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zouden er nuttige conclusies uit kunnen trekken. 
 
Ik hoop dus dat die analyses in de toekomst 
worden opgenomen. 
 
Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 
 
09.04 Minister Vincent Van Quickenborne: 
Mevrouw de voorzitster, mevrouw Jiroflée, ik dank 
u voor uw opmerkingen. 
 
Inzake de Family Justice Centers hebben wij 
natuurlijk een goed contact met onze Vlaamse 
collega-minister van Justitie en Handhaving, die 
zijn bevoegdheid zijn. Wij zijn bezig om samen 
met haar ervoor te zorgen dat ook in andere 
provincies werk wordt gemaakt van de Family 
Justice Centers, ook in mijn eigen provincie. Wij 
merken immers dat de uptake van tijdelijke 
huisverboden er relatief laag is. De ene is dus 
geleerder dan de andere. 
 
Uw vraag naar een diepgaande analyse is een 
goede suggestie. Ik zal bekijken of wij capaciteit 
kunnen vrijmaken bij het openbaar ministerie, om 
minstens onderzoek daarnaar te doen. De 
tijdelijke huisverboden, waarover wij met mevrouw 
Bury hebben gesproken, zijn immers wel degelijk 
een doeltreffend middel, om zeker in een vroege 
fase mogelijk huiselijk geweld tegen te gaan. 
 
Ik zal dus mijn uiterste best doen bij het openbaar 
ministerie. 
 
09.05  Karin Jiroflée (Vooruit): Mevrouw de 
voorzitster, mijnheer de minister, mag ik nog even 
repliceren? 
 
Ik wil u bedanken voor uw aanvulling. 
 
Die analyses kunnen inderdaad bijzonder nuttig 
zijn. Ik hoop echt dat u erin slaagt ze in te voeren 
en de Family Justice Centers ook in de andere 
provincies uit te rollen. 
 
Dat is immers bijzonder belangrijk en we zien daar 
echt wel effecten van, onder andere bij de tijdelijke 
huisverboden. Bij het uitrollen van onze resolutie 
en het bestuderen van het mechanisme van 
intrafamiliaal geweld in de commissie Emancipatie 
hebben we nog een aantal andere voordelen van 
die Family Justice Centers ontdekt. Ik meen dat dit 
een prioriteit moet zijn als het gaat over 
intrafamiliaal geweld. Ik dank u in elk geval 
hartelijk voor het antwoord. 
 
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 

 
09.06  Marijke Dillen (VB): Mevrouw de 
voorzitster, ik heb een praktische vraag aangezien 
ik ook aan de vergadering van het Vast Comité P 
en I moet deelnemen. Tot hoe laat wenst u door te 
gaan? 
 
De voorzitter: We stoppen om 17 uur. 
 
10 Questions jointes de 
- Nicolas Parent à Vincent Van Quickenborne 
(VPM Justice et Mer du Nord) sur "La fermeture 
de la salle de consommation de drogues à 
moindres risques de Liège" (55020337C) 
- Khalil Aouasti à Vincent Van Quickenborne 
(VPM Justice et Mer du Nord) sur "La politique 
en matière de consommation de drogues et les 
chambres de traitement de la toxicomanie" 
(55020830C) 
- Sophie De Wit à Vincent Van Quickenborne 
(VPM Justice et Mer du Nord) sur "Une nouvelle 
salle de consommation de drogues à Bruxelles" 
(55020974C) 
10 Samengevoegde vragen van 
- Nicolas Parent aan Vincent Van Quickenborne 
(VEM Justitie en Noordzee) over "De sluiting 
van de veilige drugsgebruiksruimte te Luik" 
(55020337C) 
- Khalil Aouasti aan Vincent Van Quickenborne 
(VEM Justitie en Noordzee) over "Het beleid 
inzake druggebruik en de 
drugsbehandelingskamers" (55020830C) 
- Sophie De Wit aan Vincent Van Quickenborne 
(VEM Justitie en Noordzee) over "Een nieuwe 
druggebruiksruimte in Brussel" (55020974C) 
 
