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Inleiding 

 

• Dit actieplan 2023-2025 is een concretisering van de interfederale strategie inzake het schadelijk gebruik van alcohol 2023-2028 zoals 
goedgekeurd door de Thematische Vergadering Drugs van de IMC Volksgezondheid van 23 maart 2022. 

 

• Dit actieplan loopt af in 2025. Dit impliceert dat een nieuw actieplan zou moeten opgemaakt worden voor de periode 2026-2028. 
 

• Alle algemene doelstellingen zullen geïmplementeerd worden rekening houdend met de kwetsbare groepen en de genderdimensie. 
 

• Om de realisatie van de doelstellingen te meten wordt een set van relevante indicatoren ontwikkeld tegen 2025 (zie luik A van de 
specifieke doelstellingen ‘verbetering van de dataverzameling en -analyse’).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   3 

ALGEMENE MISSIE PLANNING INDICATOR BRON 
1. VERMINDERING VAN 

OVERCONSUMPTIE VAN ALCOHOL 
 

2028 

 
Overconsumptie bij +15-jarigen, en leerlingen Minstens: Gezondheidsenquête (cf. HIS, 

Sciensano) en VAD-onderzoek op basis van 
gebruik van meer dan 10 eenheden alcohol 
per week  

 
2. VERMINDERING VAN HET 

VROEGTIJDIG GEBRUIK VAN ALCOHOL 
 

2028 Beginleeftijd van alcoholgebruik HBSC, Gezondheidsenquête (HIS, 
Sciensano), Monitoring, steekproeven 
 

3. VERMINDERING VAN HEAVY EPISODIC 

DRINKING 
 

2028 Heavy episodic drinking Gezondheidsenquête (HIS, Sciensano) 
 

4. VERMINDERING VAN BINGE DRINKING 
 

2028 Binge drinking Gezondheidsenquête (HIS, Sciensano), 
ESPAD (niet in België), HBSC 
 

5. DALING VAN ALCOHOLVERSLAVINGEN 
 

2028 
 

Behandelingsaanvragen voor alcoholverslavingen  Kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie op 
basis van verschillende bronnen 
(combinatie van indicatoren) 
Gezondheidsenquête (CAGE, AUDIT C, en 
behandelingsaanvragen), Treatment 
Demand Indicator, gebruikers van hulp bij 
alcoholontwenning (IMA Atlas), 
peilpraktijken, ziekenhuisopnames, online 
hulp,  alcohol op de werkvloer 
 

6. VERMINDERING VAN HET RIJDEN 

ONDER INVLOED VAN ALCOHOL 
 

2030 Prevalentie van alcohol in het verkeer 
 

Rapport nationale gedragsmeting VIAS, 
vergelijking met politie, Baseline-project, 
federaal plan voor verkeersveiligheid 
 

7. VERMINDERING VAN DE 

ALCOHOLCONSUMPTIE VÓÓR, TIJDENS 

EN NA DE ZWANGERSCHAP 
 

2028 Prevalentie van alcoholconsumptie, voor, tijdens de zwangerschap en 
tijdens de borstvoedingsperiode 
 

Beschikbare CEPIP- en SPE-gegevens 
(indicatoren worden herzien (juni 2022) en 
toegepast vanaf 2024) 
 

8. VERMINDERING VAN SCHADELIJKE 

ALCOHOLCONSUMPTIE BIJ KWETSBARE 

DOELGROEPEN 
 

2028 Prevalentie van schadelijk gebruik bij kwetsbare groepen. Deze 
vermindering kan niet voor elke doelgroep worden gemeten maar zal 
in de meeste specifieke doelstellingen van dit plan worden 
opgenomen.  
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9. VERMINDERING VAN MISDRIJVEN EN 

MAATSCHAPPELIJKE OVERLAST ALS 

GEVOLG VAN ALCOHOL 

2028 
 

Data over misdrijven en maatschappelijke overlast als gevolg van 
alcohol. De vermindering van de maatschappelijke overlast kan niet 
voor elke doelgroep worden gemeten maar zal in de meeste 
specifieke doelstellingen van dit plan worden opgenomen. 
 

