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Zoals in de meeste landen wereldwijd bepaalt de Belgische wet een hele reeks 
middelen, die als ‘drugs’ worden bestempeld, waarvan het gebruik verboden is en 
vervolgd wordt. Hoewel het drugsverbod oorspronkelijk de volksgezondheid moest 
bevorderen, wordt deze maatregel vandaag in vraag gesteld door een groeiend 
aantal gezondheidswerkers, maatschappelijke werkers en zelfs magistraten en 
politiemensen. Ten eerste zou deze wet haar doelstellingen niet bereiken, maar 
bovendien wordt haar verweten dat ze een hele rist negatieve gevolgen heeft. De 
alternatieven voor het drugsverbod zijn weinig bekend en worden vaak door mekaar 
gehaald. Deze brochure geeft een overzicht van de eenvoudigste alternatieve 
maatregel, zijnde de decriminalisering van druggebruik: waarom, hoe, en met welke 
doelstellingen?
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De wet van 24 februari 1921
In België dateert de wet op het drugsverbod van 1921. In feite verbiedt deze wet het 
louter gebruik van drugs niet op expliciete wijze. Alle verwante handelingen zijn echter
wel verboden, onder andere drugsbezit. Aangezien het onmogelijk is om drugs te 
gebruiken zonder ze te bezitten kan met ervan uitgaan dat druggebruik de facto 
verboden is. Bovendien moet worden opgemerkt dat de Belgische wet geen 
onderscheid maakt tussen drugssmokkelaars en gebruikers: zelfs wanneer het 
duidelijk is dat de drugs voor persoonlijk gebruik bestemd zijn, blijft drugsbezit 
verboden, welke ook de hoeveelheid is.

Al een eeuw lang is deze wet amper veranderd, en dit terwijl de samenleving zich in 
hoog tempo heeft ontwikkeld. Ook de wetenschappelijke kennis heeft zich 
ontwikkeld, en de gegevens die in het veld verzameld werden, zowel in België als 
elders in de wereld, wijzen erop dat het drugsverbod en de repressie die eruit 
voortvloeit niet de verhoopte gevolgen hebben. Ze slagen er niet in om het aanbod 
te ontwrichten. De prijzen van drugs zijn stabiel of in dalende lijn, hun kwaliteit is 
stabiel of in stijgende lijn, en hun beschikbaarheid is en blijft groot1. Ook de vraag 
daalt niet, want het gebruik groeit gestaag2. Het blijkt dus dat verbieden 
waarschijnlijk niet het beste middel is om het gebruik te reguleren. Men kan dit ook 
merken door te kijken naar het beleid dat in onze buurlanden wordt gevoerd en de 
resultaten ervan te vergelijken3. Spijtig genoeg lijkt het drugsbeleid niet altijd 
gebaseerd op de inbreng van het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

Wat betekent decriminaliseren precies?
De betekenis van de term ‘decriminalisering’ is nogal vaag, en wordt vaak verward 
met ‘depenalisering’ (het verlichten van de bestraffing die gepaard gaat met een 
1 Stévenot, C. & Hogge, M. (2021). T  ableau de bord de l’usage de drogues et ses conséquences socio-  
sanitaires  en  région  de    B  ruxelles-  C  apitale.   Brussel:  Eurotox  vzw.  Voor  een  zeer  volledig  en
veelzeggend overzicht van de laatste 20 jaar bij onze Franse buren, zie: Cadet-Taïrou, A., et al. (2020).
1999-2019:   Les mutations des usages et de l’offre de drogues en France – Vues au travers du dispositif  
TREND de l’OFDT. Parijs: Observatoire français des drogues et toxicomanies.
2 L.  Gisle,  S.  Drieskens.  Gezondheidsenquête  2018:  Druggebruik.  Brussel,  België:  Sciensano;
Rapportnummer: D/2019/14.440/59.
3 Frankrijk, dat ongeveer het meest repressieve beleid van West-Europa voert t.a.v. cannabis, staat op 
kop van de Europese landen wat betreft de prevalentie van cannabisgebruik, ver voor Nederland, dat 
al sinds 1976 een gedoogbeleid voert t.a.v. het gebruik en de detailhandel ervan. Zie: Prevalence of 
cannabis use in the last year in Europe as of 2019, by country, statista.com, september 2021.
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misdrijf). In se gaat het om het opheffen van de strafrechtelijke aard van een misdrijf,
waardoor zowel de procedures als de straffen verlicht worden. De wetgever kan 
namelijk beslissen, zoals dit eerder in België gebeurde voor abortus of voor 
euthanasie, om sommige handelingen of gedragingen vrij te stellen van 
strafrechtelijke sancties, eventueel onder bepaalde voorwaarden. Op deze manier 
kan een misdaad of een wanbedrijf, binnen bepaalde grenzen, een eenvoudige 
overtreding worden, tot zelfs een toegestane en onbestrafte handeling of gedraging.

