermeiren) 

 Drugspecifiek 

Cel gezondheidsbeleid 

drugs 

FOD Volksgezondheid, 

Coördinator Cel Drugs 

(Kurt Doms) 

Bijdrages van de federale staat, Vlaamse en Franse 

gemeenschap, Waals gewest, GC en COCOF. 
 

Vanaf 2009 in federale begroting: FOD Volksgezondheid 

(25) – afdeling 51 (Gezondheidsvoorzieningen), 

programma 25.51.4 (Psychosociale gezondheidszorg), 

basisallocatie 12.11.14 (Federaal aandeel Cel 

gezondheidsbeleid drugs) 
 

Drugspecifiek 

Pilootprojecten  

FOD Volksgezondheid 

FOD Volksgezondheid, 

Coördinator Cel Drugs 

(Kurt Doms) 

Vanaf 2009 in federale begroting: FOD Volksgezondheid 

(25) – afdeling 51 (Gezondheidsvoorzieningen), 

programma 25.51.4 (Psychosociale gezondheidszorg), 

basisallocatie 12.11.13 (Pilootprojecten drugsbeleid) 
 

Drugspecifiek 

Fonds verslaving -FOD Volksgezondheid, 

Coördinator Cel Drugs    

  (Kurt Doms) 

-FOD Volksgezondheid 

  (Mathieu Capouet) 

-Uitgaven voor illegale drugs, alcohol en psychoactieve   

 medicatie 

-Uitgaven voor tabak 

Drugspecifiek 

RIZIV conventie revalidatie  

van verslaafden 

RIZIV: 

Dienst Geneeskundige 

Verzorging: Directie 

verzorgingsinstellingen -

afdeling revalidatie 

(Lies Van Deursen) 

Schatting mogelijk volgens type instelling en per regio, op 

basis van de theoretische jaarenveloppen die gekoppeld 

zijn aan een bezettingsgraad van 90%. 

Drugspecifiek 

Hospitalisatiesector -FOD Volksgezondheid: 

  Dienst Boekhouding en 

Gemiddelde ligdagprijs van Psychiatrische ziekenhuizen 

(PZ), psychiatrische afdelingen van algemene 

Eenheidsuitgave:  

PZ, PAAZ, PVT, IBW:  baseline schatting is het gemiddelde 
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beheer van de 

Ziekenhuizen  

 (Annick Poncé) 

 

- FOD Volksgezondheid: 

  Statistiek Organisatie 

Gezondheidszorgvoorzi

eningen –Psychosociale 

Gezondheidszorg  

  (Jan Van de Velde) 

 

- FOD Volksgezondheid: 

 DG1 datamanagement 

 - Cel studies  

 (Ingrid Mertens) 

ziekenhuizen (PAAZ), psychiatrische verzorgingstehuizen 

(PVT), initiatieven beschut wonen (IBW) en algemene 

ziekenhuizen (AZ).  

 

Er wordt een correctie uitgevoerd op dit bedrag, 

aangezien de ligdagprijs niet alle overheidsuitgaven dekt.  

Voor algemene ziekenhuizen wordt gebruik gemaakt van 

de nationale databank Medische diagnose/ Zorg & Kost 

(technische cel, zie https://tct.fgov.be/webetct/etct-

web/html/nl/index.jsp): procentueel aandeel 

verpleegdagprijs voor MDC20 Alcohol en druggebruik. 

Voor psychiatrische instellingen bedraagt de gemiddelde 

ligdagprijs 91% van de totale overheidsuitgave (schatting 

op basis van het jaar 2009 en berekend door Mickael 

Daubie - RIZIV). 

 

van onderstaande minimale en maximale schatting 
 

 

 

Minimale schatting uitgave bv. PZ  

Gecorrigeerde gemiddelde ligdagprijs PZ x aantal 

hospitalisatiedagen PZ van personen met primaire 

diagnose misbruik/afhankelijkheid illegale drugs, alcohol 

en psychoactieve medicatie (MPG) 
 

Maximale schatting uitgave bv. PZ 

Gecorrigeerde gemiddelde ligdagprijs PZ x aantal 

hospitalisatiedagen PZ van personen met primaire en/of 

secundaire diagnose misbruik/afhankelijkheid illegale 

drugs, alcohol en psychoactieve medicatie (MPG) 

 

AZ: baseline schatting is het gemiddelde van onderstaande 

minimale en maximale schatting 
 

Minimale schatting uitgave AZ   

Gecorrigeerde gemiddelde ligdagprijs AZ x aantal 

hospitalisatiedagen AZ van personen met primaire 

diagnose misbruik/afhankelijkheid/intoxicatie illegale 

drugs, alcohol en psychoactieve medicatie (MZG) 
 

Maximale schatting uitgave AZ   

Gecorrigeerde gemiddelde ligdagprijs AZ x aantal 

hospitalisatiedagen AZ van personen met primaire en/of 

secundaire diagnose misbruik/afhankelijkheid/intoxicatie 

illegale drugs, alcohol en psychoactieve medicatie (MZG) 

 

Therapeutische projecten 

middelenmisbruik 

RIZIV: 

Dienst Geneeskundige 

Verzorging 

Directie 

verzorgingsinstellingen 

De financiële structuur van de therapeutische projecten 

wordt gerealiseerd met een vaste en variabele uitgave. 

