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Voordracht OpRecht 400 jaar Mechelen – 21-10-16 
Justitie en Welzijn / Zorg : het verhaal van de lamme en de blinde …?  

 

Geachte dames en heren,  

 

De titel van deze uiteenzetting ‘Justitie en Welzijn/Gezondheidszorg, het verhaal van de lamme en 

de blinde…?’ komt wellicht provocerend over, en hiervoor wil ik mij alvast verontschuldigen.   

 

 We kunnen echter niet om de vaststelling heen dat Justitie kampt met vele uitdagingen 

en regelmatig in het nieuws komt met achterstallige facturen, personeelstekorten, 

gebrekkige informatisering...   

 Ook de verslavingszorg, en bij uitbreiding de ruimere gezondheidszorg kent vele 

uitdagingen, en dan heb ik het vooral over haar financiële kwetsbaarheid, en haar 

zoektocht naar een nieuwe positionering binnen de vermaatschappelijking van de zorg (art 

107), de overheveling naar Vlaanderen, de vermarkting …  

 

Je zou kunnen zeggen dat justitie en verslavingszorg  mekaar ontmoeten in hun beperking / 

uitdaging en daarom koos ik voor de metafoor van de lamme en de blinde.  

Immers, inzoverre beiden werken met mensen met een afhankelijkheid aan illegale drugs die 

strafrechterlijke feiten gepleegd hebben - hebben ze baat bij samenwerking :  

 

- Justitie spendeert jaarlijks een kleine 800 miljoen € aan de rechtsbedeling van diverse 

gebruiksgerelateerde misdrijven.  56% van deze directe criminaliteitskosten worden 

veroorzaakt door gebruikers van illegale middelen.  Als we er dus in slagen om kort op de 

bal te spelen en snelle lijnen te ontwikkelen tussen justitie en de hulpverlening en vice 

versa realiseert Justitie signicante besparingen, al was het maar omdat de recidive daalt.  

Dat is het voordeel voor Justitie.   

- Het voordeel voor de verslavingszorg is de extrinsieke motivatie die geïnduceerd wordt 

door Justitie, de spreekwoordelijke stok achter de deur : mensen kiezen al vaker voor een 

hulpverleningstraject ipv de gevangenis.  De uitdaging voor de hulpverlening is dan om de 

extrinsieke motivatie om te buigen tot een intrinsieke motivatie. Dat is de kern van ons 

werk als drughulpverleners. 

 

 
Waarin kunnen justitie en (drug)hulpverlening mekaar ondersteunen?  Bijgaand beeld illustreert 

dit :  
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- de vastberaden blik en de uitgestoken vinger van de lamme richting doel (de finaliteit) 

- de besliste tred, de actie van de blinde om het doel te bereiken 

 

De lamme focust op de finaliteit en zorgt ervoor dat de richting aangehouden wordt.  De blinde 

zorgt voor de dynamiek, de beweging, het stappen.   

 

 

 

De vraag wie van justitie en (drug)hulpverlening nu de lamme of de blinde is verwijst naar 

de rol die elkeen kan nemen.   

Laat ons duidelijk zijn :  

o het is de rol van justitie om de overtreding van maatschappelijke regels te 

sanctioneren en overtreders als volwaardige burgers terug te laten aanhaken bij de 

samenleving.   

o Wat betreft drugsverslaafde plegers van strafrechterlijke feiten is het duidelijk dat 

de sanctie in de enge zin van het woord niet baat, maar dat een 

hulpverleningstraject vaak veel meer aangewezen is : hulp eerder dan bestraffing.  

Dat is de rol van de hulpverlening  

 

Justitie definieert de doelen (de rol van de lamme) en de drughulpverlening zet de 

nodige interventies op (de rol van de blinde).   

De drughulpverlening moet zich niet inlaten met de finaliteit van een bepaalde 

maatregel, en evenmin hoort het dat justitie zich inlaat met het hulpverleningstraject.  

De rollen worden best goed gescheiden.   

 

In wat volgt wil ik verder nadenken over  

- de finaliteit van de samenwerking tussen justitie en (drug)hulpverlening  

- de samenwerking tussen beiden en dan vooral  

o een greep uit de good practices van samenwerking 

o problemen in deze samenwerking 

o de hefbomen voor betere samenwerking  

 het strategisch plan hulpverlening aan gedetineerden (2015) 

 de conceptnota over verslavingszorg  

- reflectie over een aantal bevindingen van het tussentijds rapport Overlegplatformen 

OpRecht Mechelen 

 

 

1. De finaliteit 

 

De finaliteit in de samenwerking tussen justitie en (drug)hulpverlening is eigenlijk al heel lang 

duidelijk.   