Zelfs in dit laatste geval betekent dit niet dat alles plots mag. Wat betreft druggebruik
bijvoorbeeld hebben de meeste landen die dit gedecriminaliseerd hebben, voor elk 
middel een hoeveelheid bepaald die geacht wordt overeen te komen met persoonlijk 
gebruik. In geval van bezit van een hoeveelheid drugs die hoger ligt dan deze 
drempel kan een strafrechtelijke of administratieve sanctie worden gehandhaafd. 
Druggebruik kan ook bijvoorbeeld worden toegestaan in privé-ruimtes, maar niet op 
openbare plaatsen, of niet allemaal.

Decriminaliseren betekent niet legaliseren!
Decriminalisering van druggebruik betreft enkel gedragingen die met persoonlijk 
gebruik te maken hebben: gebruik en bezit van een redelijke, door de wetgever 
bepaalde, hoeveelheid drugs, en soms een beperkte eigen cannabiskweek. Andere 
aan drugs gelinkte gedragingen (bv. productie, import, export, verkoop, distributie) 
blijven binnen het toepassingsgebied van de strafwet. Bijgevolg betekent 
decriminalisering van gebruik niet dat drugs vrij verkrijgbaar zouden zijn of om het 
even waar of door om het even wie gebruikt zouden kunnen worden.

Legalisering daarentegen veronderstelt dat alle activiteiten die met drugs te maken 
hebben, inbegrepen productie en verkoop, binnen bepaalde grenzen legaal worden. 
Dit vereist het opzetten van een regelgevingssysteem voor productie en distributie, 
en eventueel van een staatsnetwerk van productie- en/of distributie-eenheden, wat 
nogal omslachtig kan worden. Decriminalisering daarentegen is een wetgevende 
maatregel die vrij eenvoudig en goedkoop kan zijn (het ‘volstaat’ om de wet te 
wijzigen), en waarvan de voordelen aanzienlijk kunnen zijn.
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Waartoe dient het decriminaliseren van 
druggebruik?
Op dit moment veroorzaakt het verbod op druggebruik aanzienlijke 
maatschappelijke kosten van uiteenlopende aard, die soms hoger liggen dan de 
kosten die gepaard gaan met het gebruik zelf, en die zouden kunnen vermeden 
worden indien het gebruik gedecriminaliseerd wordt.

Gedragingen die geen problemen veroorzaken niet langer 
criminaliseren

Ongeacht het gebruikte middel verloopt het gebruik van bijna 90 % van de 
gebruikers zonder noemenswaardige problemen, en bijgevolg veroorzaakt dergelijk 
gebruik een minimale maatschappelijke kost. Deze bewering kan verbazend lijken, 
maar ze vloeit zowel voort uit de wetenschappelijke literatuur4 als uit de dagelijkse 
praktijk van de Portugese decriminalisering, waarbij een commissie belast is met het 
evalueren van de aard van het gebruik van de mensen die tegengehouden worden in
het bezit van drugs. Ongeveer 80 à 90 % van deze personen worden zonder gevolg 
naar huis gestuurd omdat hun gebruik niet problematisch blijkt5. Bijgevolg kan men 
zich afvragen waarom mensen met een dergelijk gebruik vervolgd zouden moeten 
worden, laat staan op strafrechtelijk vlak, tenzij om morele redenen die geen plaats 
hebben in een beleid dat boven alles op volksgezondheid is afgestemd. Voor het 
merendeel van de gebruikers blijkt dat degelijke informatie over drugs samen met 
preventie en risicobeperking voldoende en doeltreffend zou moeten zijn.

