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WERKGROEP DRUGS VAN D'66 AFDELING 
AMSTERDAM* 

Een gebruik is geen misdrijf 

I . Inleiding 

Het politieke denken over het gebruik van zowel 
toegestane als verboden drugs is in beweging. 
Dagelijks wordt men geconfronteerd met zowel 
individuele als . maatschappelijke problemen 
rondom het gebruik van roesmiddelen. (In deze 
notitie worden de termen drugs, middelen en 
roesmiddelen door elkaar gebruikt. ) Het drugs
vraagstuk is zo complex, dat meer antwoorden 
tegelijk nodig zijn als men probeert het op te los
sen of, bescheidener, aan te pakken. Die ingewik
keldheid mag echter geen beletsel zijn voor het 
uitspreken van een duidelijk standpunt ten be
hoeve van alledag. 

Deze notitie laat zien dat, als men weet wat 
men op lange termijn wil, vanzelf duidelijk wordt 
wat de korte-termijnpolitiek moet zijn. Hoewel 
dus duidelijk zichtbaar zal zijn, wat wij op lange 
termijn voorstaan is hier vooral van belang: het 
drugsbeleid op korte termijn. 

Het is om deze overweging, dat deze notitie 
voornamelijk is beperkt tot de verboden roesmid
delen, terwijl wij tegelijk pleiten voor een herzie-

• Dit artikel is tot stand gebracht op basis van een notitie 
van deze werkgroep, bestaande uit]. de Bussy, P. Houwink, 
W. van Oorschot, B. Oranje, R .J . Sielcken en C. Spruiten
burg. In enigszins aangepaste versie is zij begin 1984 door 
D'66-gemeenteraadslid R . ten Have ingediend bij de Amster
damse Gemeenteraad . 

ning van het denken over alle middelen, dus ook 
die waarvan het gebruik wordt toegestaan. 

2. Uitgangspunten 

Wij gaan bij het denken over alle drugs van de 
volgende drie punten uit: 
I . het staat ieder mens vrij , te beschikken over 

zijn eigen lichaam en geest; 
2 . het gebruik van drugs kan schadelijk zijn voor 

de gezondheid; 
3. zelfbeschikkingsrecht dat leidt tot overlast 

voor anderen moet kunnen worden ingeperkt. 

Ad I. Dit betekent dat het gebruik van drugs 
door volwassenen, die verantwoordelijk kunnen 
worden gesteld voor hun gedrag, als gegeven kan 
en moet worden aanvaard. Het betekent niet, dat 
wij het gebruik van drugs propageren, doch iets 
geheel anders: wij pleiten er voor dat gebruik op 
zich, van welke drug dan ook, niet langer wordt 
gecriminaliseerd. Het betekent ook niet, dat geen 
enkele beperking meer zou moeten worden op
gelegd aan het verkrijgbaar stellen van drugs, bij 
voorbeeld aan jongeren. Met uitgangspunt I is 
een regulerende rol van de overheid niet in strijd. 

Ad 2. Sommige middelen kunnen vrijwel 
onschadelijk zijn, andere daarentegen zeer ge
vaarlijk. Hoewel de overheid in een democra
tische samenleving niet mag beschikken over li-
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chaam en geest van de mensen, is het verant

woord dat zij regulerend optreedt om mensen te 
behoeden voor ondoordacht gebruik van mid
delen. 

Ad 3. Dit betekent dat het gebruik een mis
bruik wordt, indien de nabije of verdere omge
ving van de gebruiker daarvan overlast onder
vindt. De overheid dient regelend op te treden 
om misbruik te voorkomen. 

3. De lange termijn 

Om de individuele vrijheid die geen maatschap
pelijke overlast veroorzaakt, in onze samenleving 
te garanderen, dient van tijd tot tijd de wetgeving 
zowel op nationaal als internationaal niveau te 
worden aangepast. Wetswijzigingen en verdrags
wijzigingen zijn nodig. 

De Opiumwet dateert van 1928 en beoogt be
perking van het gebruik van verdovende mid
delen tot gebruik voor geneeskundige en weten
schappelijke doeleinden. Bovendien werd bij wet 
van 2 maart 1964 het internationale Enkelvoudig 
Verdrag inzake verdovende middelen goedge
keurd, zoals dit werd vastgesteld op 30 maart 
1961 in New Vork. Dat beoogde bestaande ver
dragen door 'een algemeen aanvaardbaar inter
nationaal verdrag' te vervangen. 

