Intro
Databanken en onderzoeken geven ons informatie over het alcoholgebruik in Vlaanderen en België over een periode
van 20-50 jaar. Dit overzicht presenteert de belangrijkste trends in de beschikbare cijfers over alcohol. We bespreken
achtereenvolgens:
- het gebruik bij verschillende groepen;
- combidruggebruik;
- problematisch gebruik;
- ziekte- en sterftecijfers;
- de hulpvraag bij gebruikers van alcohol;
- gegevens over verkeer;
- gegevens van politie en justitie;
- de beschikbaarheid van alcohol.
De tijdsperiode waarbinnen trends worden bekeken is niet altijd dezelfde omdat per databron de jaren waarvoor cijfers
beschikbaar zijn, verschillen.
Dit overzicht maakt deel uit van een reeks cijfers over verschillende producten. Het document ‘achtergrond bij de
cijfers’ geeft meer uitleg bij de gebruikte cijfers. Voor meer gedetailleerde cijfers raadpleeg de factsheet alcohol of de
originele bron.
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Per capita consumptie
Tussen 1965 en 1980 steeg de
alcoholconsumptie per hoofd van
de bevolking in België van 11 naar
14 liter pure alcohol (+27%).1
Van 1980 tot 1995 daalde de per
capita alcoholconsumptie terug tot
11 liter pure alcohol. Na een
heropflakkering in 2005 toen de
alcoholconsumptie steeg tot 12 liter
pure alcohol, nam de consumptie
verder af. De laatste jaren trad een
status quo op en bleef de per capita
consumptie schommelen tussen de
negen en tien liter pure alcohol per
persoon.
In de periode 1965-2018 daalde de
consumptie van bier (-42%). De
consumptie van wijn verdubbelde in
2018 vergeleken met 1965. De
consumptie van sterkedrank bleef
over die periode min of meer gelijk.
Wel was er een sterke toename
tussen 1975 en 1985.
Dit is berekend op de bevolking van 15 jaar en
ouder en het gaat enkel over de officiële
consumptie.
1

Bron: WHO, Global Health Observatory Data Repository (European Region)

Internationale vergelijking
België stond in 2018 op de 24ste plaats
in Europa inzake totale alcoholconsumptie (9,4 liter pure alcohol).
In vergelijking met de buurlanden is
de totale alcoholconsumptie in
België lager dan in Frankrijk en
Duitsland, maar hoger dan in
Nederland.
In 1968 lag de alcoholconsumptie
van deze vier landen nog redelijk ver
uit elkaar maar in 2018 zijn de
grootste verschillen verdwenen.
In Frankrijk daalde de totale
alcoholconsumptie de laatste 50 jaar
met 50%. Ook in Duitsland daalde
de alcoholconsumptie, zij het
gematigder met 23%. Nederland zag
de totale alcoholconsumptie de
laatste 50 jaar met 34% toenemen.

Bron: WHO, Global Health Observatory Data Repository (European Region)

Alcoholgebruik algemene bevolking
Het percentage Vlamingen van 15
jaar of ouder dat het afgelopen jaar
alcohol dronk nam tussen 1997 en
2018 af van 86% naar 78% (niet in
grafiek).
De grootste daling deed zich voor in
de jongste leeftijdsgroep (15-24
jaar) (-15%).
Bij de ouderen (55+) bleef het
percentage laatstejaarsgebruikers
van alcohol redelijk stabiel behalve
onder de 64-74-jarigen waar een
toename merkbaar was (+6%). Het
percentage laatstejaarsgebruikers
van alcohol daalde tussen 1997 en
2018 bij mannen en vrouwen
ongeveer evenveel.

Bron: Sciensano, Gezondheidsenquête

Het gemiddeld aantal glazen
gedronken door wekelijkse drinkers
bleef tussen 1997 (9,6 glazen) en
2018 (8,9 glazen) relatief gelijk (niet
in grafiek).
Onder 15-24-jarigen steeg het
gemiddeld aantal gedronken glazen
per week van negen naar 13 tussen
1997 en 2018. In de andere
leeftijdsgroepen was er eerder een
daling of bleef de gedronken
hoeveelheid relatief stabiel.
Mannen
dronken
per
week
gemiddeld anderhalf glas minder
(van 12 naar 10,5), terwijl bij
vrouwen het gemiddeld aantal
gedronken glazen gelijk bleef.