Een GDT (Geïntegreerde Diensten voor Thuisverzorging) 

partner of administratieve coördinator ontvangt steeds 

een vast bedrag en het aantal overlegmomenten wordt 

Drugspecifiek 

https://tct.fgov.be/webetct/etct-web/html/nl/index.jsp
https://tct.fgov.be/webetct/etct-web/html/nl/index.jsp
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en –diensten 

(Lieselotte Huyghe) 
 

 

als variabel bedrag gefactureerd aan het RIZIV. 

Lokale Politie -Directie van de relaties 

met de lokale politie - 

Dienst ondersteuning 

management lokale  

politie  

 (Chris Vencken) 

-Federale Politie - 
Directie van de 
operationele politionele 
informatie - Dienst 
Beleidsgegevens  

 (Bart Deckers) 
-Federale Politie - 

Openbare Orde en 

verkeer 

 (Wendy De Weser) 

Begrotingcijfers lokale politie 

 

Dataverzameling voor verbetering vatbaar: 

Bij voorkeur gebruik maken van een financieel overzicht 

van de rekeningen (gewone en buitengewone uitgaven). 

De rekeningen van lokale politiezones dienen hiervoor 

automatisch te worden aangeleverd aan de federale 

politie.  

 

Verdeelsleutel: 

Druggerelateerde uitgave lokale politie = 

Totale uitgave lokale politie  
  

x aantal geregistreerde feiten verdovende middelen, 

alcohol en dronkenschap en verkeersinbreuken 

drugs/alcohol 

aantal geregistreerde criminele feiten en 

verkeersinbreuken 

 

(Het aantal geregistreerde feiten van de lokale en federale 

politie.) 

Federale politie -Activiteitenverslag 

federale politie 

-Voor verdeelsleutel: 

zelfde formule en 

contactpersonen zoals 

bij de lokale politie 

Begroting federale politie en begroting geïntegreerde 

werking en steun. 

Verdeelsleutel: 

Druggerelateerde uitgave federale politie = 

Totale uitgave federale politie  
  

x aantal geregistreerde feiten verdovende middelen, 

alcohol en dronkenschap en verkeersinbreuken 

drugs/alcohol 

aantal geregistreerde criminele feiten en 

verkeersinbreuken 

Douane Nationale 

Opsporingsdirectie 

(Frederick Vanneste) 

Federale begroting: FOD Financiën (18) – Afdeling 80 

(Belastingen en invordering), programma 18.80.6 

(Douane en Accijnzen). 

Verdeelsleutel:  

Druggerelateerde uitgave douane = 
 

Totale uitgave douane  

x aantal vastgestelde overtredingen ‘drugs’ 

   totaal aantal vastgestelde overtredingen  
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Dataverwerking is voor verbetering vatbaar: 

Het totaal aantal vaststellingen is via het huidig 

registratiesysteem niet 100% correct, er wordt bovendien 

enkel rekening gehouden met opsporing illegale drugs. Dit 

strekt tot aanbeveling voor een uitgebreider 

registratiesysteem, waarbij de vaststellingen betreffende 

legale drugs en de vastleggingen van alle diensten dienen 

te worden geregistreerd. 

Hoven en rechtbanken -Aantal veroordelingen: 

veroordelingsstatistiek 

via Dienst Strafrechtelijk 

Beleid (Aurore Flament)  

-Instroom 

politieparketten: Vast 

Bureau Statistiek en 

Werklastmeting 

(Diederik Hoedt) 

-Instroom correctionele 

parketten: College van 

procureurs-generaal 

Statistisch analisten 

(Sabine Xhrouet) 

-Aantal magistraten en 

strafrechtelijke zaken 

(enkel op straftoe-

metingsniveau): Justitie 

in Cijfers 

 

Federale begroting:  

-Personeelsuitgaven magistraten: 

FOD Justitie (12) – Afdeling 56 (Gewone Rechtsmachten), 

Programma 12.56.0 (Bestaansmiddelenprogramma), 

basisallocatie 11.00.03 en 11.00.04 (Personeelsuitgaven 

magistraten). 

 

-Personeelsuitgaven niet-magistraten: 

FOD Justitie (12) – Afdeling 56 (Gewone Rechtsmachten), 

Programma 12.56.0  (Bestaansmiddelenprogramma), 

basisallocatie 11.00.03 en 11.00.04 (Personeelsuitgaven 

niet-magistraten) 

 

-Werkingsuitgaven: 

 FOD Justitie (12) – Afdeling 56 (Gewone Rechtsmachten), 

Programma 12.56.0  (Bestaansmiddelenprogramma), 

basisallocatie 12.00.01 (Bestendige uitgaven voor de 

aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten). 