Totaal aantal alcoholgerelateerde feiten 
geregistreerd door de politie & gegevens 
van de rechtbanken. De gegevens voor de 
lokale politie zullen geëxtrapoleerd worden 
op basis van de gegevens van de federale 
politie. 
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SPECIFIEKE 
DOELSTELLINGEN 

ACTIE TIMING VERANTWOORDELIJKE(N) INDICATOR BRON WHO 
TARGET AREA 

A. VERBETERING VAN DE 

DATAVERZAMELING EN -
ANALYSE 

1. Analyse van de rechtstreekse 
overheidsuitgaven voor het 
alcoholbeleid. 

 

Tweejaarlijks 
 

Algemene Cel Drugsbeleid 
 

Volledigheid data en tweejaarlijkse 
rapportering 

Rapporten van het 
secretariaat van de ACD 

M
o

n
ito

rin
g an

d
 su

rveillan
ce

 

2. Update van de analyse van de 
sociale en gezondheidskosten 
van alcoholgebruik 

Vierjaarlijks, te 
starten in 2024 

Federale Overheid,  
Gefedereerde entiteiten, 
Sciensano 

Beschikbaarheid van resultaten in 
2026  

Wetenschappelijke 
rapportering voor de 
ACD 

3. Analyse van de 
behandelingsaanvragen dmv de 
Treatment Demand Indicator  
 

Jaarlijks 
 

Sciensano 
 

Volledigheid data en jaarlijkse 
rapportering 
 

Sciensano feedback-
rapportering 
 

4. Analyse van de 
behandelingsaanvragen bij 
huisartsen 
(huisartsenpeilpraktijken) 
 

2024 Sciensano 
 

Volledigheid data en rapportering 
 

Sciensano rapportering 
huisartsenpeilpraktijken 
 

5. Analyse van de online 
behandelingen 

 

Jaarlijks 
 

Gefedereerde entiteiten 
gezondheid 
 

Volledigheid data en rapportering 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden 
aan de ACD 
 

6. Analyses van de sociale 
gezondheidsongelijkheden die 
gelinkt zijn aan alcoholgebruik 
 

Jaarlijks 
 

Sciensano 
 

Population Attributable Fraction 
 

Gezondheidsenquête 
per interview 
 

7. Analyse van het aantal liter pure 
alcohol per capita  (waar 
mogelijk per leeftijdscategorie 
en type drank) 

 
 
 
 

Jaarlijks  FOD Financiën en FOD 
Volksgezondheid  

Data FOD Financiën 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden 
aan de ACD 
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8. Analyse van de spoedopnames 
omwille van alcoholgebruik 
 

Jaarlijks 
 

FOD Volksgezondheid, 
Sciensano, Intermutualistisch 
Agentschap 

Data FOD Volksgezondheid (profiel 
van de patiënten van het 
proefproject 'crisiseenheden', 
opnames via de spoeddiensten) en 
IMA (alcoholintoxicatie in de 
spoeddiensten) 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden 
aan de ACD 
 

9. Analyses bij kwetsbare 
doelgroepen en risicosituaties : 

o Jongeren (jeugdbeweging, 
sportclubs) 

o Zwangere vrouwen 
o Ouderen  
o Alcohol op de werkplek 
o Daklozen 
o Studenten hoger onderwijs 
 
 

2025 Federale Overheid, Gewesten 
en Gemeenschappen, 
Sciensano  
 

Volledigheid data van de 
rapportering 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden 
aan de ACD 
 

10. Analyse van de gegevens met 
betrekking tot de sociale 
gevolgen (intrafamiliaal 
geweld, ...) van schadelijk 
alcoholgebruik 
 

2025 Belspo of andere instantie die 
onderzoek financiert 
 

Rapportering 
 

Wetenschappelijke 
rapportering aan de 
ACD 
 

11. De toegang tot, en de 
verzameling van, de gegevens 
met betrekking tot 
alcoholgebruik verbeteren 

2023 Franse 
Gemeenschapscommissie, 
Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, 
(Observatorium voor 
Gezondheid en Welzijn), 
Fédération Wallonie-
Bruxelles 

Volledigheid en kruising van de data 
van de rapporten HBSC en Eurotox 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden 
aan de ACD 
 

12. Ontwikkeling van relevante 
indicatoren om de interfederale 
alcoholstrategie te evalueren   

 
 
 
 

2025 Federale Overheid,  
Gefedereerde entiteiten , 
Sciensano  

 

Beschikbaarheid van indicatoren Wetenschappelijke 
rapportering voor de 
ACD 
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B. VERHOGING VAN DE 