In 1984 heeft onze samenleving een ander aan
zien dan in 1928 en 1961. Voor wat verboden 
middelen betreft moeten wij vaststellen, dat de 
Opiumwet en het Enkelvoudig Verdrag samen 
het gebruik, anders dan voor geneeskundige en 
wetenschappelijke doeleinden, niet hebben kun
nen beperken. 

Duidelijk is dat handel in illegale drugs niet is 
in te dammen zolang het aantrekkelijk blijft 
eraan te verdienen. Het zou dan ook zonneklaar 
moeten zijn voor iedereen, dat de enige groepe
ring die echt belang heeft bij handhaving van de 
bestaande wetgeving de illegale drugsgroothan-

del is. Er zal altijd gebruik van middelen blijven 

bestaan en wij kunnen allemaal zien op welke 
wijze dagelijks duizenden mensen, verslaafd of 
niet, door een falende wetgeving worden ge
fnuikt. Hieraan een eind stellen is onze taak. 

Gestreefd moet daarom worden naar een her
ziening van de wetgeving die volgens ons het te
gendeel bereikt van wat zij beoogt. Deze herzie
ning zal moeten leiden tot legalisering van zowel 
het gebruik als de verkoop van middelen, zij het 
dat laatste onder controle van de overheid. Deze 
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verkoop zal aan strakke regels moeten worden wo 
onderworpen. Men denke daarbij aan varianten 
op maatregelen zoals die onder meer bij de al
gemeen als schadelijk voor de gezondheid erken
de middelen als sterke drank en tabak van toe
passing zijn. Dit betekent geenszins dat op elke 
hoek van de straat cocaïne- en heroïneslijterijen 
moeten worden geopend. Wij vinden eerder, dat 
ook het aantal verkooppunten voor alcohol en 
tabak zou moeten worden teruggebracht. Dit 
standpunt betekent uitsluitend dat een volwassen 
mens, die verantwoordelijk kan en moet worden 
gesteld voor zijn eigen gedrag, niet misdadig mag 
worden genoemd en overeenkomstig behandeld, 
louter omdat hij of zij een ander middel prefe
reert dan de meerderheid van de bevolking. 

Er moeten dus bescheiden mogelijkheden wor
den gecreëerd om zich, op legale wijze en ten be
hoeve van eigen gebruik, in het bezit van mid
delen te stellen. Op alle middelen mag een rede
lijke accijns worden geheven. 

Samengevat kan het volgende worden gesteld. 
I. Het gebruik zonder overlast, van welke 

drug dan ook, moet niet langer strafbaar worden 
gesteld. Per drug moeten verschillende criteria 
aan het gebruik worden gesteld. Hierbij kan wor
den gedacht aan de instelling van leeftijdsgren
zen, beperking van openbare plaatsen van ge
bruik en beperking van de verkrijgbaarheid. 

2 . De handel in drugs moet niet langer straf-
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baar worden gesteld, maar juist worden geregeld, 

waarbij per drug verschillende criteria moeten 
worden gesteld, zoals dit ook is gebeurd bij al
cohol en tabak. Daarbij moet een vergaand staats
toezicht ten aanzien van bepaalde drugs niet 

I worden uitgesloten. 
Wie in deze nieuwe situatie wordt betrapt op 

strafbare feiten, zoals doorverkoop van drugs, 
I diefstal, geweldsmisdrijven of het aanzetten tot 

drugsgebruik door jongeren, wordt op gepaste 
wijze, maar in ieder geval strenger dan tegen
woordig het geval is, aangepakt. Immers: het al
dus wegvallen van de noodzaak om ten behoeve 
van het eigen gebruik te vervallen tot crimineel 
gedrag rechtvaardigt een strenger politieel enjus
titieel optreden. 

4. Gebruikers, misbruikers en niet-gebruik~rs 

Wij willen bij het denken over drugs af van de 
criteria toegestaan en verboden. De criteria moeten 
zijn: gebruik en misbruik. Er is een groep gebruikers 
die zonder overlast voor zichzelf of voor anderen 
roesmiddelen gebruikt. Er is ook een groep ge
bruikers die overlast aan anderen veroorzaakt of 
het gebruik voor zichzelf als problematisch er
vaart. Deze groep wordt hierna aangeduid als 
misbruikers. Daarnaast is sprake van een wisse
lende groep niet-gebruikers, die per middel ver
schilt. 