Verdeelsleutels: 

Druggerelateerde uitgave openbaar ministerie = 

Personeelsuitgaven magistraten + niet-magistraten + 

werkingskosten 
 

x aantal magistraten behorend tot het Parket 

        totaal aantal magistraten 

x aantal afgehandelde strafrechtelijke zaken van    

   PRB, REA, HvC en HvB 

  totaal aantal afgehandelde zaken van alle hoven en    

  rechtbanken 

x instroom zaken drugs/alcohol op correctionele   

   en politieparketten 

  totaal aantal veroordelingen op correctionele- en   

  politieparketten 

 

Druggerelateerde uitgave hoven en rechtbanken= 

Personeelsuitgaven magistraten + niet-magistraten + 

werkingskosten 
 

x aantal magistraten behorend tot de Zetel 

        totaal aantal magistraten 

x aantal afgehandelde strafrechtelijke zaken van  

   PRB, REA, HvC en HvB 

   totaal aantal afgehandelde zaken van PRB, REA,     

   HvC en HvB 
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x aantal veroordelingen verdovende middelen/  

   openbare dronkenschap/dronkenschap in    

   verkeer 

  totaal aantal veroordelingen 

Gerechtelijke bijstand -aantal strafrechtelijke 

zaken: Justitie in Cijfers 

-aantal veroordelingen: 

veroordelingsstatistiek 

via Dienst Strafrechtelijk 

Beleid (Aurore Flament) 

Federale begroting: FOD Justitie (12) – Afdeling 56 

(Gewone Rechtsmachten), Programma 12.56.1 

(Gerechtelijke bijstand) 

Verdeelsleutel: 

Druggerelateerde uitgave gerechtelijke bijstand = 

Uitgave gerechtelijke bijstand 
 

x aantal afgehandelde strafrechtelijke zaken van   

                     PRB, REA, HvC en HvB 

              totaal aantal afgehandelde zaken  

                van alle hoven en rechtbanken 
 

x aantal veroordelingen verdovende middelen/  

   openbare dronkenschap/dronkenschap in verkeer 

                 totaal aantal veroordelingen 
 

Gerechtskosten FOD Justitie, DG 

Rechterlijke organisatie 

-Dienst infrastructuur 

   (Gerda Popleu) 

-Dienst Gerechtskosten    

  (Hilde Naegels) 

 

 

-Uitgaven bloedafnamesystemen, urinepaneltesten en 

labo-onderzoeken. 

-Uitgaven voor vernietiging van verdovende middelen en 

opsporing van verdovende middelen in urine analyses. 

Drugspecifiek 

Federale jeugdinstellingen  Adviseur-generaal 

Gevangenisdirecteur De 

Grubbe. 

Na 2008 zijn andere 

federale instellingen, te 

Tongeren en Saint-

Hubert, in werking 

getreden, contact 

opnemen voor 

registratiegegevens 

Federale begroting: FOD Justitie (12) – Afdeling 51 (DG 

Penitentiaire Inrichtingen), Programma P12.51.5 

(Jeugddelinquentie). 

Verdeelsleutel: 

Druggerelateerde uitgave federale jeugdinstellingen = 
 

Uitgave federale jeugdinstellingen 

x aantal jongeren opgenomen voor drugsgerelateerde    

   feiten 

  totaal aantal jongeren opgenomen  

 

 

Justitiehuizen DG Justitiehuizen: Dienst 

Data, Analyse en 

Federale begroting: FOD Justitie (12) – afdeling 52 

(Justitiehuizen)  

Verdeelsleutel: 

Druggerelateerde uitgave justitiehuizen = 
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Kwaliteit  

(Roel Peeters) 

 

De uitgave voor justitiehuizen wordt verminderd met de 

uitgave die voorzien is voor de nationale projecten ter 

omkadering van de alternatieve gerechtelijke 

maatregelen en straffen (BA 52 03 33.0006 Toelagen aan 

organismen voor het organiseren van activiteiten van 

dienstverlening en vorming in het kader van een 

gerechtelijke procedure, herstelbemiddeling, begeleiding 

van het omgangsrecht en justitiële slachtofferzorg) 

 

Uitgave justitiehuizen 

x nieuwe mandaten daderbegeleiding 

                alle nieuwe mandaten 

x                 nieuwe mandaten IDW*           . 

  alle nieuwe mandaten (daderbegeleiding) 
 

*IDW= inbreuken op de drugwetgeving 

 

Registratiesysteem SIPAR 

 

Dataverwerking is voor verbetering vatbaar: 

Een opsplitsing van de categorie verkeersmisdrijven (met 

de categorie ‘rijden onder invloed’) kan een berekening van 

de alcoholgerelateerde uitgave voor justitiehuizen mogelijk 

maken. 
 