EFFICIËNTIE VAN DE 

RESTRICTIEVE EN 

BEPERKENDE REGELS EN 

VAN DE IMPLEMENTATIE 

ERVAN AANGAANDE 

RECLAME EN VERKOOP 

VAN ALCOHOL, OOK VIA 

HET INTERNET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITWERKING VAN EFFICIËNTE REGELGEVING EN CONTROLE INZAKE ALCOHOLRECLAME 
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14. De wet van 24 januari 1977 
betreffende de bescherming van 
de gezondheid van de gebruikers 
op het stuk van de 
voedingsmiddelen en andere 
producten aanpassen in 
combinatie met 
uitvoeringsbesluiten mbt 
onderstaande punten en eventuele 
andere punten uit het “Convenant 
inzake reclame voor en marketing 
van alcoholhoudende dranken 
(2019)”  

2024 Federale Overheid, 
Volksgezondheid 
 

Inwerkingtreding nieuwe 
regelgeving en controle vanaf 
2024 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden 
aan de ACD 

15. Reclame voor alcoholhoudende 
dranken is verboden gedurende 
een periode die begint 5 minuten 
voor en eindigt 5 minuten na een 
uitzending hoofzakelijk gericht op 
een publiek dat bestaat uit 
minderjarigen  

 

2024 
 

 

Federale Overheid 
Volksgezondheid en 
gefedereerde entiteiten 

Inwerkingtreding nieuwe 
regelgeving en controle vanaf 
2024 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden 
aan de ACD 

16. Reclame voor alcoholhoudende 
dranken is verboden in kranten en 
tijdschriften hoofdzakelijk gericht 
op een publiek dat bestaat uit 
minderjarigen 

2024 Federale Overheid 
Volksgezondheid en 
gefedereerde entiteiten  

Inwerkingtreding nieuwe 
regelgeving en controle vanaf 
2024 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden 
aan de ACD 

13. De verbetering van data-analyse 
na een letselongeval 
onderzoeken 

2025 Federal Overheid, Mobiliteit Rapportering Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden 
aan de ACD 
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17. Reclame voor alcoholhoudende 
dranken is verboden tijdens de 
vertoning in een bioscoop van een 
film die voornamelijk gericht is op 
een publiek dat bestaat uit 
minderjarigen  

 

2024 Federale Overheid 
Volksgezondheid en 
gefedereerde entiteiten  

Inwerkingtreding nieuwe 
regelgeving en controle vanaf 
2024 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden 
aan de ACD 

18. Reclame voor alcoholhoudende 
dranken is verboden in digitale 
media hoofdzakelijk gericht op een 
publiek dat bestaat uit 
minderjarigen 

2024 Federale Overheid, 
Volksgezondheid en 
gefedereerde entiteiten  

Inwerkingtreding nieuwe 
regelgeving en controle vanaf 
2024 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden 
aan de ACD 

19. Wij volgen de aanbeveling van 
internationale deskundigen om 
een onafhankelijk controleorgaan 
voor alcoholreclame op te richten, 
dat de sector raadpleegt. Dit 
laatste betekent dat degene die 
verantwoordelijk is voor de 
reclame waarover het 
controleorgaan zich uitspreekt, 
ook wordt gehoord en kan 
reageren 

 

2024 Federale Overheid, 
Volksgezondheid  
 

Inwerkingtreding nieuwe 
regelgeving en controle vanaf 
2024 
 

Inwerkingtreding 
nieuwe regelgeving 
 

20. Meer controles op de toepassing 
van de regelgeving inzake 
alcoholverkoop aan minderjarigen 
/ reclame gericht op minderjarigen 
(te bestuderen op basis van het 
rapport DG APF 2019 voor wat 
betreft de federale bevoegdheden) 

 

2025 Federale Overheid, 
Volksgezondheid 
 

Verhoging controles 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden 
aan de ACD 
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21. Stimuleren van initiatieven (per 
doelgroep) die georganiseerd 
worden door alcoholproducenten 
en -verdelers om de verkopers van 
alcoholhoudende dranken te 
informeren over de regelgeving 
inzake minimumleeftijd voor 
alcoholverkoop 

 

2025 Gefedereerde entiteiten 
 

Aantal vormingen 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden 
aan de ACD 

22. Wanneer het wel toegelaten is aan 
alcoholmarketing te doen, is het 
verplicht een 
gezondheidsmededeling, 
opgesteld door de FOD VVVL op 
basis van evidentie, toe te voegen 
aan elke boodschap 

 

2024 Federale Overheid, 
Volksgezondheid 
 

Inwerkingtreding nieuwe 
regelgeving en controle vanaf 
2024 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden 
aan de ACD 

           