a
Bron: Sciensano, Gezondheidsenquête

2018 telde 2% meer personen die
dagelijks alcohol dronken dan 1997
(9% versus 7%) (niet in grafiek).
De
toename
in
percentage
dagelijkse alcoholdrinkers is het
opvallendst bij de 55-plussers. De
grootse stijging in dagelijks alcohol
drinken deed zich voor bij de 75plussers (+11%).
Dagelijks alcohol drinken nam bij
mannen en vrouwen evenveel toe
(+3%).
Bron: Sciensano, Gezondheidsenquête

Riskant alcoholgebruik algemene bevolking
Het aandeel personen dat meer dan
10 glazen alcohol per week dronk in
de Vlaamse bevolking van 15 jaar en
ouder daalde van 17% in 2013 tot
14% in 2018 (niet in grafiek).
Hoewel
vooral
55-64-jarigen
wekelijks meer dan tien glazen
alcohol drinken, zien we in deze
groep ook de grootste daling tussen
2013 en 2018 (-9%).
Meer dan tien glazen alcohol per
week drinken kwam meer voor bij
mannen (21%) dan vrouwen (7%)
(niet in grafiek). Bij mannen was de
daling tegenover 2013 groter dan bij
vrouwen (-4% versus -1%).
Bron: Sciensano, Gezondheidsenquête

Problematisch alcoholgebruik algemene
bevolking
Het
aandeel
personen
dat
problematisch alcohol dronk in de
Vlaamse bevolking van 15 jaar en
ouder steeg van 5% in 2001 tot 14%
in 2018 (niet in grafiek).1
De
proportie
personen
met
problematisch alcoholgebruik, was
in 2018 het grootst in de jongste
leeftijdsgroep van 15-24 jaar. De
toename tegenover 2001 was bij
deze groep ook het grootst (+16%).
Problematisch gebruik van alcohol
steeg zowel bij mannen (+11%) als
vrouwen (+7%).
Bron: Sciensano, Gezondheidsenquête
Dit cijfer slaat enkel op personen die het laatste
jaar alcohol dronken en werd gemeten op basis van
de CAGE-vragenlijst.
1

Leerlingen secundair onderwijs

Sinds het schooljaar 2010-2011
deed zich een lichte verschuiving
voor in de leeftijd waarop jongeren
hun eerste glas alcohol dronken.
De gemiddelde beginleeftijd schoof
op van 13,6 jaar in 2010-2011 naar
14,6 jaar in 2018-2019.

Bron: VAD, VAD-Leerlingenbevraging

Het ooitgebruik van alcohol bij
leerlingen
uit
het
secundair
onderwijs in Vlaanderen, kende over
de periode 2000-2001 tot 2018-2019
een daling (-30%) van 87% naar
57%.
Het drinken van alcohol tijdens het
laatste jaar nam in deze periode
met 21% af, van 73% naar 51%.
Tussen 2012-2013 en 2014-2015
was er even terug een toename in
het aantal laatstejaarsgebruikers
van alcohol maar vanaf 2015-2016
is de curve weer dalend.
Regelmatig gebruik1 van alcohol
nam af van 29% naar 12% (-17%).
Bron: VAD, VAD-Leerlingenbevraging
1

Regelmatig betekent minstens eenmaal per week
tot dagelijks

De sterke daling in het aandeel
leerlingen dat ooit of tijdens het
laatste jaar alcohol dronk, was
voornamelijk toe te schrijven aan
een sterke daling
van het
alcoholgebruik bij de jongste
leerlingen van 12-14 jaar. Over de
periode 2000-2001 tot 2018-2019
deed zich een halvering voor in het
percentage leerlingen van 12-14 jaar
dat ooit of tijdens het laatste jaar
alcohol dronk (beiden niet in
grafiek).
De daling in regelmatig gebruik
van alcohol was het grootst bij de
15-16-jarige leerlingen.
De daling in het alcoholgebruik was
iets sterker bij jongens dan meisjes,
vooral wat betreft regelmatig gebruik
(niet in grafiek).

Bron: VAD, VAD-Leerlingenbevraging

In vergelijking met het schooljaar
2000-2001 nam het ooitgebruik van
alcohol bij jongeren onder de 16
jaar in het schooljaar 2018-2019
sterk af (-40%). Hetzelfde geldt voor
het laatstejaarsgebruik (-27%, niet in
grafiek). In 2000-2001 had 81% van
de jongeren onder de 16 jaar al ooit
alcohol gedronken, in 2018-2019 is
dat gedaald tot 41%. Bij de jongeren
van 16 jaar of ouder zien we deze
dalende evolutie veel minder.