Elektronisch toezicht DG Justitiehuizen: Dienst 

Data, Analyse en 

Kwaliteit  

(Roel Peeters) 

Federale begroting: FOD Justitie (12) – afdeling 52 

(Justitiehuizen), programma 12.51.1 (Elektronisch 

toezicht). 

Verdeelsleutel: 

Druggerelateerde uitgave elektronisch toezicht = 
 

Uitgave elektronisch toezicht 

x nieuwe mandaten elektronisch toezicht ‘inbreuk   

   drugwetgeving’ 

  alle nieuwe mandaten elektronisch toezicht 
  

Interpol Aandeel drugs opvragen 

bij Interpol  

(Kris D’Hoore, 

Operational Police 

Support Directorate) 

Federale begroting: FOD Justitie (12) – afdeling 40 

(Centrale diensten), programma 12.40.4 (Internationale 

samenwerking en wetenschappelijke ondersteuning van 

de Politie), basisallocatie 35.00.01 (Aandeel van België in 

de werkingskosten van de Internationale Organisatie voor 

de Criminele politie te Lyon). 
 

Verdeelsleutel: 

Druggerelateerde uitgave Interpol= 

Belgische bijdrage aan Interpol  
 

x aandeel drugs in totale uitgave van Interpol 

Europol Aandeel drugs opvragen 

bij Europol (Neil Tolman, 

Project Manager 

Europol) 

Federale begroting: FOD Justitie (12) – afdeling 40 

(Centrale diensten), programma 12.40.4 (Internationale 

samenwerking en wetenschappelijke ondersteuning van 

de Politie), basisallocatie 35.00.02 (Aandeel van België in 

Verdeelsleutel: 

Druggerelateerde uitgave Europol = 

Belgische bijdrage aan Europol  
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de werkingskosten van de Europese politiedienst te Den 

Haag (EUROPOL)). 

 

x aandeel drugs in totale uitgave van Europol 

Europese Unie Documenten 

verkrijgbaar via ‘The 

Cabinet for Financial 

Programming and 

Budget’ (Sharon Rowles) 

-Belgisch aandeel voor Europese Unie (nationale 

contributie): Jaarlijks financieel rapport van de Europese 

Commissie beschikbaar op http://ec.europa.eu/. 

 

- Uitgaven Europese Unie voor projecten illegale drugs: 

Overview of EU funding in illicit drugs field en EU funding 

overview: EU Programmes/projects in the area of drugs 

2009 (DG AIDCO)  

- Bijdrage Europese Unie aan EMCDDA: EMCDDA Annual 

budget 2010 

 

Verdeelsleutel: 

Druggerelateerde uitgave Europese Unie = 

EU budget voor de aanpak van het drugsfenomeen  
 

x Belgische aandeel in nationale contributies 

Algemene directie toezicht 

op het welzijn op het werk 

Jaarverslag van de 

Algemene directie 

toezicht op het welzijn 

op het werk 

Federale begroting: FOD Werkgelegenheid, arbeid en 

sociaal overleg (23) – afdeling 54 (Algemene directie 

toezicht op het welzijn op het werk), programma 23.54.0 

(Bestaansmiddelen). 

Verdeelsleutel: 

Druggerelateerde uitgave AD TWW= 

Uitgave AD TWW 
 

x aantal personeel centrale diensten en afdeling   

   regionaal toezicht 

   totaal aantal personeelsleden 
 

x aantal dossiers met klacht ‘bescherming tegen   

   tabaksrook’ 

   totaal aantal dossiers 

Federaal Agentschap 

Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten 

(FAGG) 

FAGG, dienst budget 

(Pascal Giloteau) 

Uitgaven voor de cel precursoren en de eenheid 

verdovende middelen. 

Drugspecifiek 

Drugbehandelingskamer  -Coördinator Popov 

 (Kurt Lievens) 

-DG Rechterlijke   

  Organisatie: 

   Personeelsdienst 

Rechterlijke Orde 212  

-Werkingsmiddelen drugbehandelingskamer Gent: 

Coördinator PopovGGZ 

-Personeelsuitgaven liaisons hulpverlening DBK:  

 FOD Justitie, DG Rechterlijke Organisatie:  

Personeelsdienst Rechterlijke Orde 212 - Griffies en 

Parketsecretariaten 

Drugspecifiek 

http://ec.europa.eu/
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Griffies en 

Parketsecretariaten 

   (Heidi Devriese) 

Strafinrichtingen -DG Penitentiaire   

 Inrichtingen  

 (Laurent Sempot) 

-DG Penitentiaire 

Inrichtingen : 

Strategische planning & 

PMO - BI Data-analyse 

 

Onderhoudsprijs per dag per gedetineerde 

 

 

Druggerelateerde uitgave strafinrichtingen: baseline 

schatting is het gemiddelde van onderstaande minimale en 

maximale schatting  
 

Minimale schatting uitgave strafinrichtingen: 

