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VERANTWOORDING 

Drugs en verslaving doen-in Nederland evenals in andere lan
den-emoties hoog oplaaien. De verloedering en de criminaliteit 
van de verslaafden, de gewetenloosheid en de groeiende macht van 
de internationale drugshandel, het leed van de omgeving van de 
verslaafden komen-terecht-in felle kleuren in de publiciteit. 

In de wereldopinie overheerst de mening dat repressie hierop het 
enige mogelijke antwoord is, ondanks duidelijke signalen dat hier
mee het gewenste doel niet kan worden bereikt. Deze signalen zijn 
te constateren op individueel niveau-geen verslaafde kan worden 
gedwongen een verslaving af te zweren, op nationaal niveau
politie en justitie kunnen de openbare orde niet definitief tegen 
druggebruik en de daarmee samenhangende criminaliteit bescher
men, en op internationaal niveau-de 'War On Drugs' is niet te 
winnen. 

Ondanks deze toch schokkende constateringen is er in Neder
land in politiek opzicht nauwelijks sprake van polarisatie over de 
aanpak van de drugsproblematiek. De meningen van politici lopen 
uiteen van de roep om meer onderdrukking tot pleidooien voor 
gereguleerde verstrekking van heroïne. Maar als die meningen 
moeten worden omgezet in politieke beleidsvoorstellen blijkt de 
realiteit zo weerbarstig dat het nauwelijks lukt deze gedachten te 
vertalen in serieuze beleidsalternatieven. 

Politieke partijen zijn dan ook terughoudend geweest met het 
formuleren van een drugsbeleid. Het huidige nationale beleid is 
voornamelijk geformuleerd in ambtelijke werkgroepen en daarna 
door de politieke partijen in grote trekken aanvaard, niet als een 
ideaal beleid maar als een redelijk minimum. 

Tot voor kort heeft D66 zich nauwelijks over dit onderwerp 
uitgelaten. Pas in het partijprogramma 1989-1993 wordt een stand
punt uitgesproken dat-niet toevallig-nauwe verwantschap 
toont met de inhoud van deze nota (zie Hoofdstuk 3). De enige 
publikatie van D66 is tot nu toe de drugsnota van de Afdeling 
Amsterdam. Het belangrijkste uitgangspunt daarvan is ook terug 
te vinden in de uitgangspunten van deze nota, namelijk dat de mens 
vrij is zelf te beschikken over eigen lichaam en geest mits deze 
vrijheid niet leidt tot schade of overlast voor anderen. 

Deze nota probeert niet het bestaande beleid in al zijn facetten en 
de gevolgen daarvan te analyseren. Niet omdat dat niet belangrijk 
zou zijn maar omdat daarover, zoals hierboven is aangegeven, be
trekkelijk weinig verschil van mening bestaat. De bestaande wet-
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geving en reglementering laten voldoende ruimte het beleid op on
derdelen bij te stellen zonder dat dat politieke discussie zou uitlok
ken. 

Aangezien een publikatie van het Wetenschappelijk Bureau van 
een politieke partij bedoeld is om politieke gedachtenwisseling te 
stimuleren, geeft deze nota voorrang aan dat wat het belangrijkste 
wordt geacht, namelijk het internationale drugsbeleid. Drugspro
blemen zijn immers mondiaal en nationaal beleid is niet onafhan
kelijk van, maar gefundeerd op een beleid op wereldniveau. 

Daarom worden hier drie niveaus onderscheiden: het internatio
nale niveau dat vooral de lange termijn betreft, het nationale niveau 
op de korte termijn en het individuele niveau. 

Internationaal gezien wordt verschil gemaakt tussen Europa en 
'de rest van de wereld'. Onder nationaal wordt hier het strikt 
Nederlandse niveau bedoeld. 

Bij een dergelijke opbouw blijkt het niet relevant om al te veel 
aandacht te geven aan de korte termijn problematiek, waar op het 
gebied van het individuele niveau-dat van de gebruiker en zijn 
directe omgeving-geen politieke vraagstukken van belang be
staan. Problemen genoeg wel te verstaan, maar niet noemenswaar
dig op politiek niveau. 