10.01  Khalil Aouasti (PS): L'accord de 
gouvernement prévoit que la politique en matière 
de consommation de drogues se concentrera sur 
la prévention, la réduction des risques et à l'aide 
aux mineurs d'âge et aux usagers problématiques.  
Il est également prévu que le gouvernement 
généralise les chambres de traitement de la 
toxicomanie. Ces chambres au sein du tribunal de 
première instance sont spécialisées dans la 
poursuite des personnes qui ont commis des faits 
délictueux en lien avec un problème de 
consommation de stupéfiants. Il en existe en effet 
déjà en Flandre à Gand et Anvers. 
Ces chambres semblent offrir des résultats 
probants et permettent a beaucoup de personnes 
ayant de problème d'assuétude d'éviter 
l'incarcération en leur proposant un 
accompagnement personnalisé et une solution de 
traitement.  
Elles permettent donc une réduction importante du 
risque de récidive grâce à une approche 
transversale et multidisciplinaire. 
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Des analyses de l'INCC datant 2015 montrent qu'il 
existe 80 % de récidive en moins chez les 
prévenus qui passent devant cette chambre. 
Depuis votre mise en fonction, quelles sont les 
mesures que vous avez prises concernant la 
politique en matière de consommation de drogues 
depuis votre entrée en fonction ? Qu'avez-vous 
entrepris pour réduire les risques, agir sur la 
prévention ? Avec quelles opérateurs de terrain 
travaillez-vous à ces questions ?  
Pouvez-vous nous indiquer où en est la 
généralisation des chambres de toxicomanie en 
Wallonie, à Bruxelles et en Flandre? Où sont-elles 
en état de fonctionnement?  
Des moyens adéquats ont-ils été prévus pour 
permettre à la magistrature de s'organiser afin de 
concrétiser leur implémentation? 
 
10.02 Minister Vincent Van Quickenborne: 
Mevrouw de voorzitster, mijnheer Aouasti, 
mevrouw De Wit, begin juli heb ik in de commissie 
voor Justitie al een aantal gelijkaardige vragen 
gekregen van mevrouw De Wit, dus ik zal 
proberen niet te veel in herhaling te vallen.
 
Mevrouw De Wit, ik beantwoord eerst uw vraag in 
verband met Luik. Het gelijkaardig project in Luik 
startte in 2018 onder mijn voorganger Koen 
Geens en werd recent stopgezet. Na een 
effectieve sluiting vanwege tijdelijke adminis-
tratieve moeilijkheden heeft de consumptieruimte 
voor laagrisicogebruikers in Luik opnieuw de 
deuren geopend voor een nieuwe termijn van drie 
jaar. 
 
Inzake het project in Brussel verwijs ik naar mijn 
antwoord van begin juli. Het parket van Brussel is 
niet de initiatiefnemer van het project, maar kadert 
het binnen de marges die ik al uiteenzette. Met de 
lokale politie wordt momenteel een rondzendbrief 
voorbereid om dat in de best mogelijke 
omstandigheden te laten verlopen. 
 
Voor de vraag in verband met de drugwet verwijs 
ik naar het federaal regeerakkoord. Op het vlak 
van drugbeleid zetten wij het huidig beleid voort. 
Wel ligt een evaluatie van de drugwet ter 
bespreking voor door de algemene cel 
drugsbeleid. In een eerste fase zullen leemten, 
knelpunten en vragen tot wijziging van de 
wetgeving geïdentificeerd worden, om zodoende 
het debat af te bakenen. 
 
Quant à la question de monsieur Aouasti, 
conformément à la loi spéciale de réformes 
institutionnelles, la prévention de la toxicomanie 
relève des entités fédérées. Il ne m'appartient dès 
lors pas de me prononcer en la matière. Nous 

menons une politique répressive au niveau de 
l'offre. Selon la loi de Say, toute offre crée sa 
propre demande. En ce qui concerne la demande, 
nous traitons les usagers problématiques avant 
tout comme un problème de santé publique, d'où 
l'existence de chambres de traitement de la 
toxicomanie.  
 