De overheid moet daarom op drie verschillen
de wijzen tegelijk één alomvattende politiek voe
ren: één tegenover niet-gebruikers, een tweede 
tegenover gebruikers en een derde tegenover mis
bruikers. 

Niet-gebruikers verdienen aanmoediging zo te 
blijven, om welke drug het ook gaat. Wij zijn van 
mening, dat de overheid drugsgebruik niet moet 
stimuleren. Bij dat standpunt passen zowel pro
paganda tegen alle middelengebruik als het te-

rugdringen van reclame voor en verkooppunten 

van toegestane drugs. 
De gebruikers moet duidelijk worden gemaakt 

dat zij niet misdadig zijn omdat zij gebruiken, 
om welke drug het ook gaat. De overheid moet 
ophouden er een dubbele moraal op na te houden 
door tegen sommige middelen ethische bezwaren 
te hebben en aan andere middelen te willen ver
dienen. Bij dat standpunt passen zowel de erken
ning dat middelengebruik met behulp van de be
staande wetgeving niet in goede banen is te lei
den, als de vaststelling dat vergaand staatstoe
zicht op een gereguleerde verkoop van roesmid
delen gewenst is . 

Misbruikers moeten weten waar zij terecht 
kunnen om te ontwennen, als zij daaraan be
hoefte hebben. Strafbare handelingen, begaan 
onder lichamelijke en/of geestelijke invloed van 
welk middel dan ook, worden normaal bestraft. 
Bij dat standpunt passen zowel een principiële 
keuze voor gelijkberechtiging als een keuze voor 
uitbreiding van justitiële en politiële capaciteit, wat 
voor de goede verstaander niet hetzelfde is als uit
breiding van bevoegdheden. 

5. Probleemstelling 

Wij constateren bij problemen rondom gebruik 
van middelen drie hoofdzaken. 

1. Een individueel probleem. De gebruiker 
heeft moeilijkheden met zijn gezondheid of zijn 
persoonlijk functioneren. Hij ondervindt last van 
zijn eigen gebruik of van zijn omgeving. 

2. Een openbare-ordeprobleem. Hier onder
vindt de nabije omgeving of de maatschappij 
overlast van drugsmisbruik en de daarmee sa
menhangende uitwassen, zoals openlijke drugs
handel en andere criminaliteit. 

Een veel gehoord argument tegen voorstellen 
om het drugsbeleid te liberaliseren is dat van het 
'uitzaaiingseffect'. Bedacht moet worden dat dit 
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argument ook kan worden gebruikt ten dienste 

van vóórstellen tot liberalisering. De kans op 
toename van het aantal gebruikers kan niet wor
den uitgesloten, maar moet ook niet worden over
dreven. Opzet van een nieuw beleid is om 'push
ers' wind uit de zeilen te nemen: het wordt min
der lucratief om te sluikhandelen in drugs die niet 
langer zijn verboden, met een verhoogde straf
maat in het vooruitzicht. Slechts zeer weinigen 
zullen staan te juichen omdat zij dank zij de li
beralisatie nu eindelijk kunnen doen, wat zij al
tijd al hadden gewild: verslaafd raken. 

Wij zijn dan ook van mening, dat uitzaaiing 
het beste kan worden tegengegaan door een be
leid dat alle facetten tegelijk belicht en alle antwoor
den tegelijk geeft. Het één kan niet zonder het an
der. 

3. Een internationaal probleem. Hier moet 
men zich buigen over de kwestie van buiten
landse inmenging in een binnenlandse aangele
genheid. Het is duidelijk, dat Nederland is ge
houden binnen de marges van het ook door hem 
ondertekende verdrag werkzaam te zijn. Zowel 
het gekrakeel van de Zweden en de Duitsers naar 
aanleiding van hasjverkoop in Enschede (een Ko
kerjuffer) als het halen van de kranten door het 
heroïneverstrekkingsplan van Burgemeester en 
Wethouders van Amsterdam in de Verenigde 
Staten, zijn duidelijke signalen dat met arguso
gen naar Nederland wordt gekeken. 