Opsluitingskost per dag 
 

x populatie min ‘IDW/alcohol’ op 1 maart van  

   referentiejaar x 365  

   aantal opsluitingen ‘drugs/alcohol’ referentiejaar 
 

Maximale schatting uitgave strafinrichtingen: 

Opsluitingskost per dag 
 

x populatie max ‘IDW/alcohol’ op 1 maart van  

   referentiejaar x 365  

 aantal opsluitingen ‘drugs/alcohol’ referentiejaar 
 

Gegevens vanuit de penitentiaire databank (SIDIS): 

Min IDW= gedetineerden enkel voor IDW veroordeeld  

Max IDW= gedetineerden onder meer voor IDW 

veroordeeld  
 

De berekening van druggerelateerde uitgaven in 

strafinrichtingen zou in de toekomst mogelijk zijn met 

volgende formule: Opsluitingskost per dag   

x aantal detentiedagen drugs/alcohol in ‘referentiejaar’ 
 

Drugspecifieke projecten : 

CAP 

Coördinator drugsbeleid 

Nederlandstalige 

Gevangenissen  

(Sara Van Malderen) 

-Loon coördinatoren  

-Uitgaven drugspecifieke projecten (bv.CAP’s) 

Drugspecifiek 

Alternatieve gerechtelijke 

maatregelen en straffen 

-AGMS projecten: DG 

justitiehuizen: dienst 

-Enkel budgetten van de AGMS projecten zijn 

beschikbaar (gerealiseerde uitgaven beschikbaar op 

Drugspecifiek 
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(AGMS) budget, logistiek en ICT  

(Yves Lecloux) 

 

-BIVV: Afdeling Gedrag 

en Beleid  

 (Ludo Kluppels) 

stedelijk niveau) 

 

 

-Het BIVV wordt betaald op basis van een forfaitaire 

werkingskost. De uitgave voor BIVV wordt geschat op 

basis van het aantal dossiers, namelijk aantal dossiers 

‘rijden onder invloed’ x kost uitvoering cursus per 

deelnemer. 
 

Strafuitvoeringsrechtbank 

(SURB) 

-DG Rechterlijke 

Organisatie: Directie 

Infrastructuur en on- 

 dersteuningsdiensten  

 (Klaartje Van Boxstael) 

-DG Penitentiaire 

Inrichtingen : 

Strategische planning & 

PMO-BI data-analyse 

 

Enkel personeelsuitgaven zijn verkrijgbaar.  

 

De personeelsuitgaven situeren zich in de federale 

begroting: FOD Justitie (12) – Afdeling 56 (Gewone 

Rechtsmachten), Programma 12.56.0 

(Bestaansmiddelenprogramma), basisallocatie 11.00.03 

/11.00.04 (Personeelsuitgaven niet-magistraten) en 

11.00.03 (Personeelsuitgaven magistraten). 

Druggerelateerde uitgave SURB: baseline schatting is het 

gemiddelde van onderstaande minimale en maximale 

schatting 
 

Minimale schatting uitgave SURB: 

Personeelsuitgave strafuitvoeringsrechtbank 
 

x aantal gedetineerden min IDW/alcohol waarvoor   

   SURB beslissing nam  

   totaal aantal gedetineerden waarvoor SURB in  

   2008 beslissing nam  

 

Maximale schatting uitgave SURB: 

Personeelsuitgave strafuitvoeringsrechtbank 
 

x aantal gedetineerden max IDW/alcohol waarvoor   

   SURB beslissing nam 

   totaal aantal gedetineerden waarvoor SURB in  

   2008 beslissing nam  

 

Deze gegevens opvragen in penitentiaire databank (SIDIS, 

Griffie) voor gedetineerden die enkel voor IDW veroordeeld 

zijn (Min IDW) en voor onder meer een IDW (Max IDW). 
 

Dienst voor het 

Strafrechtelijk Beleid 

DSB: Dienst misdrijven 

tegen personen en 

Personeelsuitgaven  

 

Drugspecifiek 
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goederen (MPG) 

(Thomaes Stefan) 

Toekomstige metingen moeten rekening houden met 

geplande aanwerving van drugcoördinator binnen DSB. 

 

UNODC Document op website of 

via FOD Buitenlandse 

zaken  

(Jean-Louis Servais) 

Belgische contributie aan UNODC online raadpleegbaar 

via het jaarlijks rapport van UNODC: 

http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/annual-

report.html  
 

Drugspecifiek  

Tabakscontroledienst FOD Volksgezondheid: 

Inspectiedienst DG4 

(Paul Van den 

Meerssche) 
 

Werkings- en personeelskosten tabakscontroledienst Drugspecifiek 

Wetenschappelijk Instituut 

voor Volksgezondheid 

Hoofd 

onderzoeksprogramma 

Substance Use & Related 

Disorders  

(Johan van Bussel) 

WIV Uitgaven voor volgende activiteiten: 
1. Information collection, confection & analysis at 

national level + transmission to EMCDDA 
2. Dissemination at national level / to national partners 
3. Participation in meetings 
4. Other  
 

