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Pleidooi voor. een 
staatsmonopolie 
voor hard drugs 
Harddrugs zijn slecht voor de volksgezondheid, daar is ieder weldenkend mens het 
over eens. Maar het verbieden van de consumptie ervan heeft nooit gewerkt, werkt 
nu niet, en zal ook nooit werken. 1 Er zijn nu eenmaal altijd idioten die drugs willen 
consumeren en daar (heel) veel geld voor over hebben. Lichtgelovige politici als 
minister Donner (CDA) willen dat niet snappen, en denke~ dat een 100""-controle op 
Schiphol echt werkt. Het feit dat als drugs niet dan op een andere manier komen, 
komt blijkbaar niet bij hen Op.2 

DOOR THIJS VAN STEVENINCK 

Emily van de Vijver en Erik Dees pleiten voor een Iiberalere visie op verboden drugs, zowel 
voor softdrugs als voor harddrugs. 3 Zij wijzen tevens op diverse inconsequenties in het soft
drugsbeleid, zoals de 'achterdeurproblematiek' van de coffeeshops. Als liberaal ben ik t.egen de 
meeste verboden, zo ook hier. Hun betoog is, zonder het met zoveel woorden te zeggen, vooral 
gericht op softdrugsbeleid. Ik zou hun betoog willèn doortrekken naar een ander expliciet onder; 
scheid: tussen wat werkt en wat niet werkt. Dat betekent ook harddrugs toestaan, maar wel onder 
zeer strikte voorwaarden. ' 

Drugs bestaan 
Een verbod is SChadelijk' voor veel partijen. Voor gebruikers in consumerende landen, voor niet

gebruikers in producerende landen, voor koeriers, en voor doorvoerlanden. De enige partijen die 
er beter van worden, zijn de traditionele drugsmafia en -in toenemende mate- het internationale 
terrorisme. Zou de politiek vergeten zijn hoe de 'Drooglegging' (een alcoholverbod) in de VS de 
echte Mafia heeft gecreëerd? Zodra het over harddrugs gaat, wordt het ook politici van relatief 
liberale Nederlandse partijen als WD, D66, de PvdA en Groen Links te veel. En dat is niet onbe
grijpelijk: het gaat hier om veel gevaarlijker stuff dan een 'onschuldig' joint je. 
Ik wil harddrugs (zoals heroïne en cocaïne) niet legaliseren zodat ze bij elke drogisterij vrijelijk 
verkocht kunnen worden, maar er een staatsmonopolie van maken. De hoge kosten van de meeste 
drugs worden alleen veroorzaakt door het feit dat ze illegaal zijn, dus de kosten hoeven geen 
beletsel te zijn. Mijnvoorstel is niet nieuw4

, maar sommige elementen ervan bij mijn weten wel. ' 
Onder het huidige beleid van repressie leidt ieder 'succes' (zoals wanneer de douane een partij 
drugs onderschept) tot een onmiddeHijke stijging "an de prijs (hoe groter de partij des te sneller), 
waarna het aanbod weer toeneemt. In zo'n situatie is · het enige alternatief om, via voorlichting, 
proberen de vraag in te dammen. De praktijk heeft geleerd dat dit onvoldoende werkt, tenzij de 
aartsengel Gabriël er in slaagt de slechte drugsdealers op hun gemoed te werken zodat ze banket
bakker, straatveger of fietsenmaker worden. Dugs bestaan en kunnen ten slotte niet worden 
onuitgevonden (een lelijke vertaling van het mooiere Engelse 'deinvented'). 

Gedachtenexperiment 
Hèt uitgangspunt dat drugs ter plekke in een opvangcentrum door de overheid verstrekt wor

den, en dat er streng toezicht wordt gehouden op d~ onmiddellijke consumptie neemt een essenti
ële plaats in mijn voorstel in. De praktijk heeft geleerd dat een verslaafde er alles aan zal doen te 
scoren, zelfs als hijS zich aan de grootste 'vernederingen' zal moeten onderwerpen. Elke consu
ment zal dus zonder morren zijn paspoOFt laten zien en zijn naam laten registreren. 
De prijzen zullen in één klap instorten, omdat de klanten van de illegale leveranciers geen belang
stelling meer hebben. Zo wordt de handel in harddrugs onmiddellijk onrendabel gemaakt. 
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Laten we eens analyseren -als gedachteIJ.experiment- wat er zou gebeuren en op welke gebieden. 

, 1. Het enige -en grootste- nadeel is dat de drugsconsumptie waarschijnlijk zal toenemen. 
Daar staan twee compènserende effecten tegenover. Drugs zijn geen 'verboden vrucht' 
meer, waardoor het niet meer 'cool' is om 'het eens uit te proberen. Bovendien vallen 
dealers als bron voor andere verslaafden weg. 

2. De staat kan de prijzen bepalen door de drugs in Colombia of Afghanistan tegen kost
p~ijs in te kopen, of zelf te gaan verbouwen. Net zoals legale ondernemingen hun 
whiskey in Schotland inkopen, sigaretten in de VS, en sigaren in Cuba. De drugs zullen 
met een kleine winstmarge -een soort accijns- verkocht kunnen worden. Die winstmar
ge' mag niet te hoog zijn, want dan lonkt het illegale circuit vàn aanvoer weer. 