Druggebruik en verslavingen eerder benaderen als een 
volksgezondheidskwestie dan als een misdrijf

Wanneer druggebruik problematisch wordt of op verslaving uitloopt, staat men voor 
een probleem dat te maken heeft met fysieke of mentale gezondheid. Niets wijst 
erop dat dit kan worden opgelost door te verbieden en te vervolgen. Problematisch 
druggebruik is namelijk meestal een symptoom en een gevolg van andere 
problemen: armoede, uitsluiting, trauma’s, persoonlijke problemen, enz. Op haar 

4 Schlag, A. K. (2020). Percentages of problem drug use and their implications for policy making: A 
review of the literature. Drug Science, Policy and Law, 6:1-9 ; The world drug   perception problem  , 
Rapport van de Global Commission on Drug Policy, 2017, p. 7.
5 Obradovic, I., de Saint-Vincent, M. (2021). Dépénalisation des drogues au Portugal : bilan 20 ans 
après. Observatoire français des drogues et toxicomanies, note de synthèse n° 2021-03, p. 9.
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beurt kan de verslaving die daaruit voortvloeit deze problemen nog verergeren en 
kan dit uitmonden op een neerwaartse spiraal richting marginalisering. Als men daar
nog een verbod aan toevoegt, met de vervolging en stigmatisering die ermee 
gepaard gaan, komt dit neer op een dubbele bestraffing van mensen die al zwaar op 
de proef worden gesteld. Er bestaan wel opvang- en behandelingsdiensten, maar de 
mensen die deze het meest nodig hebben geraken er vaak moeilijk mee in contact, 
precies omwille van die marginalisering en van de schaamte en schuldgevoelens die 
hieruit voortvloeien. Deze stigmatisering, die door de wet – en dus door de Staat – 
wordt veroorzaakt, heeft geen enkel wenselijk effect. De Staat hoort haar zwakste 
burgers te beschermen en te steunen in plaats van ze te stigmatiseren. Bijgevolg zou
ze ernstig moeten overwegen om het roer helemaal om te gooien inzake drugs en 
om te investeren in een volksgezondheidsbeleid die naam waardig. Dit houdt ook in 
om aan preventie en risicobeperking te doen – momenteel de achtergestelde posten 
in de drugsbegroting – alsook aan opvang en behandeling voor de mensen die hier 
nood aan hebben.

Politie, justitie en gevangeniswezen ontlasten, en de aldus 
vrijgemaakte budgetten herbestemmen voor gezondheidsinitiatieven

Soms krijgen politiemensen het gevoel dat ze nutteloos werk verrichten, onder 
andere wanneer ze dezelfde druggebruiker voor de zoveelste keer tegenhouden.

Het toepassen van administratieve boetes voor inbreuken op de drugswet, zoals in 
Frankrijk reeds gebeurt en in België wordt overwogen, brengt evenmin zoden aan de
dijk: het verhoogt de werkdruk voor politiemensen zonder het gebruik terug te 
dringen, leidt tot rechtsonzekerheid en ongelijke behandeling van vervolgden, en het
versterkt de discriminatie van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

De gerechtelijke achterstand is catastrofaal, en elke mogelijke verlichting ervan is 
meer dan welkom.