Om deze reden zijn de aandachtspunten voor de details van een 
nationaal beleid slechts aangegeven zonder dat deze in extenso zijn 
uitgewerkt en wordt slechts een beperkt aantal beleidsaanbevelin
gen gegeven dat daarop betrekking heeft. 

Deze nota heeft niet de pretentie nieuwe oplossingen aan te 
geven. De bedoeling van deze nota is de stilstand in de politieke 
discussie te doorbreken en nieuwe wegen aan te wijzen voor het 
zoeken naar andere dan de traditionele oplossingen. 

De nota is gericht op de praktijk en bedoeld om voor zichzelf te 
spreken. Niet om een samenvatting te geven van gangbare visies. 
Daarom is afgezien van het aanhalen van eerdere publikaties zodat 
een literatuurlijst ontbreekt. 
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I. BESTAANDE SITUATIE 

Drugs is een verzamelnaam voor stoffen die een als aangenaam 
ervaren verandering van de geest veroorzaken en die om die reden 
worden gebruikt. 

Drugs worden overal ter wereld en door alle eeuwen en culturen 
heen gebruikt en misbruikt. Een wereld zonder drugs is ondenk
baar. Druggebruik is problematisch tenzij het gebruik cultureel is 
aanvaard en geïntegreerd. Dan ontstaan acceptabele en geaccep
teerde normen en voorwaarden voor het gebruik. 

Druggebruik leidt tot problemen op drie niveaus. Volken, naties 
en hun onderlinge relaties bepalen het internationale niveau. De 
problemen van nationale en lagere overheden spelen zich af op het 
nationale niveau. Ten slotte zijn er de problemen die de gebruiker 
en zijn directe omgeving ondervinden door het druggebruik. Dat is 
het individuele niveau. De problemen op de drie niveaus zijn in 
oorzaak en gevolg zeer verschillend van karakter en worden met 
zeer uiteenlopende maatregelen bestreden. Maatregelen op de di
verse niveaus beïnvloeden niet alleen het niveau waarop zij zijn 
gericht maar ook de andere en vooral de lagere niveaus. Dit vaak 
onbedoeld op negatieve wijze. 

Druggebruik kan een aangenaam genieten zijn van door de stof 
teweeg gebrachte veranderingen van de belevingswereld. Dan is er 
weinig tot niets aan de hand. 

Druggebruik is echter vaak een vlucht uit de werkelijkheid. Hoe 
slechter de subjectieve en/ of objectieve werkelijkheid, des te groter 
de kans dat men daaruit wil vluchten. Het is dan een symptoom van 
een individueel probleem dat zich echter ook collectief kan mani
festeren. Want druggebruik wordt in de hand gewerkt door sociale 
misstanden zoals armoede en oorlog. Als zodanig is het behalve een 
symptoom van individuele problematiek vooral ook een symp
toom van sociale problematiek. 

Wijze en mate van druggebruik zijn sterk onderhevig aan betrek
kelijk toevallige praktische omstandigheden (bijvoorbeeld de be
schikbaarheid van bepaalde drugs) en van (sub)culturele invloe
den. 

Drugsproblemen zijn symptomen van tekort schietende draag
kracht t.o.v. de door het individu ondervonden draaglast. Zolang 
evenwicht tussen draagkracht en draaglast bestaat, blijkt pro
bleemloos druggebruik bestaanbaar. 

Drugsproblematiek kan worden onderscheiden in problemen als 
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Problemen door het 
druggebruik zelf 

Problemen als 
gevolg van 

verbodsbepalingen 

gevolg van het eigenlijke druggebruik en problemen als gevolg van 
de tegen het druggebruik gerichte maatregelen. 

Aan druggebruik zijn risico's verbonden. Dit betreft het risico van 
de giftigheid, het risico van afwijkend gedrag onder invloed van de 
stof en het risico van verslaving met alle gevolgen vandien voor het 
individueel en sociaal functioneren van de gebruiker. Deze risico's 
komen tot uiting op het individuele niveau, d.w.z. dat van de ge
bruiker zelf en zijn/haar directe omgeving. 