BEPERKING VAN HET AANBOD VAN ALCOHOL, EN ONDERSTEUNING VOOR HET AANBIEDEN VAN NIET-ALCOHOLISCHE 
ALTERNATIEVEN 
 

 

23. Verbod op het gratis aanbieden 
van alcoholhoudende dranken in 
het kader van een 
promotiecampagne (uitgezonderd 
wanneer de consument een 
alcoholhoudend product aankoopt 
en in het kader van degustaties) 

 

2024 Federale Overheid, 
Volksgezondheid  
 

Inwerkingtreding nieuwe 
regelgeving en controle vanaf 
2024 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden 
aan de ACD 

24. Stimuleren van het aanbieden van 
gratis water op plaatsen waar 
alcohol wordt verkocht en 
geconsumeerd, dit in overleg met 
de betrokken sectoren  

2025 Gemengde bevoegdheden Verslag van het overleg Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden 
aan de ACD 
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25. Het analyseren van de 
mogelijkheid om een fonds op te 
richten waar de industrie een 
bijdrage moet leveren zonder 
zeggenschap te krijgen over de 
besteding van de middelen 

 

2025 Gemengde bevoegdheden 
 

Oprichting Fonds 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden 
aan de ACD 

26. Zoals voorzien in het federaal 
regeerakkoord zal er binnen de 
federale overheid een transversaal 
transparantie- of lobbyregister 
worden opgezet  

2024 Federale Overheid Oprichting van register met 
publicatie wet 

Rapportering door de 
betrokken overheid aan 
de ACD 

 ALCOHOLVERKOOP 
 

 

27. De verkoop van alcohol wordt 
verboden onder de 18 jaar, behalve 
voor bier en wijn. We vertrekken 
hierbij van het wetsvoorstel nr. 
55K0105001 en breiden dit uit met 
het verbieden van de verkoop op 
versterkte wijnen onder de 18 jaar, 
zoals martini, sherry, porto, etc 

 

2023 Federale Overheid, 
Volksgezondheid 
 

Inwerkingtreding nieuwe 
regelgeving en controle vanaf 
2023 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden 
aan de ACD 
 

28. Verbod op de verkoop van alcohol  
o in verkoopautomaten; 
o in tankstations tussen 22u en 7u 

aan snelwegen (m.u.v. de 
wegrestaurants); 

o in ziekenhuizen: gekoelde 
alcoholische dranken, (gekoeld of 
niet) sterke dranken; (m.u.v. de 
cafetaria) 

2024 
 
 

Federale Overheid, 
Volksgezondheid  
 
 

Inwerkingtreding nieuwe 
regelgeving en controle vanaf 2024 

Rapportering aan de 
ACD 
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C. INTENSIFIËRING VAN 

PREVENTIE EN 

GEZONDHEIDS-PROMOTIE 

(WAARONDER 

GELETTERDHEID INZAKE 

GEZONDHEID), INCLUSIEF 

RISICOBEPERKING OP HET 

VLAK VAN GEZONDHEID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Vorm geven aan een 
gecoördineerd beleid tussen 
gefedereerde entiteiten op het 
gebied van alcoholpreventie, in 
het kader van een algemeen 
gezondheidsbeleid, voor 
verschillende doelgroepen en 
binnen hun leefomgeving 

2025  
 
 
 
 

 
 

 

Federale Overheid 
Volksgezondheid en 
Gefedereerde entiteiten 
 
 
 
 
 

Creatie van de coördinatiefunctie 
 
 
 
 
 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 
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30. Een preventiebeleid voeren in 
verschillende leefomgevingen: 

o onderwijs 
o gezin 
o vrije tijd 
o werk 
o collectiviteiten 
o zorg- en welzijnsomgevingen 

 

Continu met een 
evaluatie in 2025 

 

Gefedereerde entiteiten 
 

Uitvoering en financiering van 
transversale/intersectorale 
projecten 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

31. Versterken van de samenwerking 
tussen sociale actoren, 
gezondheidsactoren en actoren in 
de gezondheidspromotie 
 

Continu met een 
evaluatie in 2025 

 

Franse 
Gemeenschapscommissie, 
Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie 
 

Uitvoering van de acties 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

32. Versterken/implementeren van 
bewustmakingsactiviteiten voor 
het grote publiek rond schadelijk 
alcoholgebruik en informatie over 
hulp en steun om toegang te 
krijgen tot alcoholzorg 

Continu met een 
evaluatie in 2025 

 

Franse 
Gemeenschapscommissie, 
Wallonië, Vlaamse 
Gemeenschap 
 

Uitvoering van de acties 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

33. Bewustmaking van de algemene 
bevolking over de sociale norm 
rond 'niet drinken' (bv. Tournée 
Minérale), en met name de 
voorbeeldfunctie voor kinderen en 
het verband tussen alcohol en 
diverse vormen van kanker(maag-, 
darm-, keel-, borstkanker, ...) 