- De Parlementaire Werkgroep Drugs (1996 – 1997)  

o gaf reeds als uitgangspunt voor de benadering van het drugsfenomeen aan dat  

 druggebruik zoveel mogelijk te ontraden is via gerichte preventie 

 hulpverlening dient voorzien ingeval van problematisch gebruik en  

 repressie moet voorbehouden worden voor de criminaliteit die teert op het 

gebruik van anderen, de repressie als ultimum remedium.   

o Ook werd reeds gesteld dat samenwerking tussen justitie en de gespecialiseerde 

hulpverlening noodzakelijk was.   

- De werkzaamheden van deze werkgroep werden overgenomen in de federale drugsnota 

van 19-01-2001 die bevestigde dat  

o duidelijke afspraken dienden gemaakt te worden tussen justitie – hulpverlening,  

o met oa aandacht voor terreinafbakening en beroepsgeheim.   

o Toen reeds was sprake van het aanstellen van casemanagers justitie voor 

problematische druggebruikers.   
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Deze nota heeft nu nog steeds de verdienste om een kader van globaal 

geïntegreerd werken aan te reiken :  

o ze heeft inspirerend gewerkt voor diverse lokale initiatieven maar  

o is voor een groot stuk dode letter gebleven wat betreft uitgewerkte structuren 

binnen het drugbeleid  

 

Problematische gebruikers en mensen die zich schuldig maken aan drugsgerelateerde misdrijven 

horen dus niet thuis in de gevangenis maar in de hulpverlening.  We hebben het hier over 

plegers van  

- gevolgdelicten (de criminaliteit is direct gevolg van het onder invloed zijn) en  

- onderhoudsdelicten (de criminaliteit is gericht op het onderhouden van de eigen verslaving, 

voor zover de criminele subcultuur niet dominant is).   

 

In deze gevallen kan binnen de hulpverlening een hersteltraject aangevat worden1.   

 

2. De samenwerking  

 

1. Inleiding 

 

De samenwerking Justitie – Gezondheidszorg, hoewel ontzettend belangrijk, lees fundamenteel, is 

toch niet vanzelfsprekend.   

- Het tussentijds rapport geeft terecht aan dat een succesvolle samenwerking afhangt van 

personen en lokale middelen,  maar in Vlaanderen geenszins structureel ingebed is.  Zo 

kan ik getuigen dat de dynamiek in Gent rond de DBK – de drugbehandelingskamer – 

ontzettend groot is, wat in grote mate te danken is aan het charisma en de gedrevenheid 

van haar inspiratoren – magistraten.   

- Vanuit de (drug)hulpverlening zijn we echt vragende partij niet naar meer samenwerking 

maar naar meer structurele samenwerking met justitie die in alle arrondissementen op 

gelijkaardige wijze wordt uitgerold, al was het maar omdat 30% van de opgestarte 

begeleidingen in De Sleutel plaatsvinden op justitiële doorverwijzing.   

 

2. De bestaande samenwerking - een greep uit de good practices 

 

Welke zijn nu de meest actuele projecten die de samenwerking tussen Justitie en hulpverlening 

realiseren (waaraan De Sleutel participeert)?  De realisaties waarover ik het nu zal hebben 

betreffen allemaal projecten en geenszins recurrente structuren.  De tijd laat me niet toe diep in te 

gaan op deze samenwerkingsvormen, maar ik raak ze even kort aan :  

 

a. De Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen (GAM ) 

 

Vormings- en trainingsprogramma’s als alternatief voor de gerechtelijke vervolging 

van mensen onder bepaalde gerechtelijke mandaten  

 

b. Proefzorg 

 

Toeleiding naar de hulpverlening van daders van slachtofferloze feiten met een 

onderliggende verslavingsproblematiek door het parket  

 

c. De drugbehandelingskamer (DBK) is u welbekend 

 

                                                           
1
 Ingeval van kerndelicten (waarbij het druggebruik een gevolg is van criminele activiteiten en de daaraan 

vasthangende contacten) of ingeval de criminele subcultuur dominant is, zal de verslavingszorg zich onthouden.  
Deze laatsten worden sowieso geëxcludeerd uit de zorg en worden best strafrechtelijk aangepakt. 
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Dit zijn ongetwijfeld de belangrijkste, en/of de meest innovatieve projecten.  Daarnaast zijn er 

uiteraard nog lokale voorbeelden van good practices :   

Voor volwassenen :  

 

d. De drugvrije units in de gevangenissen van Brugge en Hasselt  

 

e. Het pre-therapeutisch programma B-Leave project in het penitentiair landbouwcentrum van 

Ruiselede  

 

f. Adviesgesprek Druggebruik Antwerpen – sepot in ruil voor een 4-tal gesprekken met een 

hulpverlener  

 

g. KADANS – ketenaanpak voor Antwerpse dak- en thuislozen met een multiproblematiek die 

overlast veroorzaken. 