Ten slotte zit bijna de helft van de gedetineerden in onze overvolle gevangenissen 
voor feiten die op een of andere manier verband houden met de wet van 1921. 
Uiteraard zitten die daar niet voor eenvoudig gebruik, maar toch vindt men er 
gebruikers die veelvuldig tegen de lamp zijn gelopen, of die op kleine schaal drugs 
hebben verkocht om hun eigen gebruik te bekostigen. Deze mensen horen niet thuis 
in de gevangenis, een instituut dat hen al te vaak nog dieper de criminaliteit indrijft, 
om nog te zwijgen over het strafblad dat hen nadien nog zal achtervolgen en dat hun

Mensen die drugs gebruiken decriminaliseren in België • FEDITO BXL vzw          7 / 20



herintegratie in de samenleving extra bemoeilijkt. Al de middelen die volstrekt 
nutteloos worden geïnvesteerd in ondoeltreffende repressie zouden veel nuttiger 
kunnen aangewend worden, voor voorlichting, preventie, risicobeperking en 
begeleiding van mensen die problematisch gebruiken. Kortom, in een 
volksgezondheidsbeleid in plaats van een repressiebeleid.

De kracht en de geloofwaardigheid van de Staat en van de wet 
herstellen

Een subtieler, maar misschien even pervers effect van een verbod dat onmogelijk kan
worden gehandhaafd en daarom grotendeels wordt genegeerd, is normvervaging. In
België is er inzake cannabis een opeenvolging geweest van – soms tegenstrijdige –  
koninklijke besluiten en omzendbrieven, zodanig dat veel mensen, vooral jongeren, 
ofwel denken dat het mag, of het niet zeker weten, maar zich er meestal niets van 
aantrekken.

We horen wel eens dat drugsgebruik niet gebagatelliseerd mag worden. Maar we 
moeten de feiten onder ogen zien: of het nu gaat om cannabis onder jongeren en 
voormalige jongeren, ecstasy in het nachtleven of de toenemende aanwezigheid van 
cocaïne in verschillende milieus, het gebruik is al heel lang aanwezig.

De wet mag niet zodanig los staan van de realiteit van de burgers. Bovendien moet 
ze geloofwaardig en consequent zijn. Hoe valt te verklaren dat een middel als 
alcohol, waarvan de directe en indirecte maatschappelijke kosten een veelvoud 
bedragen van die van alle illegale drugs samen6, niet alleen legaal is, maar zelfs 
commercieel mag worden aangeprezen, terwijl gebruikers van middelen die objectief
gezien minder gevaarlijk zijn7, gerechtelijke vervolging riskeren? Een wet die 
consequent is en dicht bij de werkelijkheid staat, wordt gemakkelijk aanvaard en 
behoudt haar status van norm. Als ze daarentegen als incoherent en/of niet in 
overeenstemming met de werkelijkheid wordt ervaren, wordt de gehele normatieve 
kracht ervan verzwakt, en wordt het begrip zelf van het recht ondermijnd.

6 Vander Laenen, F., et al. (2015). De sociale kost van legale en illegale drugs in België: samenvatting. 
Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, pp. 5 en 9.
7 Nutt, D. J., King, L. A., en Phillips, L. D. (2010). Drug harms in the UK: a multicriteria decision 
analysis. The Lancet, 376(9752) : 1558-1565. 
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Is België niet gebonden aan internationale 
drugsverdragen?
Inderdaad, België heeft de drie verdragen van de Verenigde Naties ondertekend die 
de drugsproblematiek op internationaal niveau regelen. Deze verdragen leggen de 
ondertekenende landen op om een hele reeks middelen te verbieden, en de 
productie en smokkel ervan te bestrijden. Maar ondanks wat algemeen wordt 
aangenomen slaan deze overeenkomsten eerder op productie en handel dan op 
kleinschalig bezit en gebruik van drugs. Bovendien is het standpunt van de 
Verenigde Naties de afgelopen jaren langzaam maar zeker geëvolueerd, in die mate 
dat de Chief Executives Board, die 30 VN-organen vertegenwoordigt (waaronder het 
VN-Bureau voor Drugs en Criminaliteit), in 2018 op basis van objectieve 
overwegingen zijn officieel standpunt heeft bekendgemaakt, waarin nu 
ondubbelzinnig de decriminalisering van het bezit van drugs (van welke aard dan 
ook) voor persoonlijk gebruik wordt aanbevolen:
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“Wij verbinden ons ertoe onze gezamenlijke inspanningen op te 
voeren en elkaar te steunen, onder meer voor het bevorderen van 
alternatieven voor veroordeling en bestraffing in passende 
gevallen, met inbegrip van de decriminalisering van drugsbezit 
voor persoonlijk gebruik (...).”8