Terwijl wij ons druk maken over de vraag, of 
liberalisering van het drugsbeleid kan leiden tot 
bij voorbeeld afname van het verlangen naar 
'normafwijkend gedrag' onder bepaalde groepen 
burgers - en daarmee wellicht afname van mid
delengebruik - vindt het buitenland reeds nu, dat 
Nederland zelf van de norm afwijkt. Met andere 
woorden: de Nederlanders moeten het interna
tionale probleem zo aanpakken dat zij zich niet 
isoleren van de rest van de wereld, maar tegelijk 
niet toestaan, dat het buitenland hen ervan weer-

houdt een wet aan te passen die het tegendeel 

bereikt van wat zij beoogt en die - met niet eens 
zóveel boosaardigheid - zou kunnen worden om
schreven als 'het produkt van een in wezen mis
dadige politiek' . Internationale bezwaren kun
nen in deze zaak niet van doorslaggevend belang 
worden geacht. 

6. Verstrekking? 

Wij constateren dat bij handhaving van deze 
wetgeving, een verscherpt politieel en justitieel 
optreden tegen de illegale drugsgroothandel -
waar wij niet tegenop zien - ook leidt tot strafbaar 
gedrag van gebruikers van verboden middelen, 
waarvan wij vinden dat dit niet nodig zou moe
ten zijn . 

Duidelijk is, dat de bestaande wetgeving 
nauwelijks - en dan nog slechts vaag medische -
aanknopingspunten biedt om deze 'conflicteren
de' gegevens aan te pakken. Voor de hand ligt 
dat allerlei voorstellen worden gedaan, van 'ge
reguleerde verstrekking' tot 'wetenschappelijk 
verantwoord verstrekkings-experiment', en dat 
gebeurt dan ook. Daarbij mag dan wel eens wor
den bedacht, dat acceptatie van dergelijke voor
stellen onbedoeld kan bijdragen tot handhaving 
van de bestaande wetgeving, terwijl zijdelings 
gedane voorstellen tot uitbreiding van politiële 
bevoegdheden er een legitiem tintje aan overhou
den. Kortom: de diverse verstrekkingsvoorstellen 
komen als het ware 'organisch' voort uit de wet
geving. De impasse waarin de samenleving wat 
het gebruik van middelen betreft is terechtgeko
men, lijkt alleen door deze uitweg te kunnen wor
den doorbroken. Al met al lijkt deze uitweg zelfs 
te zijn ingebouwd, alsof de opstellers van de Opium
wet en het Enkelvoudig Verdrag heel goed wisten wat zij 
deden! 

Wij zouden de verantwoordelijkheid voor het 
gebruik van middelen, stimulerend dan wel ver-
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dovend, gelegd willen zien waar zij hoort, te we

ten: bij de individuele volwassenen. Wij vinden 
derhalve voorstellen tot gratis verstrekking van 
welke drug dan ook, onder het mom van genees
kundige behandeling, om het openbare-ordepro-

, bleem aan te pakken verwerpelijk. 
Door gratis verstrekking past men een voor

keursbehandeling toe op bepaalde groepen 
drugsmisbruikers boven andere: het past de over
heid niet, hier met twee maten te meten. 

Dat wij vooralsnog gematigd positief staan te
genover het idee van verstrekking, komt dan ook 
uitsluitend voort uit de volgende twee overwegin
gen: 
I. de sociaal-medische verloedering van aan il

legaal gemáákte middelen verslaafd geraakte 
mensen laat ons geen keus: die moet per se een 
halt worden toegeroepen; 

2. de bestaande wetgeving laat ons geen andere 
mogelijkheid. 

Voor zover dit uit het voorafgaande nog niet 
mocht blijken, staan wij op het standpunt, dat 
gereguleerde verkoop onder intensief staatstoe
zicht niet kan samengaan met plannen tot gratis 
verstrekking van middelen door de overheid. De 
individuele volwassen gebruiker betaalt. 

Het idee van verstrekking kan alleen worden 
aanvaard als overgangsmaatregel, zolang de wet
geving niet in de door ons gewenste zin is herzien. 
Al degenen die voldoen aan het criterium 'langer 
dan één jaar officieel ingezetene van Nederland', 
komen in principe in aanmerking. 

