SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 137
van MAAIKE DE RUDDER
datum: 5 mei 2022

aan BENJAMIN DALLE
VLAAMS MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD EN MEDIA

Alcoholgebruik bij de jeugd - Initiatieven
Minder alcohol, (iets) meer cannabis in 2021. Dat is de korte samenvatting van het vijfde
rapport van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) over het
middelengebruik van Vlaamse studenten afgenomen tussen februari en april 2021.
Door corona zag het studentenleven er in 2021 uiteraard volledig anders uit dan in de
vorige bevraging in 2017. Vandaar waarschijnlijk ook het resultaat op vlak van
alcoholgebruik. Dit is duidelijk gedaald: waar de gemiddelde student in 2017 nog tot 13
glazen per week dronk, is dit nu gedaald tot 9 glazen; bovendien is er een groot verschil
tussen de studenten van wie het drankgebruik onder de 10 glazen bleef en zij die er
boven gingen en dat bestaat uit zo’n kwart van de ondervraagde studenten.
1.

Gaat de minister verder in overleg met de jeugdsectoren om de problematiek van
het gebruik van alcohol onder de aandacht te brengen?

2.

Op welke manier werkt de minister samen met minister van Welzijn Wouter Beke
rond het alcoholgebruik bij jongeren?

3.

Staat de minister achter een grootschalige campagne zoals TOURNEE MINERALE
maar dan specifiek gericht op jongeren?

4.

Hoe kunnen lokale besturen hun jeugdverenigingen nog meer sensibiliseren en
ondersteunen om het alcoholgebruik bij hun leden te doen dalen?

5.

Jeugdbewegingen zoals Scouts en Chiro hebben wel een alcoholbeleid.
Heeft de minister er zicht op of dit lokaal effectief wordt toegepast? En zo ja, op
welke manier gebeurt dat?

BENJAMIN DALLE
VLAAMS MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD

op vraag nr. 137 van 5 mei 2022
van MAAIKE DE RUDDER

1. Het thema van alcoholgebruik bij jongeren heeft uiteraard een plaats binnen het
jeugdwerk. Onder meer binnen de kadervorming die organisaties aanbieden aan
animatoren en binnen de pedagogische werking van verschillende landelijk
georganiseerde organisaties. Ook bij de Vlaamse Jeugdraad is dit een thema waar
adviserend en sensibiliserend werk rond verricht wordt.
2. De huidige samenwerkingen in het kader van preventief gezondheidsbeleid met mijn
collega-minister van Welzijn focussen zich op het brede preventieve kader. Hierbij
horen ook gerichte acties rond alcoholgebruik bij jongeren.
3. In de mate dat zulke campagnes in overleg met de jeugdsector en kinderen en jongeren
zelf uitgewerkt worden, ben ik daar voorstander van.
4. Zie het antwoord op vraag 1. Ook hierbij is het essentieel dat de jeugdsector en
kinderen en jongeren zelf gehoord worden.
5. De Vlaamse Gemeenschap erkent en subsidieert Chirojeugd Vlaanderen en Scouts en
Gidsen Vlaanderen als landelijk georganiseerde jeugdverenigingen in het kader van het
decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Die subsidies zijn
bedoeld voor de nationale secretariaten die de lokale groepen ondersteunen. De
subsidieovereenkomsten die de administratie met deze verenigingen sluit, bevatten
doelstellingen en indicatoren op basis van de beleidsnota’s die ze indienden. De
Vlaamse Gemeenschap laat de verenigingen op die manier mee invulling geven aan de
prioriteiten waaraan ze in de beleidsperiode werken. Er zijn momenteel geen specifieke
doelstellingen en indicatoren met betrekking tot de ontwikkeling of uitvoering van een
alcoholbeleid in de overeenkomsten opgenomen. Bijgevolg wordt hierover in het kader
van de verantwoording van de subsidies niet aan de administratie gerapporteerd. Dat
neemt niet weg dat dit thema een plaats heeft binnen de werking van deze organisaties.
Tijdens een jaarlijks overleg dat ik volgende maand inricht met de jeugdbewegingen
breng ik dit thema ook aan bod.