Dit betekent dat landen die de verdragen hebben ondertekend niet alleen het recht 
hebben om drugsgebruik te decriminaliseren, maar dat de VN dit zelfs aanbeveelt. 
Hiermee heeft de internationale organisatie zich, op haar beurt, slechts aangepast 
aan een veranderende realiteit: de afgelopen dertig jaar heeft een groeiend aantal 
landen niet gewacht op een expliciet groen licht van de Verenigde Naties om een min
of meer verregaande decriminalisering van druggebruik door te voeren. 

Bovendien roept ook de Europese Unie, in haar Drugsactieplan 2021-2025, op om 
“[d]e beschikbaarheid, effectieve uitvoering, monitoring en evaluatie op [te] schalen 
van alternatieven voor repressieve straffen voor drugsdelinquenten […] of mensen 
die zijn betrapt op drugsbezit voor persoonlijk gebruik”9.

Decriminalisering is in vele landen nu al een 
realiteit
Als het over decriminalisering van druggebruik gaat, wordt vaak het voorbeeld van 
Portugal aangehaald. Geconfronteerd met een ernstige crisis op vlak van 
volksgezondheid als gevolg van problematisch druggebruik (voornamelijk heroïne), 
maakte dit land in 2001 een draai van 180 graden door het gebruik van alle drugs uit 
het strafrecht te halen en deze maatregel vergezeld te doen gaan van een 
volksgezondheidsbeleid dat zowel ontrading, preventie, risicobeperking als passende
zorg omvat. Het succes van dit beleid kan worden afgemeten aan de cijfers over de 
gezondheid van gebruikers, die voor de meeste indicatoren (overdoses, HIV/HCV-
besmettingen, drugsgerelateerde sterfgevallen, de sociale kost van druggebruik, 
enzovoort) drastisch zijn verbeterd10.

8 UN system Common Position on drug policy, UN System Chief Executives Board for Coordination, 
18/01/2019, Annex I, p. 14.
9 Het EU-drugsactieplan 2021-2025, Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/C 272/02, actie 49.
10 Obradovic, I., de Saint-Vincent, M., op. cit., pp. 13-16.
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Wat minder bekend is, is dat Portugal slechts het topje van de ijsberg is: op dit 
moment hebben 30 landen, verspreid over de 5 continenten, druggebruik 
gedecriminaliseerd11, in verschillende mate en volgens verschillende modellen. 
Weinigen zijn zich hiervan bewust, maar het toont wel aan dat we reeds ten dele in 
een post-prohibitionistische wereld leven.

Wat zijn de gevolgen van decriminalisering?
De voornaamste vrees met betrekking tot de decriminalisering van druggebruik is 
een explosieve toename van dit gebruik. Deze explosie heeft in België niet gewacht 
op de decriminalisering: het druggebruik is in ons land de afgelopen 20 jaar min of 
meer verdubbeld12. Eens te meer blijkt uit deze evolutie dat er geen verband bestaat 
tussen de wettelijke status van drugs en het gebruik ervan. Bovendien heeft 
decriminalisering in de landen waar zij reeds is doorgevoerd, niet geleid tot de 
gevreesde explosie. Globaal gezien is het gebruik stabiel gebleven13, en is het 

11 Zie www.talkingdrugs.org/drug-decriminalisation
12 L. Gisle, S. Drieskens, op. cit. 
13 Stevens, A., Hughes, C. E., Hulme, S., & Cassidy, R. (2022). Depenalization, diversion and 
decriminalization: A realist review and programme theory of alternatives to criminalization for simple 
drug possession. European Journal of Criminology, 19(1), 29–54. 
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problematisch gebruik – een betere indicator, aangezien deze een directe invloed 
heeft op de volksgezondheid – licht gedaald14. Deze vrees is dus ongegrond.

