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Aanbevelingen voor de

regeerakkoorden van de federale

overheid en de deelstaten

Brussel, 27 mei 2014

De Brusselse sector druggebruik stelt aan de politieke partijen de

volgende aanbevelingen voor, zodat ze kunnen worden opgenomen in

de regeerakkoorden van de federale overheid en de deelstaten.

Aanbevelingen voor het federale regeerakkoord

1. Omdat er in de hele wereld uiteenlopende modellen ontstaan voor de

reglementering van drugs, zal de federale regering overleg plegen met de

gespecialiseerde sector en de deelstaten, als voorbereiding op de bijzondere

zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over het

drugsbeleid. De federale regering zal rekening houden met de resultaten van

lopende en toekomstige evaluaties van de cannabisrichtlijn, om meer steun te

bieden aan de ontwikkeling van beleidsmaatregelen inzake volksgezondheid.

2. Na de positieve beoordeling van het TADAM-project (medische behandeling door

middel van diacetylmorfine), zal de federale regering de toegang tot

vervangende geneesmiddelen uitbreiden naar opiaten.

3. Na de publicatie van de nationale plannen rond HIV en HCV verbindt de

federale regering zich ertoe om de plannen in overleg met de betrokken actoren

toe te passen, ze aan te vullen met een nieuw plan rond alcohol en ze te

koppelen aan andere huidige en toekomstige plannen. De toepassing van de

aanbevelingen in verband met het gebruik van drugs zal worden gefinancierd
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door de herverdeling van middelen afkomstig van justitie, met uitzondering van

de middelen die zijn bestemd voor de strategische veiligheids- en

preventieplannen, dit om te beantwoorden aan de wanverhouding van de

financiering tussen justitie, zorg en preventie zoals aangetoond in het federale

onderzoek 'Drugs in cijfers'.

4. Wetende dat er in de strategische veiligheids- en preventieplannen cruciale

activiteiten worden uitgewerkt op het vlak van risicobeperking, opvang en

begeleiding van druggebruikers, verbindt de federale regering zich ertoe om de

financiering van de plannen en de uitbreiding ervan na 2017 te waarborgen,

in voorkomend geval via een overdracht van deze financieringen naar de

deelstaten.

5. Als essentiële strategie ter bevordering van de gezondheid en de

volksgezondheid, zullen risicobeperkende maatregelen in verband met het

gebruik van legale en illegale drugs voor bestaande componenten zoals de

uitwisseling van naalden en het testen van pillen, wettelijk worden bevestigd,

en worden uitgebreid met risicobeperkende verbruiksruimtes.

6. Rekening houdend met de gezondheidsproblemen en het probleem van de

toegang tot zorgverlening binnen gevangenisinstellingen, zal de federale

regering de overdracht van bevoegdheden voor verslaving (behandeling,

begeleiding en risicobeperking) organiseren van de FOD Justitie naar de FOD

Volksgezondheid en naar de FOD Sociale Zaken.

7. De federale regering is zich bewust van het cruciale belang van de huisarts

binnen het zorgnetwerk en verbindt zich ertoe het gemakkelijker te maken om

huisartsen met een privépraktijk binnen gespecialiseerde structuren te

betrekken bij medische begeleiding en substitutiebehandeling. Hiermee zal

rekening worden gehouden in de teksten voor de reglementering en de

toepassing van substitutiebehandeling, en opleidingen en erkenningen van

huisartsen.

Aanbevelingen voor de regeerakkoorden van het College van

de Franse Gemeenschapscommissie en het Verenigd College

van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

1. Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

verbindt zich ertoe om overleg te plegen met de ambulante sector gezondheid en

sociale actie voor wat betreft de oprichting, de interne vertegenwoordiging en het

ADDICTIONS

02 734 04 47

AMBULATOIRE – FOREST

ambuforest.be

02 648 50 18

C.A.P. - I.T.I.

02 538 47 90

C.A.T.S – LE SOLBOSCH

lesolbosch.be

02 649 79 01

CENTRE MÉDICAL ÉNADEN

enaden.be

02 534 63 73

D.U.N.E

dune-asbl.be

02 503 29 71

FARES

fares.be

02 512 29 36

INFOR-DROGUES

infor-drogues.be

02 227 52 60

INTERSTICES CHU ST-PIERRE

02 535 44 40

L’ÉQUIPE

equipe.be

02 556 28 30

L’ORÉE

centreloree.be

02 347 57 57

LA TRACE

latrace.be

02 538 49 22

LE PÉLICAN

lepelican-asbl.be

02 502 08 61

M.A.S.S

mass-bxl.be

02 505 32 90

MODUS VIVENDI

modusvivendi -be.org

02 644 22 00

PAA (CBPS BXL)

cbps.be

02 639 66 88

PROJET LAMA

projetlama.be

02 640 50 20

PROSPECTIVE JEUNESSE

prospective-jeunesse.be

02 512 17 66

R.A.T

rat-asbl.be

02 534 87 41

RÉSEAU HÉPATITE C

reseauhepatitec.be

02 506 70 92

SYNER’SANTÉ

petitsriens.be

02 537 30 26

TRANSIT

transitnet.be

02 215 89 90

UNITÉ ASSUÉTUDES

chapelle-aux-champs.be

02 764 31 20

UNIVERS SANTÉ

univers-sante.be

02 764 43 34



3/4

55, rue du Président 1050 Bruxelles — www.feditobxl.be — Tél: 02 514 12 60 Fax: 02 513 81 44 — courrier@feditobxl.be
N° d’entreprise : 433.424.011 – N° ONSS : 222-1202094-80 – Compte IBAN BE11-0682-1211-2048 – BIC : GKCCBEBB

beheer van de Brusselse instelling van openbaar nut die de bevoegdheden

inzake gezondheidszorg zal krijgen die uitgaan van het federale niveau.

2. Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

verbindt zich tot een snelle organisatie van de projectoproep voor het Fonds ter

bestrijding van de verslavingen, waarvan de bevoegdheden vanaf 1 juli 2014

worden overgedragen naar de gewesten, en de financieringen vanaf 1 januari 2015.

Rekening houdend met de onzekere toestand van talrijke betrokkenen uit de sector

druggebruik en de noodzaak om nieuwe systemen in te voeren die beantwoorden

aan de nieuwe behoeften, dient de volledige geregionaliseerde financiering te

worden toegewezen aan de sector druggebruik. Indien blijkt dat de projectoproep

voor het Brusselse Fonds ter bestrijding van de verslavingen moeilijk kan worden

georganiseerd vóór de effectieve regionalisering op 1 januari 2015, zal de

financiering ervan in eerste instantie gaan naar projecten die in 2014 door dit fonds

zijn gefinancierd en die niet over enige alternatieven beschikken.

Rekening houdend met verenigingen die in de komende jaren eventueel overgaan van

het monocommunautaire naar het bicommunautaire stelsel, worden de twee colleges in

de volgende aanbevelingen samengevoegd :

3. Het College van de Franse Gemeenschapscommissie en/of het Verenigd College

van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie verbinden zich ertoe de

sector te ondersteunen in de uitwerking van een ambitieus Brussels drugbeleid,

1) waarin het bestaande aanbod op het vlak van preventie, risicobeperking,

hulpverlening en zorgverlening wordt bevestigd, geïntegreerd en verder wordt

ontwikkeld; 2) dat gebaseerd is op lessen uit de internationale literatuur, de

vastgestelde beste praktijken in België en in het buitenland, en een doeltreffend

systeem voor de inzameling en analyse van epidemiologische gegevens

georganiseerd door de gespecialiseerde sector; 3) dat wordt uitgewerkt samen met

de aanverwante sectoren; en 4) dat wordt geïntegreerd in het beleid voor sociale

actie en gezondheid dat iedereen, ook de meest kwetsbaren, toegang verschaft tot

hulpverlening en zorg.

4. Rekening houdend met het cruciale belang van een aanbod vóór het ontstaan van

werkelijke problemen, verbinden het College van de Franse

Gemeenschapscommissie en/of het Verenigd College van de Gemeenschappelijke

Gemeenschapscommissie zich tot de duurzame instandhouding van de actieve

systemen voor preventie en gezondheidsbevordering, in het bijzonder degene

die hun activiteiten zullen moeten splitsen tussen Brussel en Wallonië.

5. Rekening houdend met het cruciale belang, in termen van volksgezondheid en

gezondheidsbevordering, van risicobeperking in verband met het gebruik van

legale en illegale drugs, zal dit domein door het College van de Franse

Gemeenschapscommissie en/of het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
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Gemeenschapscommissie resoluut worden versterkt, door een toereikende

financiering en door het als een volwaardige opdracht te erkennen in een nieuw

decreet of in een nieuwe verordening. Het College zal eveneens toezien op de

uitvoering van het Brussels Plan voor Risicobeperking.

6. Zich bewust van de omvang van de onzekerheid in het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest en het aantal patiënten dat gebruikmaakt van lagedrempelinitiatieven, zullen

het College van de Franse Gemeenschapscommissie en/of het Verenigd College

van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie beleidsmaatregelen van

positieve discriminatie steunen, die mensen die sociaal zijn (of op het punt staan

om te worden) uitgesloten, de mogelijkheid bieden om een volledig toegang tot

gezondheidszorg te blijven genieten.

7. Peilend naar de behoefte om het psychisch-medisch-sociaal aanbod te

versterken, zowel voor wat betreft het aantal beschikbare plaatsen voor ons publiek

(bedden in de psychiatrie, beschermd wonen, housing first, opvangtehuizen,

rusthuizen en eventueel verzorgingstehuizen) als voor wat betreft de diversificatie en

de verwevenheid van de problematiek, verbinden het College van de Franse

Gemeenschapscommissie en/of het Verenigd College van de Gemeenschappelijke

Gemeenschapscommissie zich ertoe om de eventuele negatieve gevolgen van de

overdracht van de bevoegdheden van het federale niveau naar de GGC voor

psychisch-medisch-sociale instellingen en de inschrijving van monocommunautaire

verenigingen in het bicommunautaire stelsel, te beperken.

8. Profiterend van de latere herinrichting van de Brusselse gevangenisinstellingen,

verbinden het College van de Franse Gemeenschapscommissie en/of het Verenigd

College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zich ertoe om

overleg te plegen met de bevoegde autoriteiten en de betrokken partijen om een

aanbod te ontwikkelen (behandeling, begeleiding en risicobeperking) dat voldoet

aan de behoeften in de Brusselse gevangenissen.

Aanbevelingen voor het regeerakkoord van de Federatie

Wallonië-Brussel

1. De overheid zal het voortbestaan van de 'Cellule Francophone Santé

Assuétudes' verzekeren met het oog op een harmonisering van het gevoerde

drugbeleid in het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2. Rekening houdend met het bestaan van intergewestelijke projecten (preventie en

gezondheidsbevordering, risicobeperking, zorgverlening), zal de overheid

onderlinge Brusselse en Waalse financieringen bevorderen.
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