Continu met een 
evaluatie in 2025 

 

Gefedereerde entiteiten 
Gezondheid 
 

Uitvoering van acties, 
evaluatieverslag  
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 
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34. Ondersteuning en empowerment 
van alcoholgebruikers met 
betrekking tot hun schadelijk 
gebruik 
 

Continu met een 
evaluatie in 2025 

 

Gefedereerde entiteiten 
Gezondheid 
 

Uitvoering van acties, 
evaluatieverslag 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

35. Verdere uitbouw van 
verslavingspreventie (ook voor 
alcoholgebruik) op scholen 
(PSE/(C)PMS/CLB's/pedagogische 
begeleidingsdiensten/scholen) 

Continu met een 
evaluatie in 2025 

 

Vlaamse Gemeenschap, 
Fédération Wallonie-
Bruxelles, ONE 
 

Aandeel projecten met alcohol als 
kernelement 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

36. Projecten rond preventie en 
gezondheidspromotie voor 
jongeren binnen de 
schoolomgeving (middelbaar en 
hoger onderwijs) en in 
buitenschoolse settings 
voortzetten en verder uitbouwen 

2025 met een 
evaluatie in 2025 

 

Vlaamse Gemeenschap, 
Fédération Wallonie-
Bruxelles, ONE 
 

Aantal voortgezette en verder 
uitgebouwde projecten 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

37. Steun voor een algemene 
invoering van het label ‘Quality 
Nights’ en voortwerken aan een 
sereen feestklimaat op nationaal 
niveau 

Continu met een 
evaluatie in 2025 

 

Franse 
Gemeenschapscommissie, 
Vlaamse Gemeenschap, 
Waals Gewest 
 

Aantal vrijetijdsplaatsen met 
'Quality Nights'-label 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

38. Ontwikkeling van een label voor 
restaurants met een uitgebreid en 
kwalitatief aanbod aan non-
alcoholische alternatieven 

2025 Franse 
Gemeenschapscommissie, 
Waals Gewest, Vlaamse 
Gemeenschap 

Ontwikkeling van een label  
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

39. Participatieve projecten, projecten 
rond peer support of 
vermaatschappelijking van de zorg 
ondersteunen 

 

 

 

 

Continu met een 
evaluatie in 2025 

 

Franse 
Gemeenschapscommissie, 
Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, 
Waals Gewest, Vlaamse 
Gemeenschap, Fédération 
Wallonie-Bruxelles, ONE en 
onderwijs 
 

Aantal georganiseerde modules, 
aantal deelnemers 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 
 



 

   13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

40. De bewustmaking en vorming van 
intermediairs en 
gezondheidszorgbeoefenaars 
voortzetten 

Continu met een 
evaluatie in 2025 

 

Franse 
Gemeenschapscommissie, 
Vlaamse Gemeenschap, 
Waals Gewest 
 

Aantal bewustmakings- en 
vormingsinitiatieven  
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

41. Ondersteuning van projecten rond 
risicobeperking op het vlak van 
schadelijk alcoholgebruik 
 

Continu met een 
evaluatie in 2025 

 

Waals Gewest, Vlaamse 
Gemeenschap, Franse 
Gemeenschapscommissie, 
Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, 
horecasector 
 

Aantal projecten rond 
risicobeperking  
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

42. Preventieacties voor seniors 
versterken 
 

Continu met een 
evaluatie in 2025 

Iriscare, Vlaamse 
Gemeenschap, Waals 
Gewest 

Aantal projecten voor seniors Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

43. De mogelijkheden onderzoeken 
van een regelgevingskader om de 
leeftijd van het eerste gebruik te 
optimaliseren 
 

2023 Gemengde bevoegdheden Resultaat onderzoek Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

 

 

D. VERBETERING VAN DE 

OPSPORING EN 

VROEGTIJDIGE BEHANDELING 

VAN PERSONEN MET (RISICO 

OP) SCHADELIJK 

ALCOHOLGEBRUIK 

44. Steun voor de implementatie van 
technieken voor vroegtijdige 
opsporing en interventie (ook 
online en zelf evaluatie) 
 

Continu 
 
 
 