-  

h. Justitieel casemanagement – stedelijk casemanagement voor Antwerpse verslaafde 

veelplegers richting intensief residentieel hulptraject in Gent. 

 

Voor minderjarigen  

 

i. Samenwerking met Jeugdparket Gent - variant van Proefzorg voor minderjarigen  

 

j. Het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ) te Eeklo – residentiële opvang van 

verslaafde jongeren – 70% aangemeld door jeugdrechter en OCJ 

 

U ziet het, een veelheid aan initiatieven.  Allen dragen echter nog de projectstatus. 

 

3. De problemen in de samenwerking 

 

Welke problemen zien we optreden in de samenwerking tussen Justitie en drughulpverlening vanuit 

het perspectief van De Sleutel en de collega’s van de VVBV :  

  

a. Stopzetting CAP 

Een eerste belangrijk probleem kan ik al sinds 2 weken van mijn lijst schrappen : het CAP - 

dat toelaat om gedetineerden te oriënteren naar de meest gepaste zorgvorm - werd niet 

meer gefinancierd sinds 01-05-2016 maar zal vanaf 2017 opnieuw van start kunnen gaan.  

Onder welke vorm is evenwel nog niet geweten. 

 

b. Onvoldoende financiering in bepaalde dossiers : meerkost GAM 

Ondanks een recente aanpassing van de barema’s kunnen we op deze plaatsen slechts 

schoolverlaters aanwerven en kunnen we geen anciënniteit uitbetalen.  Dit betreft 25 vte in 

Vlaanderen.  

 

c. De plaats van de liaison binnen de drugbehandelingskamer :  

De conceptnota van Minister Vandeurzen is duidelijk en positioneert deze hulpverlener 

binnen de justitiehuizen.  De hulpverlening heeft hier ernstige bedenkingen bij.   

De liaison hoort nl. onder grote vertrouwelijkheid het hulpverleningstraject mogelijk te 

maken, en meer concreet een behandelingsplan voor de beklaagde op te maken en mag 

hierbij niet geremd worden door de meldingsplicht die eigen is aan de justitie-assistent.  

Een probleem van rolverwarring wat mij betreft.  

 

d. Onvoldoende zorggarantie en zorgcontinuïteit voor gedetineerden 

In de gevangenissen is er geen hulpverleningsaanbod voor druggebruikers.  Gedetineerden 

met  uitgangspermissie en beperkte vrijheid kunnen enkel op eigen kosten in begeleiding 

gaan : er is geen ondersteuning vanuit de ziekteverzekering noch vanuit justitie.  
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Gedetineerden die vóór de detentie in behandeling waren, moeten deze noodzakelijkerwijze 

staken.  Zelfs de substitutiebehandeling – de meest laagdrempelige zorgvorm – wordt in de 

meeste gevangenissen niet aangeboden.   

 

e. Onvoldoende opvangmogelijkheden voor minderjarigen in een gesloten 

drugzorgomgeving  

Er bestaat in Vlaanderen nog steeds geen gesloten therapeutische opvang voor jongeren 

met een ernstige drugproblematiek.  Jeugdrechters kunnen jongeren niet onder 

gerechtelijke maatregel residentieel plaatsen in een dienst deskundig op het gebied van 

alcohol- of drugverslaving.  Een minderjarige dus die niet gemotiveerd is en niet meewerkt 

aan een ‘vrijwillig’ hulpverleningsprogramma weet dat er geen onmiddellijke plaats 

beschikbaar is in een gemeenschapsinstelling en speelt dat vaak uit.  De hulpverlening 

stopt daar waar die eigenlijk broodnodig is.  

 

4. De hefbomen voor betere samenwerking 

In de huidige stand van zaken, welke zijn de beleidsdocumenten die de standstill van de laatste 

jaren kunnen doorbreken en de principes van de federale drugsnota 2001 nieuw leven kunnen 

inblazen?  

Twee teksten :  

- het strategisch plan hulpverlening aan gedetineerden (2015 – 2020) 

- de conceptnota over verslavingszorg  

 

a. het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2015 - 2020 wijdt 3 van 

de 19 doelstellingen aan de problematiek van verslaving.   

