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In buurlanden bestaan ze al, ruimtes waar drugsgebruikers onder toezicht drugs kunnen gebruiken. Het 
zorgt voor minder overdosissen en ziektes. Waarom dan niet in onze hoofdstad? Zowel hulpverleners als 
de Brusselse regering pleiten voor eenzelfde oplossing. Dat meldt Bruzz. Ex-drugsgebruiker en schrijver, 
Han Zinzen, reageert.  

Niet strengere politiecontroles, maar ‘gebruiksruimtes’ zorgen voor minder overlast en fatale gevolgen van 
drugsgebruik. Dat zegt Tommy Thiange van de vzw Dune, een organisatie rond straathoekwerk, aan Bruzz. ‘We 
lopen in België hopeloos achter op andere landen.’ 

Hulpverleners pleiten voor een plaats waar drugsgebruikers onder toeziend oog eigen middelen kunnen 
gebruiken, en op bijstand kunnen rekenen van medisch personeel. Die eerste hulp kan voorkomen dat gebruikers 
hun eigen grenzen overschrijden, wat dodelijke gevolgen kan beletten. Ook het verbruik in het openbaar en de 
overlast die daarmee gepaard gaat zou minderen. 

Han Zinzen, ex-drugsgebruiker, schrijver en journalist, reageert bevestigend. 'Zulke plaatsen zijn absoluut 
essentieel in de strijd tegen drugs. Meer dan louter het tegengaan van overdosissen is er een vermindering van 
wat men als "overlast" beschouwt. Er zal dan sprake zijn van minder drugsgebruikers op straat, minder 
overvallen, inbraken, gebruikte naalden, noem maar op.'  

Op de vraag waarom België achter loopt, antwoordt Zinzen dat de ideeën al langer bestaan, maar in de politiek 
niet als prioritair beschouwd worden. 'Het is geen electoraal aantrekkelijk thema waar je stemmen mee wint. 
Velen denken ook, wat ik verkeerd vind, dat zulke ruimtes aanzetten tot drugsgebruiken.'    

In de praktijk  

Rudi Vervoort (PS), minister-president van Brussel, is voorstander van een dergelijk plan. In de Kamer is intussen 
al een wetsvoorstel ingediend. ‘We zijn er zeker nog niet. De basis voor de drugswetgeving stamt uit 1921. Het is 
een federale wet. Die wet moeten we aanpassen om een dergelijke ruimte in Brussel te kunnen installeren. In de 
huidige federale regering zitten een aantal partijen zoals N-VA en CD&V die er niet voor gewonnen zijn,’ zegt 
Sébastien Alexandre van Fedito (Brusselse Federatie van Instellingen voor Verslaafden). 

‘Er wordt nu onderzocht of het haalbaar is: zorgorganisatorisch, wettelijk en financieel. Het is een moeilijke 
kwestie, vooral op het gebied van aansprakelijkheid. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk als iemand ter 
plaatse een overdosis krijgt?’ zegt Kurt Doms van de Cel Drugs van de FOD Volksgezondheid. 


