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Drugs, samenleving 
en beleid: 
de nuchtere' visie 
"Ik ben nergens bang voor, behalve voor de legalisering van drugs", zo zou Pablo 
Escobar ooit gezegd hebben. Het standpunt van de drugsbaron. komt sterk over
éen met dat van minister van Justitie Donner, al verschillen hun beweegredenen 
ongetwijfeld. Donner wijst legalisering van alle drugs, dus' ook softdrugs, zonder 
meer af. Sterker, het lijkt erop alsof hij zoekt naar argumenten om het huidige 
gedoog beleid te kunnen verruilen voor criminalisering van cannabis. 

DOOR EMILY VAN DE VIJVER EN ERIK DEES 

Vaak, ook door Donner, wordt beargumenteerd dat liberalisering heel slecht zou vallen bij 
de ons omringende landen. Het Nederlandse gedoogbeleid is de afgelopen jaren al vaak bekri
tiseerd. Franse politici noemden Nederland zelfs een narcostaat. De vraag is: wie is er nou ' 
gek? Hebben diezelfde politici wel zicht op de maatschappelijke .realiteit? Uit een recent Frans 
onderzoek blijkt dat het aantal jonge blowers in Frankrijk in de afgelopen tien jaar is verdub
beld, ondanks het op' papier zeer strenge beleid. Zitten de Franse gevangenissen dan niet 
stampvol met cannabisgebruikers? Zeker niet..De wettelijke strafmaatregelen worden vrijwel 
nooit opgelegd. Hasj en marihuana zijn overal verkrijgbaar, met alle (gezondheids)risico's van 
dien. Vanwege het gebrek aan regulering kunnen juist ook minderjarigen ongelimiteerd carina
bis gebruiken. Van de zestienjarige Franse jongens rookt tien procent meer dan tien joints per 
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maand. De c;onclusie die in het onderzoek 
wordt getrokken is dan ook dat cannabis 
dezelfde benadering verdient als tabak: met 
voorlichting en preventie moeten Franse 
jongeren gewezen worden op de risico's die 
het gebruik ervan met zich meebrengt. 
Repressie is heilloos. De Franse regering 
volhardt echter vooralsnog in haar stand
punt dat cannabis in het algeméen gevaar
lijk is en strafbaar moet blijven. Door dat 
beleid vervolgens niet uit te voeren onder
graaft ze haar eigen geloofwaardigheid. 

Probleem-aan-de-achterdeur 
In Nederland is het gebruik van cannabis

producten de afgelopen tien jaar weliswaar 
gestegen, maar beduidend minder hard dan 
in Frankrijk en andere ons omringende lan
den. Ook in Duitsland en Groot-Brittannië is 
de cannabisconsumptie hoger dan in ons 
land. Het is dan ook geen toeval dat in ver
schillende Europese landen het softdrugs
beleid naar Nederlands voorbeeld aan het 
veranderen is. Steeds meer regeringen 
erkennen 'dat het bezit en gebruik van klei
ne hoeveelheden niet te vervolgen is. Ook 
worden de voordelen van regulering steeds 
scherper gezien. 
Het beeld van Nederland dat zijn deuren 
wijd openhoudt voor allerlei drugshandel 
en dat de consumptie ervan w.ijd verbreid 
is klopt dus niet. Harddrugs zijn streng 
verboden, op softdrugs is al enkele decen
nia regulering van toepassing zonder dat 
van legalisering sprake is. Het gebruik en 
kleinschalig bezit worden gedoogd, groot
schalige productie en handel vervolgd. 
Coffeeshops moeten als erkende verkoop
en gebruiksplaatsen aan een flink aantal 
voorwaarden voldoen. Ze w()rden regelma
tig gecontroleerd op de naleving daarvan. 
Deze benadering levert in de meeste geval
len een rustige, veilige en overzichtelijke 
situatie op. 
De grondgedachte achter het Nederlandse 
beleid is de overtuiging dat matig gebruik 
van cannabis geen ernstige effecten met 
zich meebrengt. Scheiding van de markten 
voor hard- en softdrugs is dan ook al bijna 
dertig jaar de kern van Nederlandse drugs- . 
beleid. Het Nederlandse beleid is niet 
gericht op uitbanning van het softdrugsge
bruik, maar op regulering. 
Omdat de grootschalige handel in cannabis
producten verboden is verkeren coffee
shops echter in een lastige situatie: kleine 
hoeveelhedèn verkopen aan maakt-niet-uit 
hoeveel klanten mag, maar de daarvoor 

noodzakelijke hoeveelheden kunnen alleen 
bij criminele producenten en handelaren 
worden verkregen. Dit probleem-aan-de
achterdeur is de achilleshiel van het 
Nederlandse beleid. Controle op kwaliteit 
en samenstelling en de betrouwbaarheid 
van leveranties worden erdoor bepérkt, ter-