Federale Overheid en 
Gefedereerde entiteiten 
gezondheid 

Terbeschikkingstelling van het 
materiaal & aantal 
beroepsbeoefenaars dat de 
vorming heeft gevolgd  
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD H

ealth
 services' resp

o
n

se
 

  

45. Ontwikkeling van een model om 
jonge alcoholgebruikers naar de 
juiste diensten/zorg door te 
verwijzen 

2025 Federale Overheid en 
Gefedereerde entiteiten 
gezondheid 

Beschikbaarheid van een 
doorverwijsmodel  

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

46. Inschatten in hoeverre het 
opportuun is (o.a. in termen van 
kosteneffectiviteit) om (niet-
invasieve) screeningstechnieken 
voor alcoholische leverziekten aan 
te wenden (bv. fibroscan)  

 

2025 Federale Overheid en 
Gefedereerde entiteiten 
gezondheid 
 

Beschikbaarheid van een verslag 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 
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47. Bekijken van de mogelijkheden 
voor een aangepaste 
nomenclatuur  voor de opvolging 
van een persoon die aan 
psychoactieve stoffen verslaafd is 
(en zijn/haar) familie, onder meer 
in het kader van de New Deal 

 

2025 Federale Overheid, 
Volksgezondheid 
 

Beschikbaarheid van een verslag Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

 

E. VERBETERING VAN DE 

TOEGANG TOT EN DE 

KWALITEIT VAN DE ZORG EN 

DE NAZORG 
 

48. De implementatie en uitbreiding 
van  het project “zorgpad alcohol 
in algemene ziekenhuizen” 
voortzetten 

 

2025 
 

 

Federale Overheid, 
Volksgezondheid 
 

Analyseverslag met 
sleutelindicatoren 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

               

49. Ondersteuning van de huisartsen 
betreffende het gebruik van 
clinical guidelines (onder andere in 
het kader van het EBP-netwerk) 
 

2025 Federale Overheid en 
Gefedereerde entiteiten 
gezondheid 
 

Aantal projecten voor de 
implementatie, verspreiding en 
evaluatie van guidelines 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

50. Ondersteuning van de zorg voor 
personen met alcoholproblemen 
door de mobiele teams die 
opgericht werden in het kader van 
de hervorming van de geestelijke 
gezondheidszorg (vorming) 
 

2024 Federale Overheid en 
Gefedereerde entiteiten 
gezondheid 
 

Aantal technische overleg- of 
leermomenten 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

51. Ondersteunen, ontwikkelen en 
promoten van online hulp en 
hulplijnen voor het omgaan met 
alcoholgebruik.  

2025 Federale Overheid, en 
Gefedereerde entiteiten 
gezondheid 
 

Aantal bereikte patiënten 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

52. Versterking van het 
vormingsaanbod voor 
beroepsbeoefenaars die met 
kinderen of familieleden van 
mensen met een 
alcoholproblematiek kunnen 
worden geconfronteerd 
 

2025 Vlaamse Gemeenschap, 
Franse 
Gemeenschapscommissie 
en Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, 
Waals Gewest, Fédération 
Wallonie-Bruxelles, 
gezondheid 

Aantal opgeleide 
beroepsbeoefenaars 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 
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53. Versterken van een 
ondersteuningsaanbod voor 
kinderen of naasten van personen 
met een alcoholprobleem 
 

2025 
 

Waals Gewest, Franse 
Gemeenschapscommissie 
en Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, 
Vlaamse Gemeenschap, 
Fédération Wallonie-
Bruxelles 
 

Beschikbaarheid van een verslag 
 

Rapport van de 
opleidings-
verantwoordelijken aan 
de ACD 
 

54. Opstarten van een overleg met de 
sector over het opnemen in 
private verzekeringen van de 
terugbetaling van prestaties en/of 
verblijfskosten voor de 
behandeling van 
alcoholgerelateerde problemen. 
Aansluitend hierop wordt een 
politiek debat gevoerd 

Eind 2024 Werkgroep Alcohol van de 
ACD en andere relevante 
departementen 
 

Resultaat van het overleg 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 
 

55. Verder stimuleren van het overleg 
met vertegenwoordigers van het 
onderwijs (secundair en hoger) 
over het opbouwen van 
vaardigheden in het omgaan met 
alcoholproblemen in de relevante 
cursussen, inclusief permanente 
vorming 
 