Bron: VAD, VAD-Leerlingenbevraging

Na een lichte stijging tussen 20102011 en 2011-2012 (+3%) bleef het
aandeel jongeren dat ooit dronken
was relatief stabiel tot 2014-2015. De
jaren nadien zette zich een dalende
trend in tot 2017-2018 (-6%). Het
laatste schooljaar was er opnieuw een
toename merkbaar. Dronkenschap
tijdens het laatste jaar volgde een
gelijkaardige trend.
De prevalentie van regelmatig dronken
zijn, bleef al jaren op 2%.
Dronkenschap komt minder voor bij
meisjes. Het aandeel meisjes dat het
laatste jaar dronken was, steeg met 5%
terwijl bij jongens de toename minder
groot was (+3%) (niet in grafiek).
Het aandeel jongeren dat het laatste
jaar dronken was, bleef stabiel bij de
12-14-jarigen. Bij de 15-16-jarigen
(+5%) maar vooral bij de 17-18-jarigen
kwam dronkenschap in 2018-2019
meer voor (+11%) dan in 2010-2011
(niet in grafiek).

Bron: VAD, VAD-Leerlingenbevraging

De
prevalentie
van
wekelijks
bingedrinken1 bleef onder leerlingen
uit het secundair onderwijs in de
periode 2013-2014 tot 2018-2019
stabiel op 3% à 4%. Bingedrinken
kwam het meest voor bij 17-18-jarigen.
Bij hen nam de prevalentie af sinds het
schooljaar 2014-2015 tot 2017-2018.
Het laatste schooljaar nam wekelijks
bingedrinken opnieuw toe tot bijna het
niveau van 2013-2014 (11%).

Bron: VAD, VAD-Leerlingenbevraging
De definitie van bingedrinken is: binnen een tijdspanne
van 2 uur 4 à 6 glazen alcohol drinken, met de bedoeling
om dronken te worden.
1

Uitgaanders
Het percentage uitgaanders die het
laatste jaar alcohol dronken daalde
tussen 2003 (94%) en 2005 (90%).
Nadien bleef dit een paar jaar stabiel
tot 2012 (90%) maar in 2015 (96%)
nam het alcoholgebruik in het laatste
jaar opnieuw toe om in 2018 verder te
stijgen tot 98%.
Het percentage uitgaanders dat
regelmatig alcohol dronk vertoonde
een sterke daling tussen 2003 (68%)
en 2005 (57%). In de jaren erna bleef
dit schommelen rond de 60% om in
2015 (69%) en 2018 (70%) terug op te
klimmen tot boven het niveau van
2003.
Regelmatig alcohol drinken nam
vooral toe bij vrouwen, terwijl dit bij
mannen stabiel bleef (niet in grafiek).
Dagelijks gebruik van alcohol was
onder uitgaanders in 2003 en 2007
hoog (10-11%) maar schommelde de
andere jaren rond de 6-7%. In 2018
daalde dit verder naar 4%. Dagelijks
alcohol drinken kwam bij dubbel
zoveel mannen dan vrouwen voor1
(niet in grafiek).
1

Omdat er geen populatiegegevens bestaan over
uitgaanders kan er voor dit onderzoek geen
representatieve steekproef getrokken worden. Gezien
de steekproefgrootte kunnen de cijfers van de
indicatieve steekproeven van de verschillende jaren
wel met de nodige voorzichtigheid vergeleken worden.

Bron: VAD, VAD-uitgaansonderzoek

Indrinken nam bij uitgaande jongeren
in Vlaanderen over de jaren heen toe.
In 2005 dronk 44% van de uitgaanders
alcohol voor het uitgaan, in 2018 is dat
60%1.

1

Wel is voorzichtigheid geboden bij het vergelijken
aangezien de vraagstelling in 2015 veranderde.

Bron: VAD, VAD-uitgaansonderzoek

Sterfte

In de periode 1998-2017 steeg het
totaal aantal sterfgevallen per jaar in
het Vlaams Gewest als rechtstreeks
gevolg van alcoholgebruik, van 446
naar 572 (+28%).
Het percentage alcoholgerelateerde
sterfgevallen op het totaal aantal
overlijdens per jaar schommelde over
de jaren tussen 0,8% en 1% (niet in
grafiek).