3. De gebruikers hoeven geen exorbitante bedragen m'eer neer te leggen voor een boven
dien onbetrouwbaar product. Integendeel, de verstrekte drugs zijn in staatslaboratoria 
door gecertificeerde analysten .onderzocht. Bovendien kan verstrekking onder medi
sche begeleiding plaatsvinden, waardoor het gebruikersrisico (overdoses) veel kleiner 
wordt. Verslaafden kunnen -onder deskundige begeleiding- afkicken. 

4. De overlast voor de niet-drugsconsumenten neemt in één klap af. Drugsconsumenten 
hoeven hun genotsmiddelen niet meer in de illegale sector te kopen en ze hoeven 
geen autoradio's meer te stelen of zich te prostitueren (misschien kan dát argument 
het CDA ooit nog eens overtuigen!) om de niet-marktconforme hoge prijzen daar te 
betalen. Ze kunnen hun drugs gewoon tegen faire -officieel vastgestelde- prijzen 
kopen van de overheid. 

5. De drugstoeristen uit de ons omringende landen kunnen in Nederland geen drugs 
meer kopen, simpelweg omdat ze geen Nederlands paspoort kunnen laten zien. 
Jacques Chirac zal dus niet bang meer hoeven zijn dat zijn landgenoten en masse rich
ting Nederland verdwijnen. Ze zullen hun drogues gewoon in de banlieus blijven 
kopen, tenzij natuurlijk Frankrijk ons systeem zou overnemen. 

6. De staat krijgt een veel beter overzicht van wie zijn klanten zijn. Aan eventueel te 
kwetsbare onderdanen (kinderen, zwangere vrouwen) kan bescherming geboden wor
den. Minderjarigen kunnen worden uitgesloten van hèt kopen van drugs bij de over
heid. Zij zijn zo weinig koopkrachtig dat ze voor de bestaande bendes niet interessant 
zijn. Volwassenen zouden hun heil moeten zoeken 'in het buitenland, omdat de handel 
in Nederland nie~ meer winstgevend zou zijn en dus zal verdwijnen. Misschien kunen 
wij de Fransen ga:an verwijten dat ze een narcostaat hebben! 

7. De politie kan zich nu dus weer concentreren op het boeven vangen (lees inbrekers, 
verkrachters, moordenaars, kinderlokkers, mensensmokkelaars, valsemunters, enz.) . 
Het cellentekort zal als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het gerechtelijk apparaat 
raakt niet zo snel meer overbelast. Volgens Laetitia Griffith heeft 5% van alle misdrij-

, ven in Nederland,een opium-achtergrond, en heeft maar liefst 2'5% v~n alle onvtlor
waardelijke detentiejaren betrekking op opiumwetzaken.6 

8. Dè energie die veel mensen nu stoppen in het ontwijken van de politie of het elimine
ren van de concurrrentie kan dan productief worden aangewend om welvaart te schep
pen. De bolletjesslikkers zijn .iniddels bekend, maar wie weet dat sommige smokke
laars zelfs hun honden7 bolita's laten slikken? 

9. Volgens sommige tegènstanders van mijn plan is er een constante hoeveelheid mis-
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daad in deze wereld . Het legaliseren van bepaalde wetsovertredingen zou dus andere 
misdadige overtredingen ui tlokken. Ik geloof niet dat dit"waar is: de beste manier om 
misdaad te creëren is door veel economische activiteiten te verbieden. Als zij toch 
gelijk hebben, kunnen we misschien het b~ste andere relatief onschuldige consumptie
artikelen als drop , cola of cashewnoten gaan verbieden. 

10. De producerende- en doorvoerlanden raken een belangrijke bron van criminaliteit 
kwijt, zodat de samenleving daar niet meer ontwricht raakt. Het Amerikaanse leger 
hoeft geen cocaïnevelden in Colombia meer te vernietigen, en zo het milieu te vergiftI
gen. Het is een volstrekte. itiusie om, zoals Boris Dittrich doet, voor te stellen dat lega
le gewassen winstgevender kunnen worden dan cocaïne.8 Als ontwikkelingshulp ooit 
werkt dan zeker niet op deze manier. De kosten aan politieagenten, Orionvliegtuigen 
op Curaçao, containerscanners in Rotterdam, en 'walradars' op de Nederlandse Antillen 
en Aruba kunnen uitgespaard worden, want de gedaalde prijzen maken de handel niet 
meer interessant. De opbrengsten van deze bezuinigingen kunnen weer worden 
gebruikt om de normen van het Gro.ei- en Stabiliteitspact te halen (en wie kan dailr 
tegen zijn?). 

11. Mocht een dergelijk systeem wereldwijd ingevoerd worden, zullen veel terroristische 
organisaties (zoals Al Qaeda) naar een andere bron van inkomsten moeten uitkijken. 
Misschien is dit nog het beste argument om zelfs de VS te overtuigen van het heilloze 

. van hun War on drugs. 

De auteur is econoom. Zijn woonplaats wordt overspoeld door drugs uit Colombia. De enige 
drugs die hij zelf gebruikt zijn koffie, rode wijn en -als het erg warm is- koud bier. 
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