. wijl criminele organisaties woekerwinsten 
maken. 
Maar cannabis, zo beweren sommigen, is 
toch een gevaarlijk goedje? Je moet toch 
niet willen dat dat vrij verkrijgbaar is? Wat 
voor signaal geef je dan af als overheid? 
Deze geluiden namen vorig jaar sterk toe 
toen bleek dat de concentratie van de werk
zame stof THC (tetrahydrocannabinol) in 
nederwiet de laatste jaren behoorlijk was 
toegenomen, van 8 naar 15%. Of dat ook tot 
grotere gezondheidsrisico's leidt is echter 
niet dUidelijk. Wanneer dat inderdaad zo 
zou zijn is een verbod nog niet automa
tisch het meest logische antwoord. 
Afhankelijk van de vraag wat die risico's 
precies· zijn zou zelfregulering door gebrui
kers (b\!. minder joints in hetzelfde tijdsbe
stek) en door coffeeshop houders (voorlich
ting, preventie) meer voor de hand liggen. 
Aangenomen mag worden dat minder vraag 
telers doet streven naar een minder hoog 
THC-gehalte in hun wiet. Wanneer een der
gelijke aanpak niet zou werken zou alsnog 
tot een verbod van wiet met een te hoog 
THC-gehalte moeten worden besloten. 

Koerswijziging 
Naast de gezondheidsaspecten zijn er nog 

meer factoren te noemen die het softdrugs
beleid dienen te beïnvloeden, zoals de 
belasting van overheidsdiensten als politie 
en justitie en de geloofwaardigheid van het 
overheidsbeleid. De vraag is gerechtvaardigd 
of het wenselijk is om een aanzienlijk deel 
van de openbare middelen in te,zetten tegen 
de handel in genotmiddelen, die relatief wei
nig schade aanrichten en de openbare orde 
nauwelijks verstoren. Nog een belangrijk 
gegeven is de vrije beschikbaarheid van 
genotmiddelen als tabak en alcohol. Iedere 
Nederlander heeft 'de vrije keus alcohol te 
drinken en tabak te roken vànaf zijn zestien
de jaar. In werkelijkheid beginnen veel jon
geren er al op veel jongere leeftijd aan. 
Beide middelen bedreigen direct de volksge
zondheid, bij alcohol komt daar de veilig
heid ingeval van misbruik nog bij, Toch wor
den deze middelen niet tot de drugs 
gerekend en zijn ze vrij verkrijgbaar. De 
gebruiker betaalt belasting aan de overheid 



en de overheid waarschuwt op haar beurt 
voor de negatieve gevolgen. 
Wat maak nu dat deze middelen legaal zijn 
en andere genotmiddelen verboden of op zijn 
best gedoogd? Het antwoord lijkt de maat
schappelijke acceptatie van alcohol en tabak 
te zijn. Ze worden al eeuwen gebruikt, ieder
een weet wat het is en wordt verondersteld te 
weten hoe er mee omgegaan moet worden. 
Deskundigen zijn het er evenwel in grote lij 
nen over eens: in de huidig omvang zijn van ' 
alle genotmiddelen -inclusief harddrugs
tabak en alcohol het meest bedreigend voor 
de gezondheid. Toch wordt de vrije verkrijg
baarheid niet in twijfel getrokken. Regulering 
is -tereéht- het motto. 
Is het verstandig om de traditionele con
sumptiepatronen onder de bevolking als uit
gangspunt voor beleid te blijven kiezen? Wij 
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vinden' van niet. Los van de vraag hoe lang en 
door hoeveel mensen een middel moet wor
den gebruikt om geaccepteerd te raken, zijn -
wij van mening dat de gezondheids- en vei
ligheidsrisico's van elk middel daarvoor in de 
plaats moet worden gesteld. Als principe 
moeten middelen alleen verboden worden 
wanneer daar om gezondheids- en/of veilig
heidsredenen een dringende reden toe 
bestaat. Het gevolg van een verbod op 
bepaalde producten is namelijk een gebrek 
aan controle en inzicht; met als gevolg min
der adequate voorlichting en daardoor een 
grotere kans op misbruik; illegale, soms 
gewelddadige, maar altijd zeer lucratieve 
handel en stigmatisering van ,gebruikers. 
Van verschillende kanten wordt dan ook aan
gedrongen op een koerswijziging. Dat de 
wens tot liberalisering/regulering van in ieder 
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geval softdrugs breed gedragen wordt, bleek 
wel tijdens' de conferentie "Drugs & Drang" 
over roesmiddelen, veiligheid en gezondheid, 
26 maart jl. georganiseerd door de weten
schappelijke bureaus van D66, CDA, 
Groenlinks, VVD en PvdA. Deskundigen uit 
de wereld van politie, rechterlijke macht, 
openbaar bestuur, politiek, wetenschap. en 
hulpverlening discussieerden met elkaar en 
het publiek over het Nederlandse drugsbe
leid. Gedurende de hele dag overheersten 
twee met elkaar samenhangende geluiden: 
ten eerste dat een softdrugsbeleid waarbij 
liberalisering gekoppeld is aan stringente 
regulering de voorkeur verdient, ten tweede 
dat gestreefd moet worden naar een overkoe
pelend genotmiddelenbeleid, waarbij de 
gezondheidsrisico's als uitgangspunt moeten 
gelden. 