2025 Vlaamse Gemeenschap, 
Fédération Wallonie-
Bruxelles 

Resultaat van het overleg 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 
 

56. Onderzoeken van de mogelijke 
erkenning van de titel ‘alcoholoog’ 
op de juridische, economische 
aspecten en het aspect 
toegankelijkheid voor de 
patiënt/cliënt  
 

2025 Federale Overheid 
Volksgezondheid 
 

Beschikbaarheid van een 
evaluatieverslag met advies 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

57. Nagaan of het opportuun is om 
een registratiesysteem en 
kwaliteitsindicatoren in te voeren 
in de zorg voor patiënten met 
schadelijk alcoholgebruik 

2024 Federale Overheid en 
Gefedereerde entiteiten 
gezondheid, Sciensano 
 

Beschikbaarheid van een verslag  
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 
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58. Het gebruik van evidence-based 
praktijken in de medisch-
psychosociale zorg voor patiënten 
met schadelijk alcoholgebruik 
integreren in permanente vorming 

Continu 
 

Federale Overheid en 
Gefedereerde entiteiten 
gezondheid 
 

Aantal ondernomen activiteiten 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

59. Verbetering van het zorg- en 
dienstenaanbod voor jongeren 
met schadelijk alcoholgebruik 
(multidisciplinair), bv. een 
zorgtraject in de 1elijn, 
gespecialiseerde poliklinieken, ... 

2025 Federale Overheid 
Volksgezondheid en 
Gefedereerde entiteiten 

Aantal gerealiseerde projecten Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

60. Onderzoeken, in samenwerking 
met de partners van de netwerken 
geestelijke gezondheidszorg, van 
een zorgtraject alcoholverslaving, 
specifiek voor de 
jongvolwassenen, met de 
mogelijkheid om het, na evaluatie, 
naar andere doelgroepen uit te 
breiden 

 

2024 Federale Overheid 
Volksgezondheid 
 

Oprichting zorgtraject Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

61. Analyseren van de 
wetenschappelijke kennis en 
klinische praktijken betreffende 
risicobeperking en 
hersteltechnieken in de 
behandeling van 
alcoholproblematieken 

 

2025 Federale Overheid en 
Gefedereerde entiteiten 
gezondheid 

Resultaat analyse Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD  

 62. Versterken laagdrempelige 
projecten in het kader van “art 56 
– projecten van het RIZIV” om 
deskundigheid rond verslaving in 
hun team te halen, meer aandacht 
te hebben voor de 
verslavingsproblematiek en een 
snellere doorverwijzing (door 

2023 Federale Overheid, 
Volksgezondheid en RIZIV 

Versterking projecten Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD  
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bijvoorbeeld een liaison met de 
gespecialiseerde verslavingszorg) 

 

 

F. VERMINDERING VAN HET 

AANTAL DODEN EN 

ZWAARGEWONDEN OP DE 

WEG ALS GEVOLG VAN 

ALCOHOL 

63. Verhogen van het aantal 
alcoholcontroles in het verkeer 

2025 
 

 

Federale Overheid 
Binnenlandse Zaken, en 
Geïntegreerde politie 

Aantal gecontroleerde bestuurders  
 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 
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64. Betere bewustmaking in de horeca 
(personeel en consumenten) over 
de risico's van alcoholgebruik, in 
het bijzonder in het verkeer 

 
 
 
 

continu Gefedereerde entiteiten 
 

Aantal gevoerde 
bewustmakingsacties 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

65. Voortzetting van de discussie over 
de verlaging van het 
alcoholpromillage voor het 
besturen van een voertuig, al dan 
niet gemotoriseerd (ongeacht de 
leeftijd) 
 

2025 Federale Overheid 
Binnenlandse zaken, 
federale en geïntegreerde 
politie 
 

Beschikbaarheid van een verslag 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 
 

66. Het aantal opleidingen als 
alternatieve sancties voor het 
rijden onder invloed van alcohol 
verhogen 
 

2025 Federale Overheid, 
Gefedereerde entiteiten 
 

Beschikbaarheid van een verslag 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

67. Analyseren of zelftests voor 
alcohol kunnen worden 
opgenomen in een 
bewustmakingsbeleid rond rijden 
onder invloed (verkrijgbaar in 
horeca en nachtleven)  

 

2024 Gemengde bevoegdheden 
(Federale Overheid, 
Mobiliteit, 
Volksgezondheid, Economie 
en Gefedereerde entiteiten) 

Beschikbaarheid van een verslag 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 
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G. REFLECTIE OVER EEN 