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Statistiek van de doodsoorzaken

Alcoholische leverziekte komt het
meest voor als rechtstreeks aan
alcohol gerelateerde overlijdensoorzaak. Het aantal sterfgevallen als
gevolg van alcoholische leverziekten
bleef tussen 1998 en 2017 redelijk
stabiel met af en toe een uitschieter.
Psychische - en gedragsstoornissen
door alcoholgebruik komen op de
tweede plaats als directe overlijdensoorzaak. Het aantal sterfgevallen dat
daaraan te wijten was, verdubbelde
tussen 1998 en 2017. De stijging deed
zich vooral voor vanaf 2008.
Voor de overige overlijdensoorzaken
waren er niet veel verschuivingen over
de jaren heen.

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Statistiek van de doodsoorzaken

Hulpvraag

Het aantal contacten bij De Druglijn
kende voor alcohol een stijgende lijn:
van 964 contacten in 2001 naar 2.008
in 2019. Tussen 2018 en 2019 steeg
het aantal contacten met 11%. Het
percentage Druglijncontacten waarbij
alcohol aan bod kwam, vertoonde een
stijgende tendens tot 2016 maar bleef
sindsdien op hetzelfde niveau.

Bron: De Druglijn, registratie contacten

Sinds 2009 biedt De Druglijn een
online kennistest en een online
zelftest aan over alcohol. Beide tests
kenden de eerste drie jaren een
toenemend succes. Het gebruik van de
kennistests kende sinds 2012 een
daling.
Het gebruik van de zelftests halveerde
in 2012 en kende nadien een op- en
neergaand verloop. In 2019 werden
18% meer zelftests afgelegd dan in
2018.
De zelftest voor -18-jarigen werd in
2012 (startjaar) door 3.000 en in 2019
door 6.751 jongeren geraadpleegd.
Bron: De Druglijn, registratie online aanbod

Het aantal zelftest over alcohol die op
alcoholhulp.be
werden
ingevuld
kenden een stijgende tendens tussen
2011 (n=11.082) tot 2016 (n=24.783).
In 2018 daalde dit aantal naar 18.961.
Tussen 2018 en 2019 was er een
sterke toename in het aantal ingevulde
zelftests (+86%).
Tussen 2011 (n=946) en 2018
(n=1.508) steeg het aantal personen
dat zich bij de zelfhulpmodule
aanmeldde met 59%. 2018 kende het
hoogste aantal aanmeldingen tot nu
toe. In 2019 daalde het aantal
aanmeldingen bij de zelfhulpmodule.
Het aantal personen dat zich inschreef
voor online begeleiding kende een
duidelijke toename tussen 2011
(n=499) en 2014 (n=908) om nadien tot
2016 (n=705) af te nemen. Sinds 2017
gaat dit aantal terug omhoog tot 855
aanmeldingen in 2018. In 2019 zette
zich ook hier een daling in.

Bekeken op het totaal aantal
zorgperiodes in de Centra Geestelijke
Gezondheidszorg (CGG) bleef het
aandeel zorgperiodes voor alcoholgebonden stoornissen tussen 20032017 stabiel op 5-6%.
In de periode 2003-2017 nam het
absolute aantal zorgperiodes voor ‘aan
alcoholgebonden stoornissen’ in de
CGG van Vlaanderen en Brussel met
35% toe van 2.531 tot 3.431 (niet in
grafiek).
Het grootste aantal zorgperiodes voor
‘aan alcoholgebonden stoornissen’ is
voor rekening van de mannen maar bij
vrouwen was de stijging over de jaren
heen het grootst (+56%).

Bron: Alcoholhulp, statistieken

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, EPD registratiegegevens CGG

De meeste zorgperiodes omwille van
‘aan alcoholgebonden stoornissen’
waren in 2017 voor personen in de
leeftijdsgroep 45-59 jaar. Onder de 55
jaar bleef het aandeel zorgperiodes
tussen 2003 en 2017 relatief stabiel of
daalde het. Bij de +55-jarigen nam het
aandeel zorgperiodes sterk toe.