Men kan vaststellen dat het percentage illegale mensen die drugs gebruiken vrij laag ligt in 
Portugal, met name in vergelijking met Frankrijk, een van de meest repressieve landen.

Bron: Eigen grafiek gebaseerd op: Statistical Bulletin 2020 — prevalence of drug use, Any 
Illegal Drugs > Last year prevalence, EMCDDA

In de landen die de decriminalisering hebben ingevoerd, wordt zij weliswaar 
verschillend toegepast. Enerzijds zijn er verschillende decriminalisatiestelsels, 
waarvan sommige restrictiever zijn dan andere. Maar anderzijds wordt het 
decriminalisatiestelsel dat theoretisch van kracht is, niet altijd overal volledig 
toegepast, bij gebrek aan een echte mentaliteitswijziging of paradigmaverschuiving 
bij politiediensten en/of gerechtelijke actoren. Dit is een cruciale uitdaging voor 
decriminalisering: erin slagen om een echte paradigmaverschuiving te 
bewerkstelligen, zodat er geen stigma of paternalisme overblijft ten opzichte van 
mensen die drugs gebruiken. Om dit te bereiken verdient het waarschijnlijk de 
voorkeur een stelsel in te voeren waarin, binnen de vastgelegde grenzen, geen 
sancties, zelfs geen administratieve, op het gebruik of het bezit van drugs staan. Zelfs

14 Stevens, A., Hughes, C. (2016). Dépénalisation et santé     publique     : politiques des drogues   
et     toxicomanies au Portugal  .   Mouvements, n° 86, pp. 22-33.
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het Portugese systeem, dat vaak als voorbeeld wordt aangehaald inzake 
decriminalisering, blijft geworteld in een prohibitionistisch paradigma, met de 
stigmatisering, discriminatie en pathologisering van mensen die drugs gebruiken die
dat met zich meebrengt15.

Conclusie
België zou zich snel en gemakkelijk kunnen aansluiten bij de landen die het gebruik 
van illegale drugs reeds hebben gedecriminaliseerd. Ons land zou zich op die manier 
in regel stellen met de aanbevelingen van de Verenigde Naties, een krachtig signaal 
uitsturen ten gunste van de volksgezondheid en de bescherming van de meest 
kwetsbaren, en een hoognodige extra ademruimte geven aan politie, justitie en het 
gevangeniswezen.

De gespecialiseerde sector roept op tot decriminalisering.

De drie koepelorganisaties van de verslavingssector, die de meeste Belgische 
organisaties vertegenwoordigen die over alcohol en drugs gaan (VAD heeft 79 leden, 
de Waalse koepelorganisatie 51 en de Brusselse 28) vragen in hun 
gemeenschappelijk politiek memorandum van 2020 officieel om de decriminalisering
van mensen die drugs gebruiken door te voeren16.

15 Levy, J. (2018) Is Decriminalisation Enough? - Drug User Community Voices from Portugal, Londen: 
International Network of People who Use Drugs (INPUD).
16 Zie iDA memorandum 2020
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Bijlage: Misvattingen over 
drugsverbod en 
decriminalisering uit de 
wereld helpen
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“Om druggebruik te stoppen, hoeven we de
politie enkel de middelen te geven die ze 
nodig hebben”
De recente politieoperatie bekend onder de naam “Sky ECC”, waarbij een door 
criminelen gebruikt telefoonnetwerk werd gekraakt, heeft geleid tot een ongekend 
aantal arrestaties en inbeslagnemingen. Dit wekte echter valse hoop dat de politie 
eindelijk in staat zou zijn de drugshandel onder controle te krijgen, en zo het 
druggebruik terug te dringen. Operatie Sky ECC heeft echter geen enkele invloed 
gehad op de prijs, de kwaliteit of de beschikbaarheid van drugs. Meer in het 
algemeen is geen enkel drugsverbod er ooit in geslaagd de drugshandel duurzaam 
terug te dringen.