Gezien de beperkte omvang en tijdsduur van 
I de reeds ter tafel liggende verstrekkkingsvoorstel

len mogen daarvan geen al te hoge verwachtin
gen worden gekoesterd. In ieder geval 'hoeft men 
zich weinig illusies te maken, dat dergelijke voor
stellen op korte of lange termijn enig soelaas bie
den. Wekt men die verwachtingen wel, dan zal 
de burger zich straks opnieuw bedrogen voelen 
wanneer op straat geen verbetering merkbaar is. 

Dat verstrekking van bepaalde middelen in tijd 

en omvang maar een beperkte betekenis kan heb
ben wordt nog eens extra duidelijk, als men be
denkt dat steeds meer door bepaalde groepen al
lerlei middelen door elkaar worden gebruikt 
(polydrugsgebruik) en dat steeds meuwe roes
middelen worden 'uitgevonden'. 

7. Doelstellingen 

Gezond realisme gebiedt te erkennen, dat er nog 
veel water naar de zee moet stromen, voordat 
deze standpunten over herziening van de drugs
wetgeving door een meerderheid zullen zijn aan
vaard. Ons staan derhalve op korte termijn de 
volgende doelstellingen voor ogen: 
I - een menselijke benadering van en omgang 

met gebruikers van welke drug dan ook; op
heffing van strafbaarheid van het gebruik op 
zich; 
- stroomlijning van de hulpverlening; 
- intensivering van drugsvoorlichting en voor-
al anti-propaganda; 

2 - handhaving van de veiligheid; actief optre
den tegen door misbruik en handel veroor
zaakte overlast; 
- oplettendheid ten aanzien van voorstellen 
die uitbreiding van politiële bevoegdheden beo
gen. De vrijheid van Politie en Justitie om se
lectief te vervolgen en op te sporen (het 'op
portuniteitsbeginsel' ) biedt voor de handha
ving van de openbare orde voldoende basis, 

8. De ge~ondheidszorg 

Het betreft hier maatregelen die moeten worden 
genomen om de gezondheidszorg voor de indi
viduele gebruiker die zijn gebruik van middelen 
of de complicaties daarvan als problematisch er
vaart, te verbeteren. 

I. Het onderzoek naar en de behandeling van 
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directe en indirecte schadelijke effecten van 

drugsgebruik dient te worden geïntensiveerd 
(zoals ziekten in verband met slechte hygiëne en 
psychische gevolgen van gebruik). 

2. Tevens moet onderzoek worden gedaan 
naar alle maatschappelijke en financieel-econo
mische aspecten van drugsgebruik en -misbruik. 

3. De samenwerking tussen verschillende 
hulpverleningsorganisaties moet met aandrang 
van de subsidiegevers sterk worden verbeterd. 
Hulpverlening aan verslaafden dient analoog aan 
de overige gezondheidszorg getrapt plaats te vin
den. Van preventie en burenhulp (de '0· lijn' ) tot 
en met verpleegtehuizen voor langdurige zieken 
(de '3· lijn' ). Het hulpverleningscircuit moet or
ganisatorisch en financieel op regionaal niveau 
tot stand worden gebracht. 

4· De drugshulpverlening moet, zoals bij de 
rest van de gezondheidszorg het geval is, voor 
iedereen open staan (onverlet het vermelde onder 
10, sub 2 ) . 

5. Afschaffing van de 'categoriale instellingen'. 
Uiteraard blijft het gewenst, dat categoriale hulp 
kan worden geboden. Dat wil zeggen: geen 
Turkse, Surinaamse, Marokkaanse of Neder
landse drugshulpinstellingen, maar wel hulp voor 
en door Turken, Surinamers, Marokkanen èn 
Nederlanders binnen algemene hulpinstellingen. 

6. De hulp aan verslaafden mag alleen plaats
vinden op eigen verzoek. 

7. De gezondheidsvoorlichting op het gebied 
van middelen dient op professionele wijze te wor
den opgezet. Dit geldt eveneens voor de anti
drugspropaganda. 

8. Een permanente kosten-batenanalyse van 
bestaande en toekomstige hulpverleningsinstel
lingen is noodzakelijk. 

g. Verstrekking? (zie het gestelde onder VI). 
10. Massaliteit is bij hulpverlening ongewenst. 