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, EPD registratiegegevens CGG

Het percentage patiënten dat met een
alcoholgerelateerde stoornis in een
Belgische
psychiatrische
voorziening
werd
opgenomen
schommelde tussen 1999 en 2014
rond de 19% à 20%. Sinds 2015 ligt het
op 18%.
In absoluut aantal opnames werd een
toename van 4% waargenomen:
21.987 in 1999 en 22.934 opnames in
2018 (niet in grafiek).
Globaal genomen zijn twee derde van
de patiënten die worden opgenomen
voor een alcoholgerelateerde stoornis
mannen. Tussen 1999 en 2018 steeg
het aantal opgenomen vrouwen met
26% terwijl het aantal mannen met 5%
daalde.
Voor de meeste opnames luidde de
hoofddiagnose alcoholafhankelijkheid
en daar deed zich ook de grootste
toename voor (+19% opnames voor
hoofddiagnose alcoholafhankelijkheid)
(niet in grafiek).

Bron: Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu, MPG data middelengebruik

In 2018 vonden in de Vlaamse
psychiatrische voorzieningen 8% meer
gedwongen opnames plaats omwille
van alcoholgerelateerde stoornissen
(n=672) vergeleken met 2009 (n=624).
Er worden meer mannen dan vrouwen
gedwongen opgenomen. Bij vrouwen
bleef het aantal gedwongen opnames
over de tijd redelijk stabiel op ongeveer
200 terwijl dat voor mannen een eerder
schommelend verloop kende met
uitschieters in 2010 en 2014.

Bron: Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu, MPG data middelengebruik

De gespecialiseerde centra voor
drugverslaafden erkend door het
RIZIV richten zich hoofdzakelijk op
gebruikers van illegale drugs1. Toch is
het aandeel nieuwe behandelingen
voor alcohol in 2018 3,7 keer hoger dan
in 2003. Waar in 2003 3,5% van de
cliënten in behandeling was voor
alcohol als voornaamste middel is dat
in 2018 gestegen naar 7% (niet in
grafiek).
De toename is het sterkst in de
dagcentra waar in 2018 (n= 179) acht
keer meer nieuwe behandelingen voor
alcohol werden genoteerd dan in 2003
(n=22).

1

Het gaat om medisch sociale opvangcentra (MSOC),
dagcentra voor ambulante begeleiding, residentiële
crisiscentra voor kortdurende opvang, residentiële
behandelingscentra en therapeutische gemeenschappen. Volgens de RIZIV-conventie kunnen in de
residentiële centra wel personen met een primaire
alcoholproblematiek worden opgenomen. In de
ambulante centra is dat uitgesloten.

Bron: VVBV, registratie drughulpverlening

In de Treatment Demand Indicator
(TDI) voor Vlaanderen steeg het aantal
nieuwe patiënten dat in behandeling
was voor alcohol als voornaamste
product van 4.536 in 2015 tot 5.243 in
2018 (+16%). Tussen 2017 en 2018
deed zich een daling voor van 6%.

Bron: Sciensano, Treatment Demand Indicator

Rijden onder invloed
In 2019 voerde de federale politie
248.032 alcoholtests uit in het verkeer.
Dat waren er 6% minder dan in 2011
(n=265.194). Het percentage positieve
tests daalde van 2,4% naar 1,6%.
Het aantal onmiddellijke intrekkingen
van het rijbewijs voor 15 dagen
verminderde met 36% van 1.548 in 2011
naar 996 in 2019 (niet in grafiek).

Bron: Federale Politie, Alcoholcontroles

Het aantal afgenomen alcoholtests
nam tijdens de BOB-eindejaarscampagne jaar na jaar toe tot 557.602
in 2019-2020.
Tijdens de eindejaarsperiode van
2019-2020 werden 24% meer tests
afgenomen
vergeleken
met
de
eindejaarsperiode van het jaar ervoor.
Het aantal positieve tests kende een
piek in 2013-2014 (3%) en sindsdien
daalde het percentage positieve tests
ieder jaar tot 2% in 2019-2020.

Bron: Federale politie, Bob-campagne nationaal

Tijdens de BOB-zomercampagnes
werd ieder jaar een toenemend aantal
alcoholcontroles uitgevoerd met een
piek in 2019. In de zomer van 2020
werden in vergelijking met 2019 drie keer
minder tests afgenomen, wellicht als
gevolg van de corona-epidemie.
Het percentage positieve tests lag in de
eerste jaren hoger tijdens de BOBzomercontroles dan tijdens de BOBeindejaarscampagnes. De laatste jaren
waren de verschillen kleiner maar het
percentage positieve tests bleef hoger
tijdens de BOB-zomercontroles. In 2020
was 4% van het totaal aantal afgenomen
tests tijdens de zomercampagne positief,
hetgeen te wijten was aan het kleiner
aantal afgenomen tests.