 

 Vooreerst wil men de noodzakelijke voorafgaande voorwaarden in kaart 

brengen die moeten vervuld zijn om een effectieve aanpak van de 

verslavingsproblematiek binnen de gevangenismuren mogelijk te maken.  

(doelstelling 10) 

 

 Tegen eind 2017 wil men geïntegreerd beleid inzake druggebruik / 

verslavingsproblematiek bij gedetineerden implementeren (doelstelling 11) 

 

 Tegen 2020 wil men in de gevangenissen beschikken over een aangepast 

zorgaanbod voor gedetineerden met een verslavingsproblematiek.  In realiteit  

focust (en beperkt) men de actie tot die kortgestraften die reeds voor hun detentie 

gekend zijn in de verslavingszorg en men wil hen voldoende zorgcontinuïteit 

garanderen.  (doelstelling 12)  Een goede eerste stap alvast. Ivm de langgestraften 

wordt geen actie voorzien.  

 
Welke aandacht schenkt de conceptnota van Min Vandeurzen aan de samenwerking tussen 

Justitie en hulpverlening : 

 

b. In zijn conceptnota wil Minister Vandeurzen een duidelijke brug slaan tussen justitie en de 

reguliere maatschappelijke hulp- en dienstverlening en gezondheidszorg.   

 

 Hij neemt zich voor om een aantal van de bovenvermelde initiatieven te 

structureren en een wettelijke grondslag te geven, ttz proefzorg, DBK.  Daar 

zijn we binnen de hulpverlening heel blij mee.   

 

 Een centrale rol zal hierbij evenwel opgenomen worden door het 

Justitiehuis.  Van oudsher is de justitie-assistent echter de opvolger van 

de strafuitvoering.  Nu krijgt hij een nieuwe taak inzoverre hij ook het 

hulpverleningstraject van de mensen met een verslavingsprobleem gaat 
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regisseren.   Dat wordt een moeilijk verhaal, zeker op het vlak van 

informatiedeling, zie eerder.   

 

 Ik ben heel blij vast te stellen dat de conceptnota veel aandacht schenkt aan de 

problematiek van druggebruikende jongeren, oa die jongeren die in aanraking 

komen met jeugdhulp.  Het is al lang geweten dat de verslaving bij jongeren een 

ondergediagnosticeerd probleem is.  Professionele jeugdhulpbegeleiders zijn in vele 

gevallen niet opgeleid om misbruik of afhankelijkheid van illegale drugs vast te 

stellen en er het gepaste gevolg aan te geven.  En het komt vaak voor dat 

opgemerkte drugproblematiek aanleiding geeft tot het stopzetten van de 

begeleiding.  Een link tussen de bijzondere jeugdbijstand en de gespecialiseerde 

drughulpverlening is absoluut noodzakelijk.  Welke acties voorziet de conceptnota 

oa?  

 deskundigheidsbevordering bij de jeugdhulpverleners via 

expertisedeling, consult en intervisie die voorzien wordt vanuit de 

gespecialiseerde zorg 

 meer mogelijkheden voor de gespecialiseerde verslavingszorg (in 

termen van outreaching en aanklampend werken, contextgericht werken) 

om flexibele en aangepaste zorgvormen aan jongeren te kunnen aanbieden  

 een verhoogde aandacht en toegankelijkheid van het crisisaanbod voor 

minderjarigen met een verslavingsproblematiek; het is onduidelijk of dit 

punt ook zal uitmonden in het creëren van specifieke crisisplaatsen, want 

die zijn momenteel niet voorhanden 

 meer mogelijkheden voor de jeugdrechter om de meest gepaste 

maatregel uit te spreken voor jongeren die tegen de lamp lopen 

 

De accenten die gelegd worden zijn veelbelovend.  Ik kan niet anders dan hopen dat 

bovenvermelde intenties kunnen uitmonden in concrete acties.  De gespecialiseerde 

verslavingszorg die momenteel nog onder voogdij staat onder het RIZIV verwacht veel van 

het nieuwe – Vlaamse - kader dat er aankomt tegen 01-01-2019.  