Adequate hulpverlening lijkt alleen goed moge
lijk, indien kan worden geput uit een reservoir 

van hulpverleners, waarbij een verslaafde met 

telkens dezelfde hulpverlener heeft te maken. 
Onderzocht moet worden, hoe dit kan worden 
gerealiseerd. 

9. De openbare orde op korte termijn 

Wij menen dat de overheid het recht en de plicht 
heeft om op te treden en maatregelen te nemen 
tegen de overlast, door misbruik en handel ver· 
oorzaakt. Daarom stellen wij voor: 

1. een spreidingsbeleid ten aanzien van klein· 
handel en misbruik: waar deze overlast veroor· 
zaken, is actieve bestrijding op haar plaats. Waar 
dit niet het geval is, kunnen zij passief worden 
getolereerd. De kleinhandel binnenshuis (waar. 
onder café's) dient daarom een lage opsporings. 
prioriteit te hebben, uiteraard voor zover geen 
sprake is van buurtoverlast; 

2. bestrijding van de illegale drugsgroothan. 
del. Daartoe is vooral uitbreiding van de justitiële 
en uitvoerende capaciteit nodig; 

3. het spelen van eigen rechter moet met 
kracht worden tegengegaan; 

4. wetswijziging die het bezit van kleine hoe· 
veelheden voor eigen gebruik van misdrijf tot 
overtreding maakt (vooruitlopend op een algehe. 
Ie herziening van de Opiumwet). 

JO. Het buitenland 

De speelruimte voor een zelfstandig Nederlands 
drugsbeleid is gering; daarom zijn inspanningen 
in de justitiële sfeer noodzakelijk om de beleids· 
ruimte ten opzichte van het buitenland te ver· 
groten en het eigen beleid te legitimeren, te we· 
ten: 

I. verscherping van het opsporingsbeleid en 
verhoging van de strafmaat op doorvoer-smokkel· 
handel via Nederland naar andere staten; 

2 . criminele buitenlandse drugsgebruikers die 
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geen Nederlandse ingezetenen zijn, worden uit

gezet. Bij terugkeer in Nederland moeten zij we
derom kunnen worden uitgezet, zonder zich an
dermaal aan drugsmisbruik te hebben schuldig 
gemaakt; 

3. op internationaal niveau moeten Neder
landse volksvertegenwoordigers een discussie op 
gang brengen die tot herziening van interna
tionale verdragen moet leiden. Buitenlandse in
menging moet beleefd doch strikt worden afge
wezen. 

Velen zullen ons erop willen wijzen, dat deze 
notitie een innerlijke tegenstrijdigheid bevat over 
de vraag wel of niet verstrekken. Evenwel: wij 
zijn uitgegaan van de bestaande wetgeving. Een 
drugswetgeving die is verouderd, omdat zij de 
volwassen mens zijn verantwoordelijkheid in deze 
ontneemt, maar wij kunnen en willen dergelijke 
democratisch tot stand gebrachte regels niet ont
kennen. 

Wat wij hebben willen aantonen is, dat ver-

strekking geen wezenlijke oplossing biedt voor de 

overlast door drugsmisbruik veroorzaakt, aan in
dividuen en maatschappij. De burger verwacht 
echter terecht, dat de overheid iets doet. 

Aan de andere kant staat de verslaafde. Om 
humanitaire redenen kan men hem niet in de kou 
laten staan. D'66 zal daarom, in afwachting van 
een algehele herziening van de Opiumwet, zich 
niet tegen zorgvuldig opgezette verstrekkings
plannen moeten keren. De in deze notitie ver
melde punten dienen daarbij als toetssteen. 

Er is dus geen sprake van een innerlijke tegen
strijdigheid, doch van verscheidene antwoorden 
tegelijk op een complex vraagstuk. Het moet vol
strekt duidelijk zijn, dat ons streven gericht is op 
omvorming dan wel (desnoods) vervanging van 
de Opiumwet en het Enkelvoudig Verdrag, on
danks te verwachten internationale bezwaren. 

Wij zijn ervan overtuigd dat, ten behoeve van 
een zowel effectief als genuanceerd pré-2 I ste
eeuws middelen beleid, de huidige wetgeving in 
te vele opzichten een sta-in-de-weg betekent. 