Drugspecifiek 

Tabaksontwenning Document statistieken 

van het RIZIV: 

geneeskundige 

verzorging 

Uitgaven voor gezondheidszorg, remgeld, betalings-

modaliteiten:derdebetalersregeling: 

31.tabaksontwenning  

online raadpleegbaar op website van RIZIV: 

http://www.riziv.be/information/nl/statistics/health/inde

x.htm 
 

Drugspecifiek 

Groupe Pompidou Document op website of 

via Belgisch lid (Charles 

Denonne) 

Belgische contributie aan de Groupe Pompidou online 

raadpleegbaar op website van Groupe Pompidou: 

http://www.coe.int/T/dg3/pompidou/ 
 

Drugspecifiek 

Federaal Agentschap voor 

de Veiligheid van de 

Voedselketen (FAVV) 

Activiteitenverslag van 

FAVV 

- Dotatie afkomstig van de FOD Volksgezondheid  

-Uitgevoerde heffingen van het desbetreffende jaar 

(wordt ook als overheidsgeld bestempeld). 

Verdeelsleutel: 

Druggerelateerde uitgave FAVV = 

Dotatie aan FAVV  
 

x aantal inspecties met betrekking tot rookverbod 

   totaal aantal inspecties 

http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/annual-report.html
http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/annual-report.html
http://www.riziv.be/information/nl/statistics/health/index.htm
http://www.riziv.be/information/nl/statistics/health/index.htm
http://www.coe.int/T/dg3/pompidou/
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WHO Documenten: 

-WHO, Assessed 

contributions statement 

of accounts 

-WHO, Voluntary 

contributions by fund 

and by donor for the 

financial period 20xx 

 

-Verplichte bijdrage 

 

 

-Vrijwillige bijdrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdeelsleutel: 

Verplichte uitgave WHO=  

verplichte Belgische contributie aan WHO 
   

x aandeel voor drug/tabakspreventie (budgettair oogpunt) 

x uitgave strategische doelstelling 6 met verplichte  

   contributies 

 : totale uitgave met verplichte contributies 

 

Vrijwillige uitgave WHO voor pijler preventie =  

vrijwillige Belgische contributie voor WHO  
 

x aandeel drug/tabakspreventie (budgettair oogpunt) 

x uitgave strategische doelstelling 6 met vrijwillige  

   contributies 

: totale uitgave met vrijwillige contributies  

 

-Percentage drug/tabakspreventie in budget: WHO, 

Programme budget 2008-2009, Strategic objective 6, 2010 

-Uitgaven voor strategische doelstelling 6 in tweejaarlijks 

financieel jaarverslag: WHO, Financial report and audited 

financial statements for the period 1 January 2008–31 

December 2009 
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GEMEENSCHAPS/GEWESTELIJKE UITGAVEN 

1. VLAAMSE OVERHEID 

 Contactpersoon/ 

document 

Dataverzameling Dataverwerking 

Convenanten Vlaamse 

overheid (VAD, Domus 

Medica, VIG, Logo’s, 

Vlaamse Liga tegen Kanker) 

Vlaams Agentschap 

Zorg en Gezondheid:  

Team preventie  

(Alexander Witpas) 

Ordonnanceringsbedragen uit begroting Uitgave voor convenant met Vlaamse overheid= 

totale subsidiebedrag convenant  

x    1                          . 

aantal gezondheidsdoelstellingen waarin de organisatie 

actief is 
 

Dataverwerking is voor verbetering vatbaar  

In toekomstige metingen zou de verdeelsleutel op basis 

van het aantal gezondheidsdoelstellingen moeten worden 

aangepast voor een realistischere berekening. Een 

herziening van de verdeelsleutels is onvermijdbaar, maar 

hiervoor dient overleg te worden gepleegd tussen de 

Vlaamse overheid en de betrokken diensten. 

- Actieplan tabak, alcohol 

en drugs 

- ESPAD 

- Programma spuitenruil 

Vlaams Agentschap 

Zorg en Gezondheid:  

Team preventie  

(Alexander Witpas) 

Ordonnanceringsbedragen uit begroting Drugspecifiek 

CGG -Vlaams Agentschap 

Zorg en Gezondheid: 

 Afdeling Residentiële 

en Gespecialiseerde 

Zorg  

 (Tineke Oosterlinck) 

- Vlaams agentschap 

Zorg en Gezondheid: 

Team 

 Druggerelateerde uitgave CGG= 

totaal bedrag van de enveloppe voor CGG – aandeel 

preventiewerkers 
 

x aantal uitgevoerde activiteiten voor personen met    

   alcohol of illegale middelen gebonden stoornis 

  totaal aantal uitgevoerde activiteiten  

 

Registratiesysteem: Elektronische patiëntendossiers (EPD)  
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Gegevensverwerking 

en Resultaatopvolging 

(Heidi Cloots) 

Preventiewerkers CGG Stafmedewerker GGZ, 

Zorgnet Vlaanderen 

(Ann Moens) 
 

Het aantal preventiewerkers (gefinancierd via de 

enveloppe) wordt vermenigvuldigd met 50.000 euro/FTE. 