 

3. De reflectie over een aantal bevindingen van het tussentijds rapport Overlegplatformen 

OpRecht Mechelen 

 

Ik heb reeds een aantal keren verwezen naar het tussentijds rapport dat gemaakt werd in de 

aanloop naar deze conferentie.  Laat u mij tot slot toe nog een aantal reflecties te doen op dit 

rapport, zeer onvolledig weliswaar, maar zaken gegrepen uit de praktijk : 

 
o Wat betreft het streven naar een participatieve justitie :  

Er bestaan vele zinvolle initiatieven van gestructureerd overleg tussen lokale actoren van 

politie, justitie, hulpverlening.  Er komt echter veel werk op ons af, zie bv de implementatie 

van het strategisch plan hulpverlening aan gedetineerden, het actieplan geïnterneerden, de 

conceptnota van Minister Vandeurzen.  Ik pleit dan ook voor een terugkerend overleg 

tussen Justitie en Welzijn / Zorg zodat de verschillende dynamieken die Vlaams en 

federaal aangestuurd worden over verschillende bevoegdheidsdomeinen maximaal 

afgestemd raken op mekaar.  In eerste instantie lijkt mij een College op Vlaams niveau 

(en niet zozeer op nationaal niveau zoals gesuggereerd in het tussentijds rapport omwille 

van de vele domeinen die reeds gedefederaliseerd zijn) een belangrijke stap voorwaarts.   

 

o Wat betreft de toegankelijkheid van justitie :  

 Het tussentijds rapport doet het voorstel van 2 specifieke trajectbegeleiders : de 

maatschappelijk en de justitieel trajectbegeleider : het onderscheid tussen 

beiden is mij niet duidelijk, evenmin als de positionering tov de advokaat.  Opgelet 

dat we onder het mom van meer duidelijkheid te creëren voor de justitiabele niet 

nog meer onduidelijkheid creëren.  Wellicht kan de justitie-assistent een grotere rol 
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opnemen als wegwijsfunctie binnen justitie.  Maar een justitieel trajectbegeleider 

installeren die als taak heeft om  

 advies te verlenen aan de justitiabele over mogelijke stappen die hij kan 

zetten op justitieel vlak en op hulpverleningsvlak 

 én de rechter te adviseren bij het bepalen van de meest gepaste straf of 

maatregel (en de impact ervan), alsook over bestaande 

hulpverleningsinitiatieven 

is beslist geen goed idee.  U hoort het zelf : een vertrouwensband opbouwen met 

de justitiabele en hem wegwijs maken binnen justitie en hulpverlening maar 

tegelijkertijd de rechter adviseren over de meest gepaste straf, zal niet werken.  

 

o (een betere samenwerking tussen Justitie en ketenpartners) Beroepsgeheim : ik kan mij 

vinden in de voorstellen die gesuggereerd worden in het tussentijds verslag.  Het betreft 

hier goede en herkenbare adviezen.  Het is niet altijd makkelijk om uit te maken welke 

informatie relevant is opdat beide partijen (justitie / hulpverlening) hun rol goed kunnen 

uitvoeren.  Dat vergt een zorgvuldige beoordeling.   Hierbij verwijs ik graag naar de 

adviezen en zorgvuldigheidscriteria die zijn ontwikkeld binnen de begeleidingscommissie 

ethiek ggz  Broeders van Liefde. 

 

o (een multidisciplinaire justitie) Een gegeneraliseerde uitrol over de arrondissementen van 

multidisciplinair casusoverleg in het licht van het bepalen van de meest gepaste 

interventie tav de verdachte dat uitmondt in een contract met betrokkene dat bindend is 

voor justitie juich ik absoluut toe. 

 

Bij wijze van afronding :  

 

- De finaliteit is duidelijk : justitie en hulpverlening zijn mekaars partners in het omgaan 

met verslaafde jongeren en volwassenen die strafrechterlijke feiten plegen.   

- Ook de rollen zijn duidelijk : justitie bepaalt het kader waarbinnen de drughulpverlening 

inhoudelijk aan de slag gaat.  Op het terrein is er veel goodwill tot een verregaande 

samenwerking.   

- Er bestaan ook al heel veel good practices.  Hulpverleners en magistraten beginnen 

mekaar beter en beter te kennen.   

 

Ik durf dan ook de hoop te formuleren dat we snel werk kunnen maken van de vele intenties 

en projecten die in de steigers staan en die de samenwerking tussen Justitie en verslavingszorg 

kunnen verzilveren.  Maar koken kost geld en het geld is schaars.  Als we hier of elders binnen 

5 jaar terug staan en de evaluatie maken van het strategisch plan en de conceptnota hoop ik 

dat we ons gelukkig zullen mogen prijzen.  Alvast wens ik de initiatiefnemers en de trekkers 

van OpRecht Mechelen te feliciteren met het belangrijke denkwerk dat is gebeurd.  Mogen we 

allen samen werk kunnen maken van een meer participatieve, toegankelijke en 

multidisciplinaire justitie tot groter voordeel van die mensen die ondersteuning nodig 

hebben in de samenleving.  

 

 

 

__________________________ 