PRIJSBELEID, GEVOLGD DOOR 

VOORSTELLEN VAN 

ALTERNATIEVEN WAARMEE 

DE SCHADELIJKE 

ALCOHOLCONSUMPTIE KAN 

WORDEN VERMINDERD 

68. Een werkgroep wordt opgestart 
om  de mogelijkheid om een 
minimumprijs in te voeren te 
analyseren en/of verschillende 
scenario’s omtrent de 
betaalbaarheid van alcohol 
(taksen, accijnzen etc.) voor te 
leggen aan de federale regering. 
Dit kan gekoppeld worden aan de 
gezondheidsshift, waarbij de 
opbrengst via een ander kanaal 
terug naar de burger vloeit 

 

2024 
 
 
 
 
 
 
 

Federale Overheid, 
Volksgezondheid en 
Financiën 
 
 
 
 
 
 

Haalbaarheidsstudie 
 
 
 
 
 
 

Rapportering over de 
haalbaarheidsstudie aan 
de ACD 
 
 
 

P
rijsb

eleid
 

 

H. STIMULEREN VAN EEN 

PREVENTIEBELEID OP DE 

WERKVLOER IN 

SAMENWERKING MET DE 

SOCIALE PARTNERS 

69. Voortzetting van de 
bewustmakingscampagne met de 
sociale partners binnen de 
Nationale Arbeidsraad over het 
belang van CAO 100 (om een echt 
preventiebeleid in de 
arbeidsreglementen op te nemen). 
De nadruk wordt gelegd op de 2de 
fase van CAO 100 die gezien het 
facultatieve karakter, te weinig 
wordt uitgevoerd in de bedrijven:  
het installeren van een echt 
preventiebeleid opgenomen in het 
arbeidsreglement 

 

2023 
 
 
 

Federale Overheid, 
Werkgelegenheid 
 
 
 
 

Evaluatieverslag 
 
 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 
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70. Volgen en evalueren van 
aanbevelingen van lopende 
studies 1) over psychosociale 
risico's die gelinkt zijn aan het 
gebruik van alcohol en 
psychoactieve stoffen op het werk 
2) over arbeidsomstandigheden 
die schadelijk alcoholgebruik 
kunnen beïnvloeden, met 
bijzondere aandacht voor nieuwe 
werkvormen (hybride, 
telewerken, ...) 

 

2023 
 

Federale Overheid, 
Werkgelegenheid,  
 

Evaluatieverslag 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 
 

71. Organisatie van een conferentie 
met zowel deskundigen inzake 
welzijn op het werk als 
deskundigen inzake gebruik van 
alcohol en psychoactieve stoffen 

 

2023 Federale Overheid, 
Werkgelegenheid 
 

Organisatie van een conferentie  
 

Organisatie conferentie 

I. DALING VAN HET AANTAL 

SLACHTOFFERS ALS GEVOLG 

VAN SCHADELIJKE ALCOHOL-
CONSUMPTIE (TEN GEVOLGE 

VAN HUN EIGEN 

CONSUMPTIE OF DE 

CONSUMPTIE DOOR EEN 

DERDE) 
 

72. Het lik-op-stuk beleid bij de 
parketten waarbij men in een 
multidisciplinair team niet alleen 
de feiten maar ook de situatie rond 
dader en slachtoffer bekijkt 
(voorgaanden, problematieken,…) 

 

2025 Federale Overheid, Justitie  
 

Beschikbaarheid van een verslag 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 
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73. In geval van overlastbuurten kan er 
door een samenwerking tussen 
politie en parket gebruik gemaakt 
worden van de OMS-werking 

2025 Federale Overheid, Justitie Beschikbaarheid van een verslag Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 

74. De hersteltrajecten waarbij de 
rechtbanken personen met een 
problematiek opvolgen terwijl 
deze trachten om hun situatie te 
herstellen verderzetten (DBK’s) 

 

2025 Federale Overheid, Justitie 
 

Beschikbaarheid van een verslag 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 
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J. VERBETERING VAN DE 

INFORMATIE AAN 

ALCOHOLGEBRUIKERS 

75. Steun aan de Europese regelgeving 
over de vermelding van de 
energiewaarde en de ingrediënten 
op alcoholhoudende dranken 

 
 

Continu 
 

 

Federale Overheid, 
Volksgezondheid,  
 
 

Deelname aan Europese debatten  
 
Monitoring en presentatie van de 
standpunten van de lidstaten en de 
door de Europese Commissie 
aanvaarde vooruitgang 
 

Rapportering door de 
betrokken 
overheid/overheden aan 
de ACD 
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