Drugspecifiek 

Vlaams stedenfonds Agentschap voor 

Binnenlands Bestuur: 

Team stedenbeleid 

(Caroline Ryckeboer)  

 

Eerst opzoeken welke steden een doelstelling hebben rond 

drugs in beleidsovereenkomst (zie website stedenfonds: 

http://tids2010.eyes-e-tools.net/startpagina-2010-

startpagina-2010_4.html), vervolgens via team 

stedenbeleid contact opnemen met de 

stedenfondscoördinatoren van de desbetreffende steden. 
 

Drugspecifiek 

Tele-onthaal -Departement Welzijn, 

Volksgezondheid en 

Gezin: Afdeling welzijn 

en samenleving -

Adviseur algemene 

werking en financiën 

(Marcel Lauwers) 

-Jaarverslag van de 

federatie van tele-

onthaaldiensten 
 

 Druggerelateerde uitgave tele-onthaal = 

totale uitgave voor tele-onthaal 
 

x aantal keer gespreksthema alcohol/drugs/medicijnen   

  tijdens telefonische en online oproepen 

  totaal aantal gesprekthema’s tijdens telefonische en     

  online oproepen 

 

Registratiegegevens in jaarverslag van de federatie van 

tele-onthaaldiensten 

Fonds jongerenwelzijn: 

-Regionale proefprojecten 

-De Sleutel 

-(Project Nul tolerantie) 
 

Agentschap 

Jongerenwelzijn  

(Peter Casteur) 

 Drugspecifiek 

CAW Steunpunt Algemeen 

Welzijnswerk  

(Koen Mendonck en 

Gerard van Menxel)  

Subsidie-enveloppe CAW in het jaarverslag ‘CAW in beeld’ 

Vanaf 2009 beschikt het steunpunt over een tabel met alle 

subsidies. Hiervoor contact opnemen met Directeur CAW 

Federatie (Anita Cautaers). 

Druggerelateerde uitgave CAW = 

totaal bedrag van de enveloppe voor CAW 
 

x aantal verslavingsproblemen (exclusief gokken en   

  computer) in onthaal en begeleiding  

http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=Solution_C&cid=1136264422574&context=1141721623065---1191211214119-1191211214119--1132117209738&p=1186804409610&pagename=Infolijn%2FView
http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=Solution_C&cid=1136264422574&context=1141721623065---1191211214119-1191211214119--1132117209738&p=1186804409610&pagename=Infolijn%2FView
http://tids2010.eyes-e-tools.net/startpagina-2010-startpagina-2010_4.html
http://tids2010.eyes-e-tools.net/startpagina-2010-startpagina-2010_4.html
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   totaal aantal problemen in onthaal en begeleiding 

Registratiesysteem: Tellus 

 

2. FRANSE GEMEENSCHAP 

 Contactpersoon Dataverzameling Dataverwerking 

-Projecten drugpreventie   

 (PCO)  

-Point d’appui assuétudes 

Direction générale de 

la santé – Direction de 

la Promotion de la 

santé (Tatiana Pereira) 
 

Begroting Franse gemeenschap : Division organique Santé 

(16) – basisallocatie 33.01.24 (Prévention des assuétudes). 

Drugspecifiek 

Projecten harm reduction  

 

Direction générale de 

la santé – Direction de 

la Promotion de la 

santé (Tatiana Pereira) 
 

Begroting Franse gemeenschap : Division organique Santé 

(16) – basisallocatie 33.02.24 (Prévention du sida), 12.01.25 

(Dépenses de toute nature en matière de promotion de la 

santé et de médecine préventive).  

Drugspecifiek 

Projecten drugpreventie in 

het secundair onderwijs 

Direction générale 

Enseignement 

obligatoire  

(Christelle Ladavid) 
 

Begroting Franse gemeenschap: Division organique 

Enseignement Secondaire (52) – basisallocatie 01.01.93 

(Actions de lutte et de prévention contre les assuétudes et 

la violence dans les écoles). 

Drugspecifiek 

3. WAALS GEWEST 

 Contactpersoon Dataverzameling Dataverwerking 

hulp- en zorgverlenings 

netwerken en diensten 

gespecialiseerd in 

verslavingen: 

-Subsidies volgens de 

Waalse Code betreffende 

Sociale Actie en 

Gezondheid. 

Département de la 

santé et des 

infrastructures médico-

sociales, Direction des 

soins ambulatoires 

(Pierre-Yves Bolen). 

-Begroting Waals gewest : Division organique Santé (17) – 

basisallocatie 33.12.00 (Subventions aux réseaux d’aide et 

de soins et des services spécialisés en assuétudes).  