Bron: Federale politie, Zomer Bob-campagne nationaal

De federale en de lokale politie stelden
in 2019 in België 51.723 procesverbalen op in verband met rijden onder
invloed van alcohol. Dat was 31% meer
dan in 2006 (n=39.597) (niet in grafiek).
Het valt op dat vooral het aandeel
proces-verbalen voor vrouwen toenam
(van 13% in 2010 tot 17% in 2019).

Bron: Federale politie, Verkeersinbreuken alcohol nationaal

Vergeleken met 2010 werden in
2019 meer inbreuken voor alcohol
in het verkeer vastgesteld bij
ouderen van 55 jaar en ouder.
Er werd vooral voor autobestuurders een proces-verbaal
opgesteld al daalde dit percentage
tussen 2010 en 2019 van 76% naar
70% (niet in grafiek).
De proces-verbalen opgesteld voor
vrachtwagen-bestuurders (+1%) en
bestuurders van andere voertuigen
(+2%) stegen daarentegen wel licht
(niet in grafiek).
Bron: Federale politie, Verkeersinbreuken alcohol nationaal

Uit de nationale gedragsmeting bleek
dat in 2018 2% van de bestuurders onder
invloed reed.
Dat was evenveel als in 2005. Tegenover
2015 betekende dat een daling van 1%.

Bron: Vias, Nationale gedragsmeting rijden onder invloed van alcohol

Verkeersongevallen

In 2019 was 10% (n=4.812) van de
slachtoffers bij letselongevallen in het
verkeer het slachtoffer van een ongeval
waarbij minstens één bestuurder onder
invloed was van alcohol.
In 2006 ging het om 9% (n=5.815). Over
de hele periode 2006-2019 is veeleer
een golfbeweging merkbaar met een
piek in 2009 en een dieptepunt in 2015.
Na 2015 steeg het aandeel slachtoffers
opnieuw.

Bron: Statbel, statistiek verkeersongevallen

Misdrijven in verband met alcohol

De politiediensten registreerden in 2019
in het Vlaams Gewest 12.953 feiten in
verband met openbare dronkenschap,
sluitingsuur horecazaken, geheime
stokerij, alcohol schenken aan dronken
personen of andere niet nader bepaalde
feiten.
99% van de feiten ging over openbare
dronkenschap (niet in grafiek).
Tegenover 2000 trad meer dan een
verdubbeling
op
in
het
aantal
geregistreerde feiten in verband met
alcohol.
Bron: Federale politie, Politiële criminaliteitsstatistiek

Tussen 1995 en 2006 vertoonde het
aantal
veroordeelde
personen
omwille van de inbreuk dronkenschap
een golfbeweging met een piek in 2006
(n=3425).
Vanaf 2007 zette zich een daling in die
aanhield tot 2014 (n=540).
Er werden 5 tot 10 keer meer mannen
dan vrouwen veroordeeld.

Bron: Federale Overheidsdienst Justitie, Statistiek van de veroordelingen
1

Dit omvat openbare dronkenschap en opdienen van
dronkenmakende dranken

Tussen 1995 (n=26.797) en 1997
(n=39.451)
nam
het
aantal
veroordeelde personen omwille van
de inbreuk intoxicatie/dronkenschap
in het verkeer toe.
Nadien zette zich een daling in die tot
2004 aanhield. In 2005 en 2006 steeg
het aantal veroordelingen naar een piek
van 40.000. Nadien bleef het een paar
jaar schommelen rond de 35.000.
In 2012 werd de piek van de 40.000
overschreden en sindsdien lijkt terug een
daling ingezet.
Er werden 8 tot 14 keer meer mannen
dan vrouwen veroordeeld.
Bron: Federale Overheidsdienst Justitie, Statistiek van de veroordelingen

