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 PCLD – Platform Coördinatie Lokaal Drugbeleid 
 

 Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik 
 

 Uitwisseling lokale ervaringen - projecten 

 Ook over lokaal en bovenlokaal drugbeleid 

 Lokale signalen over gebruiksruimtes vergelijkbaar 

 Nu reeds jaar op agenda 

 

 

 Gebruiksruimtes: historiek, impact, internationale 
voorbeelden (Eberhard Shatz): wat leren we hieruit ? 
 

 Signalen vanuit het lokale niveau in België 
 

 Stand van zaken en blik op de toekomst 



Drug Consumption Rooms (DCRs): lessons 
learned ? 

 harm reduction – volwaardig onderdeel geïntegreerd 
drugbeleid 
 

 Vanaf 1986, ondertussen 90-tal DCR’s wereldwijd 
 

 Verschillende vormen, maar steeds zelfde doelstelling  
 

 Evidentie ? EMCDDA (2007-2010) 
 
 Aangetoond: bereiken moeilijke doelgroep, verbeteren 

gezondheidsstatus, daling OD, daling openbaar gebruik en 
overlast mits in globale lokale strategie 
 

 Vele Europese steden willen volgen, maar (legale) hindernis 
 
 



Drug Consumption Rooms (DCRs): lessons 
learned ? 

 Wetswijziging nodig: juni 2012 in Denemarken legaal 
mandaat voor gemeenten 

 

 Ook in België eerst parlementair debat nodig 

 

 DCRs moeten passen in brede waaier van lokale zorg en 
globaal drugbeleid 

 

 Gezondheidsbevordering staat centraal, maar ook impact 
op openbare overlast 

 

 Goede afspraken met politie en justitie 

 

 

 



Drug Consumption Rooms (DCRs): lessons 
learned ? 

 Onderzoek bij Gentse en Antwerpse gebruikers: 
meerderheid (tot 80%) is voorstander 

 

 Niet enkel voor dakloze gebruikers, ook gebruikers met 
woning zouden hiervan gebruik maken 

 

 Publiek opinie vooral tegen, toch goede ervaring bij 
bestaande DCRs: gemeenschap/buurt wordt betrokken, 
zien positieve resultaten 

 

 

 



Antwerpen 

 

 Groenboek 4 grote drugcentra 
Antwerpen: gebruiksruimte 
bespreekbaar maken 

 

 Free Clinic wil voortrekkersrol 
spelen 

 

 



Luik 

 

 TADAM project (heroïne op voorschrift) op zijn einde 

 

 Nog restgroep van gemarginaliseerde gebruikers 

 

 Onderzoek nodig om lokale situatie in kaart te brengen en 
meerwaarde gebruiksruimte te onderzoeken 

 

 Als onderdeel van brede waaier van zorg 

 

 Is prioriteit voor Luiks bestuur 

 

 

 



Brussel 

 

 Ervaring project Ruboutique 

 

 Presentatie Eric Husson 

 

 Draagvlak via Brussels coördinatieplatform drugbeleid 

 



Gent 

 

 Vanuit diverse stakeholders 
vraag naar 
haalbaarheid/wenselijkheid 

 

 Werkgroep 
gezondheidsbevordering 
druggebruikers: nood aan 
onderzoek stand van zaken 
harm reduction in Gent 

 

 Moet passen in breder aanbod 
zorg en harm reduction 

 

 

 



Charleroi 

 

 2007: draagvlak lokaal drugoverleg m.b.t. gebruiksruimte 
(Salle de Consommation à Moindre Risque) 

 

 2009: haalbaarheidsstudie 

 

 Ook Zonale Veiligheidsraad positief (bezoek DCR ‘Tox-in’ 
Luxembourg) 

 

 Voorstel project Verslavingsfonds (Fonds de Lutte Contre 
les Assuétudes) 

 



PCLD 

 Heel wat dynamiek op lokaal niveau 
 

 Appél voor meer onderzoek: svz harm reduction en wat is nog meer nodig 
 

 Evidentie aantonen, internationale bevindingen toetsen aan Belgische 
situatie 
 

 Parlementair debat / wetswijziging is conditio sine qua non 
 

 Inschakeling in breed zorgaanbod is randvoorwaarde, ook linken met 
onthaalfuncties (brood–bed–bad)  
 

 PCLD maakt dossier aan, verschillende organisaties verenigen zich in 
‘koepel’ om implementatie gebruiksruimtes aan te kaarten 
 

 Taak PCLD om lokale besturen te informeren en ondersteunen m.b.t. 
gebruiksruimtes 
 
 