-Begroting Waals gewest : mogelijkheden via facultatieve 

financiering dmv BA 33.07. 
 

Drugspecifiek 

Plan Wallon sans Tabac FARES : Fonds des 

affections respiratoires 

(Caroline Rasson) 

Begroting Waals gewest : Division organique Santé (17) – 

basisallocatie 33.07.00 (Subventions aux organismes 

d’étude, d’expérimentation et d’actions en santé mentale, 

en toxicomanie et en circuits de soins). 

Drugspecifiek 
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Vanaf 2009 wordt een van de partners, SEPT asbl, 

gefinancierd via volgende budgetpost: Division organique 

Santé (17) – basisallocatie BA 33.12.00 (Subventions aux 

réseaux d’aide et de soins et des services spécialisés en 

assuétude). 
 

Télé-accueil -Direction générale 

opérationnelle 

Pouvoirs locaux, 

Action sociale et Santé 

Direction des Soins 

Ambulatoires  

  (Valérie Gailly) 

-Fédération des 

Centres de Télé-

Accueil de Belgique 

  (Olivier Martin) 

Begroting Waals gewest : Division organique Santé (17) – 

basisallocatie 33.02.00 (Subventions aux centres de télé-

accueil) 

Druggerelateerde uitgave télé accueil = 

totale uitgave voor télé accueil  
 

x  percentage oproepen voor een verslavingsprobleem 

Plan de cohésion sociale 

(PCS) 

SPW: Secrétariat 

général Direction 

interdépartementale 

de la Cohésion sociale 

(Carine Jansen) 

 

 Druggerelateerde uitgave PCS = 

Uitgaven PCS    x aantal acties ‘verslaving’ 

                    totaal aantal acties 

 

Jaarlijks evaluatieverslag van PCS classificeert de acties in 

diverse thema’s 

Services de Santé Mentale SPW:direction générale 

opérationnelle 

Pouvoirs locaux, Action 

sociale et Santé 

Direction des Soins 

Ambulatoires  

(Valérie Gailly) 

Verscheidene SSM (zes in het jaar 2008) krijgen een 

drugspecifieke subsidie, daarnaast ondersteunt het Waals 

gewest ook andere SSM die eveneens cliënten behandelen 

met een verslavingsprobleem. 

 

Een drugspecifieke uitgave voor bepaalde SSM, daarnaast 

geen verdeelsleutel mogelijk voor andere SSM die een 

globale subsidie krijgen. 

 

Gegevensverwerking is voor verbetering vatbaar:  

Volgende formule zou moeten toepasbaar zijn:  

Uitgave voor SSM x  

aantal TDI ‘drugs/alcohol/psychoactieve medicatie’ in SSM  

     totaal aantal cliënten in SSM 

Er bieden zich verscheidene mogelijkheden aan. De SSM 
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kunnen TDI gegevens van alle SSM verzamelen of ze 

kunnen de elektronische patiëntendossiers zoals die 

gebruikt worden door de  CGG overnemen: een systeem 

dat alle activiteiten registreert en opdeelt naar diagnose 

(waaronder aan illegale middelen/alcohol/psychoactieve 

medicatie gebonden stoornis).  
 

4. DUITSTALIGE GEMEENSCHAP 

 Contactpersoon Dataverzameling Dataverwerking 

-ASL 

-SPZ 

-Andere : bv. Coördinatie, 

euregionale samenwerking 

Ministerie van de 

Duitstalige 

gemeenschap: Gezin, 

Gezondheid en sociale 

Aangelegenheden 

(Murielle Mendez) 
 

 Drugspecifiek 

Opmerking: De subsidie aan Sociaal-Psychologisch 

Centrum SPZ wordt voor ¼ als drugspecifiek beschouwd  

5. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST: Vlaamse gemeenschapscommissie (VGC) 

 Contactpersoon Dataverzameling Dataverwerking 

-Logo Brussel 

-De Sleutel 

VGC: Beleidsdomein 

Gezondheid: Algemene 

directie Welzijn, 

Gezondheid en Gezin  

(Christine Jacobs) 
 

Eventueel bijkomende informatie omtrent uitgaven 

middelgebruik opvragen bij het Logo Brussel. 

Drugspecifiek 

6. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST: Commission communautaire française (Cocof) 

 Contactpersoon Dataverzameling Dataverwerking 

-Subsidies diensten actief 

op vlak van toxicomanie 

(decreet 27 april 1995) 

-Réseaux dépendance 

-Projecten harm reduction 

Cocof: Dienst 

Gezondheid  

(Valérie Paternotte) 

 Drugspecifiek 

7. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST: Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie (GGC) 

 Contactpersoon Dataverzameling Dataverwerking 

Overleg Druggebruik GGC: Gezondheid en Sinds september 2010 is de ODB op stand-by gezet, Drugspecifiek 
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Brussel (ODB-CTB) Begroting (Marlies Vos) 
 

waardoor geen uitgaven van kracht zijn voor die periode. 

 