Controle alcoholverkoop
In 2020 voerden de inspecteurs van de
FOD Volksgezondheid 4.262 controles uit
op het verkoopsverbod van alcoholische
dranken aan -16-jarigen en sterkedrank
aan -18-jarigen. In 120 (3%) gevallen
gebeurde de verkoop niet conform de
regelgeving. Er werden 108 procesverbalen opgesteld.
Zowel het aantal controles, het
percentage gevallen waarbij de verkoop
niet conform de reglementering verliep en
het aantal proces-verbalen namen tussen
2013 en 2017 toe.
In 2018 nam het aantal controles en het
aantal proces-verbalen af, maar het
percentage gevallen waarbij de verkoop
niet conform de reglementering verliep,
steeg tot 14%. 2020 was omwille van de
corona-epidemie een speciaal jaar. Er
gebeurden meer controles dan in 2018
maar het ging dan vooral om controles
van automaten en minder van de horeca
of festivals. Vandaar dat er in 2020 veel
minder inbreuken op de regelgeving
werden vastgesteld.

Bron: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu

Alcoholproductie

In 1950 waren er 663 brouwerijen in
België. Dat aantal slonk naar 126 in
1990. Tot 2005 daalde het aantal
brouwerijen verder tot 115. In 2006 en
2007 steeg het aantal brouwerijen maar
nadien bleef het aantal stabiel op 123124. De laatste acht jaar, tussen 2012 en
2019, is het aantal brouwerijen meer dan
verdubbeld.

Bron: Belgische Brouwers

Accijnsinkomsten

De inkomsten die de Belgische
overheid overhield aan de accijnzen op
alcoholverkoop namen tussen 1994 en
2016 sterk toe van 468 miljoen euro tot
831 miljoen euro in 2016 (+78%). De
toename in accijnsopbrengsten is in die
periode het grootst voor wijnen.
Sinds 2017 daalde de accijnsopbrengst.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën

Horeca
Vergeleken met 1999 is de bierverkoop
via de horeca in 2019 met 52%
achteruitgegaan. Dat hangt wellicht
samen met de vaststelling dat het
aantal drinkgelegenheden jaar na jaar
vermindert (niet in grafiek).
In
2008
telde
België
18.608
drinkgelegenheden, in 2019 14.946,
een daling met 20% (niet in grafiek).
Daarnaast is de aankoop van alcohol in
de horeca verminderd ten voordele van
de aankoop van alcohol in winkels. In
1999
verliep
61%
van
de
bierconsumptie via de horeca, en 39%
via de winkels. In 2019 verliep 42% van
de bierconsumptie via de horeca, en
58% via de winkels.

Bron: Belgische Brouwers

Prijs van alcohol

Alcohol werd de laatste jaren duurder
in België. In 2019 was het prijsniveau
van alcohol in België 11% hoger dan
het Europees gemiddelde. In 2005 was
de alcoholprijs in België nog 4% lager
dan het Europees gemiddelde.

Bron: Eurostat, Comparative price levels for food, beverages and tobacco

Uitgaven aan alcohol
9% van het totale budget dat Belgische
huishoudens in 2018 gemiddeld
besteedden aan voedingsmiddelen,
dranken en tabak, ging naar
alcoholische dranken. In 2000 was dat
10%.
Het bedrag van de totale uitgaven aan
alcohol steeg van 454 euro in 2000 tot
516 euro in 2018 (+14%) (niet in
grafiek). Er werd vooral meer
uitgegeven aan bier (+29%).
De uitgaven in de jaren daartussen
volgen een golvende trend met een
aantal pieken die hoger liggen dan in
2000 onder andere in 2018.
Bron: Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie,
Huishoudbudgetonderzoek

Drankvoorkeur

Het bierverbruik nam tussen 1994 en
2019 af van 10,7 miljoen hectoliter naar
7 miljoen hectoliter per jaar (-35%).
Vooral het verbruik van dorstlessende
bieren daalde. Voor degustatiebieren
en de abdij- en trappistbieren was een
toename in de consumptie merkbaar
(niet in grafiek).

Bron: Belgische Brouwers

Preventie

Alcohol komt in bijna de helft van de
preventieactiviteiten in Vlaanderen
aan bod. Tussen 2012 en 2019
schommelt het aandeel telkens tussen
de 45% en 50%.
Lokale
preventiewerkers
(49%)
werken
vaker
dan
regionale
preventiewerkers (46%) en Vlaamse
preventiewerkers (30%) rond het
thema alcohol (niet in grafiek).

Bron: VAD, Gingerregistratie
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