Gedifferentieerde regulering 
De indeling van genotmiddelen in soft- en 

harddrugs of lega.al en illegaal werkt ver
troebelend en gaat voorbij aan de ke.rn van 
de zaak: de inbedding van (het gebruik van) 
genotmiddelen in de samenleving en opti
male voorlichting over voordelen en risico's. 
Vanzelfsprekend zijn wij niet voor het klak
keloos vrijgeven van allerhande middelen. 
Een verantw!J0rd beleid is gebaseerd op 
zoveel mogelijk vaststaande feiten. 
Het verdient aanbeveling een gezondheidsri
sicoprofiel van alle denkbare genotmiddelen 
op te stellen. De indelingen in soft- en hard
drugs en in legale en illegale drugs moeten 
daarbij vermeden worden. De enige maatge
vende indeling is die in aanvaardbare en 
onaanvaardbare risico's voor de volksge
zondheid. Per middel kan dan op zo objec
tief mogelijke wijze worden vastgesteld wat 
de mogelijke gevolgen zijn van het gebruik 
ervan. Criteria als de kans op excessid 
gebruik cq. kans op verslaving, de kans op . 
lichamelijke en geestelijke sçhade en de 
kans op maatschappelijke en sociale proble
men zijn daarbij onontbeerlijk. Onderzoek 
dient zoveel mogelijk uitsluitsel te geven 
over verhoogde verslavingskans en gezond
heidsrisico's onder bepaalde bevolkingsgroe
pen, zoals mensen met bepaalde lichame
lijke of geestelijke aandoeningen. Mede op 
basis van de uitkomst kan vervolgens een 
meer afgewogen oordeel worden geveld over 
de vraag welke middelen wel en welke niet 
legaal verkrijgbaar zouden moeten zijn. 
Legale middelen zouden onder een stelsel 
van gedifferentieerde regulering moeten val
len. Dat stelsel behoort begrijpelijk, transpa-

rant en billijk te zijn. Ook behoort bij elk 
middel een uitgewerkte risicovermelding te 
worden gevoegd. Want op voorhand moet 
ervan worden uitgegaan dat alle genotmid- . 
delen zekere gezondheidsrisico's met zich 
meebrengen. 

Veilig gebruik, minder misbruik · 
Elk genotmiddelenbeleid moet een balans 

in zich hebben tussen enerzijds de persoon
lijke vrijheid en verantwoordelijkheid van 
het individu en anderzijds de veiligheid en 
gezondheid van diezelfde individu als ook 
van de samenleving als geheel. Uitgangspunt 
wat ons betreft is een optimale individuele 
(keuze)vrijheid, zolang de veiligheids- en 
gezondheidsrisico's niet te groot zijn. Maar 
wanneer zijn die risico's te groot? Het gaat 
om een combinatie van enkele factoren: het 
gemiddelde effect op de gezondheid, de ver
slavende werking, de gemiddelde gebruiks
frequentie, het aantal (te verwachten) 
gebruikers. 
Of mensen genotmiddelen willen gebruiken 
is .een persoonlijke keuze binnen de grenzen 
van openbare orde, veiligheid en volksge
·zondheid. De overheid heeft de plicht dege
nen te beschermen die geen weloverwogen 
keuze kunnen maken. In het geval van drugs 
zijn dat vooral minderjarigen. Met goede 
kennis van de werking en gevolgen van 
drugs kan adequaat voorgelicht worden. Dat 
levert een veiliger gebruik en minder mis
bruik op. 
Met middelen waarvan wordt vastgesteld dat 
ze geen ernstige bedreiging voor de gezond
heid opleveren zou hetzelfde moeten wor
den omgegaan als met alcohol en tabak: con
trole op productie en kwaliteit; 
belastingheffing; gecontroleerde en geregu
leerde verkooppunten; minimumleeftijd· 
voor aanschaf; grondige en doorlopende 
voorlichting over de werking en gevolgen 
van gebruik van genotmiddelen. 
Gereguleerde legalisering van drugs zou de 
beste manier zijn om de productie, distribu-· 
tie en kwaliteit ervan te controleren en met 
de handel gepaard gaande criminaliteit en 
misbruik te stoppen, op voorwaarde dat elk 
middel bij matig gebruik' geen ernstige 
gevolgen voor de volksgezondheid met zich 
meebrengt. 

frik Dees is coördinator Kenniscentrum D66; 
fmily 'van de Vijver is eindredacteur Idee. 