In de Verenigde Staten, waar massale opsluiting van illegale mensen die drugs 
gebruiken de regel is, is de gevangenispopulatie geëxplodeerd, maar noch de 
drugshandel, noch het druggebruik is afgenomen. Zelfs op de Filipijnen, waar sinds 
zes jaar een meedogenloos beleid van standrechtelijke executies van mensen die 
drugs gebruiken en drugshandelaars wordt gevoerd, wijst niets erop dat het 
druggebruik is afgenomen.

Het gebruik van psychoactieve middelen is immers een menselijk gedrag dat 
teruggaat tot het begin der tijden en is vastgesteld in alle menselijke samenlevingen 
en zelfs bij vele diersoorten. Het vervult verscheidene functies en is slechts in een 
kleine minderheid van de gevallen problematisch wanneer het zonder kader gebeurt 
en niet in de cultuur is geïntegreerd.

Geconfronteerd met een verschijnsel dat deel lijkt uit te maken van de menselijke 
aard, lijkt het veel redelijker om te aanvaarden dat het bestaat en om de risico's 
ervan te beperken zoals we dat doen voor elk ander menselijk gedrag dat gevaarlijk 
kan blijken: regulering van het gebruik, voorlichting over de gevaren, preventie en 
risicobeperking. Repressie daarentegen, zelfs wanneer zij met kolossale middelen 
wordt uitgevoerd, leidt op lange termijn slechts tot bittere mislukkingen, nutteloze 
uitgaven en menselijk lijden.
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“Als we druggebruik decriminaliseren is het 
hek van de dam”
Zoals hierboven uitgelegd hebben landen die druggebruik hebben 
gedecriminaliseerd, geen explosie van druggebruik gezien, en zelfs een daling van 
het problematisch gebruik. Deze misvatting is gebaseerd op de (ongefundeerde) 
veronderstelling dat het drugsverbod doeltreffend is en mensen die drugs willen 
gebruiken ervan weerhoudt dit te doen.

Ondanks het verbod bestaat de drugsmarkt wel degelijk en is hij betrekkelijk 
efficiënt. Zoals uit het Portugese voorbeeld blijkt, kan het gebruik tijdelijk toenemen 
na decriminalisering ervan. Dit is hoofdzakelijk een tijdelijk effect dat te wijten is aan 
nieuwsgierige consumenten die middelen testen waarvan het gebruik niet langer 
verboden is. Deze toename betreft dus vooral het "eenmalige" gebruik, dat per 
definitie dat van nieuwsgierige experimenteerders is. Op langere termijn zien we 
echter dat het regelmatiger gebruik terugvalt tot onder het oorspronkelijke niveau: 
de nieuwsgierigen, die niet erg gedreven zijn, blijven niet hangen, en voor sommige 
anderen heeft de verboden vrucht zijn aantrekkingskracht verloren, of heeft 
preventie gewerkt.
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“Druggebruik decriminaliseren komt neer op 
een mislukking, een laffe stap terug”
Het decriminaliseren van druggebruik na een eeuw van verbod is inderdaad een 
bekentenis van mislukking, waarbij het drugsverbod heeft gefaald om druggebruik 
binnen de perken te houden. Er is echter niets lafs aan toegeven dat men fout zat. 
Integendeel, het vergt moed om zichzelf in vraag te stellen, om nederig de 
wetenschap te raadplegen, en om van koers te veranderen in functie van de 
bevindingen. Voor een politicus die electoraal wil scoren is het veel gemakkelijker om
hard en standvastig over te komen en te pleiten voor nultolerantie – wetende dat 
deze houding nog nooit succes heeft geboekt en alleen maar zal leiden tot meer 
geweld en leed – dan om voor te stellen om een nieuwe aanpak te proberen, die 
minder spectaculair is en electoraal minder aantrekkelijk, maar die elders wel 
succesvol is gebleken. Er is niets moedigs aan hardnekkig falen.
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Bezoek onze website

feditobxl.be/nl/

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief

feditobxl.be/nl/newsletter

Volg ons op social media

facebook.com/feditobxl

twitter.com/feditobxl

linkedin.com/company/fedito-bxl-asbl
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