Au départ, il y avait une chambre de traitement à 
Gand, cette initiative a été suivie à Bruges et 
certaines ont également été créées à Anvers. 
Cette méthode est actuellement appliquée à 
Gand, Bruges, Anvers, Malines, Turnhout et 
Charleroi, que j'ai d'ailleurs visitée. Le président 
du tribunal de Namur penserait aussi à installer 
une telle chambre. 
 
L'approche multidisciplinaire est également 
étendue à d'autres tribunaux et à d'autres 
problématiques comme la violence, les 
agressions, l'alcool et à certains jeunes. L'objectif 
est d'aider les personnes qui commettent des 
infractions souffrant d'un problème de 
dépendance à les surmonter par un suivi et un 
traitement. Afin de pouvoir appliquer ces bonnes 
pratiques au niveau national, des moyens ont été 
prévus dans le budget destiné au renforcement de 
la Justice. Nous prévoyons un renforcement de 
cette approche dans les parquets ainsi que dans 
les tribunaux. Au sein des tribunaux, cela entre 
dans le cadre du budget supplémentaire qui a été 
prévu pour les priorités relatives aux tribunaux de 
première instance, à savoir les chambres de 
traitement ou de suivi, le renforcement des 
chambres de famille et le suivi accéléré. 
 
Au total, un budget pour 24 juges, 24 greffiers et 
24 assistants a été débloqué. Á cet effet, les 
recrutements prévus sont en cours.  
 
10.03  Khalil Aouasti (PS): Monsieur le ministre, 
cela fait plaisir à entendre car cela faisait 
longtemps que l'on envisageait enfin beaucoup 
plus. La toxicomanie, comme les autres 
phénomènes d'addiction doivent d'abord être 
considérés comme un problème de santé 
publique. C'est dans cette voie qu'il convient 
d'avancer, de poursuivre, de renforcer. Je suis 
également heureux de voir qu'à Charleroi, cela 
convient, et qu'à Namur, c'est envisagé. 
 
J'espère qu'avec les recrutements qui sont en 
cours, d'autres tribunaux de première instance 
pourront développer ces approches en matière de 
drogues mais aussi pour tous les phénomènes 
d'addictions qui créent des phénomènes dérivés 
criminels ou délictuels mais qu'il faut pouvoir 
traiter dans une approche beaucoup plus 
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holistique. En tout cas, cela est intéressant, le 
travail est en cours et je vous en remercie. On se 
donne rendez-vous bientôt pour la suite et voir 
comment cela se sera encore développé. 
 
10.04  Sophie De Wit (N-VA): Dank u wel voor de 
verwijzing naar uw eerdere antwoord. Ik zal de 
situatie in Luik mee opvolgen. U zegt dat er een 
protocolakkoord is en dat er een omzendbrief in 
circulaire zal volgen. Die zal wel nodig zijn. U kent 
ons standpunt over gebruiksruimtes. Dat is een 
walhalla voor junkies. Wij zijn het daar niet mee 
eens omdat het bezit van verdovende middelen 
vandaag verboden is en het faciliteren of 
makkelijker maken van druggebruik is ook 
verboden. Dat zegt de federale wet, en dan mag 
er nog een evaluatie komen van de federale 
wetgeving. De inrichting van zo'n gebruiksruimte is 
eigenlijk een overtreding op beide bepalingen. 
Dan is die circulaire nodig. Er is nu immers het 
engagement nodig van het Openbaar Ministerie 
om drugsbezit in de zone tot een kilometer buiten 
de gebruikersruimte niet te vervolgen en dat ook 
het faciliteren van druggebruik dan niet zal worden 
vervolgd. Er wordt een bijzonder grote 
gedoogzone gecreëerd. Dat is onverantwoord. Dat 
is bijna niet te controleren door de politie. Iedereen 
met wat drugs op zak die gepakt wordt in de buurt 
van zo'n ruimte kan dit verantwoorden met de 
gedoogzone. De politie moet dan maar 
controleren of dat zo is of niet.  
 
Ik begrijp dat men wil inzetten op hulp, preventie 
en behandeling. Dat is heel belangrijk. Preventie is 
belangrijk. Behandeling is belangrijk. Repressie is 
ook nog een deel van het luik. Die elementen 
moeten samenwerken. Als de behandeling of 
preventie niet werken, moet repressie worden 
aangewend. Nu gewoon een gebruikersruimte 
inrichten in een gedoogzone geeft een totaal 
verkeerd signaal dat het daar blijkbaar wel veilig 
kan. Druggebruik is nooit veilig. Dat is het enige 
signaal dat we kunnen en mogen geven. Dit 
faciliteren en mogelijk maken staat helemaal 
haaks op de ontradingsgedachte en staat 
daarmee volledig haaks op het preventieverhaal. 
Mijnheer Aouasti, daardoor staat het ook haaks op 
uw insteek dat het een zaak is van 
Volksgezondheid. We geven immers het signaal 
dat het veilig kan en de politie zal het moeten 
gedogen, op basis van een circulaire. Dat is een 
heel moeilijke oefening. Het is misschien wel met 
de beste bedoelingen ingericht, maar het is een 
totaal verkeerd signaal. Drugs normaliseren of 
doen alsof het veilig is, ontraadt niet. 
 
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 

 
11 Samengevoegde vragen van 
- Katleen Bury aan Vincent Van Quickenborne 
(VEM Justitie en Noordzee) over "Het Brusselse 
parket" (55020343C) 
- Kristien Van Vaerenbergh aan Vincent Van 
Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over 
"De vervanging van de procureur des Konings 
bij het Brusselse parket" (55020666C) 
11 Questions jointes de 
- Katleen Bury à Vincent Van Quickenborne 
(VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le parquet 
de Bruxelles" (55020343C) 
- Kristien Van Vaerenbergh à Vincent Van 
Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur 
"Le remplacement du procureur du Roi au 
parquet de Bruxelles" (55020666C) 
 
11.01  Katleen Bury (VB): Mevrouw de 
voorzitster, ik verwijs naar de schriftelijke versie 
van mijn mondelinge vraag. 

Op 1 april stapte de Brusselse procureur des 
Konings Jean-Marc Mailleur over naar de 
privésector. Zo kwam het Brusselse parket, met 
zo'n 300.000 zaken per jaar, zonder chef te zitten. 
 
Een vervanging zou omwille van communautaire 
evenwichten moeilijk liggen. 
 
Voor de Brusselse procureur-generaal Johan 
Delmulle is een nieuwe benoeming evenwel 
'noodzakelijk en dringend'. “We kunnen niet 
wachten op het einde van de legislatuur. Het is 
niet verantwoord dat het grootste parket van het 
land gedurende drie jaar zonder korpschef zou 
functioneren.". 
 
In de media mochten we vernemen dat de minister 
op de hoogte zou zijn van het probleem.  
 
Is er inmiddels een oplossing voor het voormelde 
probleem? Voor zover dit nog niet het geval zou 
zijn: hoe gaat u dit probleem aanpakken? Wat is 
uw strategie? Zijn er objectieve selectiecriteria dan 
wel proeven voorzien, waarin onder meer de 
perfecte tweetaligheid van de kandidaten wordt 
getest? Op basis van welke (objectieve) criteria 
zal de openstaande vacature worden ingevuld? 
Hoe verloopt de selectieprocedure? 
 
Tegen wanneer mogen we hiervoor een oplossing 
verwachten? 
 
11.02  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): ik 
verwijs ook naar de schriftelijke versie van mijn 
mondelinge vraag. 
 