Door preventie, therapie en resocialisatie kunnen individuele 
problemen worden voorkomen dan wel verbeterd of opgelost. De 
aantrekkelijkheid van de stoffen, de aard van de verslaving en de 
geringe motivatie het gebruik te staken beperken de reikwijdte van 
preventieve en therapeutische activiteiten. Een voorgeschiedenis 
van verslaving bemoeilijkt resocialisatie. 

Gebruik van drugs-met name opiaten en in mindere mate cocaï
ne-leidt frequent en snel tot verslaving, een toestand waarbij de 
drug de eerste prioriteit krijgt in het leven van de gebruiker, dikwijls 
ten koste van eigen persoonlijke en maatschappelijke belangen. Dit 
schadelijk effect van druggebruik meende men te kunnen tegen
gaan door het gebruik te verbieden. Dat impliceerde een verbod op 
productie en handel voor andere dan medische doeleinden. Gezien 
het grensoverschrijdende karakter van productie en handel kon 
slechts van internationale consensus op dit gebied resultaat worden 
verwacht. Dat leidde tot internationale verdragen waartoe vooral 
de Verenigde Staten de aanzet hebben gegeven. Op individueel 
niveau opent overtreding van verbodsbepalingen de deur voor cri
minalisering en criminaliteit. 

Positieve gevolgen van de verbodsbepalingen op individueel ni
veau zijn zelfs niet bij benadering te meten. Toch gaat er van een 
verbod ongetwijfeld enig preventief effect uit. Maar ook op interna
tionaal niveau zijn positieve effecten-zo die al bestaan-niet te 
meten. In ieder geval is het beoogde doel, namelijk het beheersbaar 
maken van drugsproblematiek op internationaal niveau, niet be
reikt. 

Eind zestiger jaren nam de behoefte aan drugs sterk toe, door een 
veranderde houding t.o.v. druggebruik, met name bij adolescenten 
en jong-volwassenen. De effectiviteit van de verbodsbepalingen 
werd steeds meer ondermijnd. Negatieve gevolgen van de verbods
bepalingen zijn daarop in toenemende mate aan het licht gekomen. 
Daar waar druggebruik symptoom was van sociale problematiek 
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hebben de verbodsbepalingen trouwens geen enkel effect kunnen 
sorteren door de onmogelijkheid het verbod afte dwingen. 

Het bemoeilijken van het aanbod heeft geleid tot enorme 
prijsstijgingen, waardoor de drugsmarkt in toenemende mate aan
trekkelijk werd voor de georganiseerde misdaad. Het antwoord 
van de nationale regeringen-de USA voorop-was een toename 
van onderdrukkingsmaatregelen, uitmondend in de huidige 'War 
On Drugs' die uitgaat van de veronderstelling dat steeds zwaardere 
repressie kan helpen de internationaal georganiseerde drugshandel 
te overwinnen. 

De tegenpartij in de War On Drugs beschikt echter over giganti
sche financiële hulpbronnen waarmee o.a. op grote schaal corrup
tie wordt gepleegd. In enkele Latijns-amerikaanse landen is de eco
nomie langzamerhand voor een belangrijk deel gebaseerd op de 
drugsmarkt en overtreft het illegale nationale inkomen het legale 
met honderden procenten. De invloed van de drugshandel op het 
maatschappelijk leven neemt bovendien steeds toe naarmate meer 
van het met de drugs verdiende geld wordt 'gewit' in de opbouw van 
de infrastructuur in die landen. De bevolking ontleent daardoor, al 
dan niet tegen wil en dank, een extra voordeel aan de drugsmar kt. 

Op nationaal niveau is het positief effect van de verbodsbepalin
gen gelegen in het scheppen van een normatiefkader dat het taboe 
op druggebruik voor vele mensen bevestigt. Het belang hiervan 
blijkt uit de emoties die bij grote groepen worden opgewekt als aan 
de effectiviteit van het verbod wordt getwijfeld. 

Een negatief effect van de verbodsbepalingen is de criminalise
ring van gebruik en gebruikers die in alle landen heeft geleid tot een 
sterke verwevenheid van druggebruik en groot- en kleinschalige 
misdaad. Dat geeft ernstige openbare orde problemen, overbelas
ting van politie, justitie en gevangeniswezen. Ook is afslijting te 
constateren van het strafprocesrecht. 

Het Nederlandse drugsbeleid wijkt af van dat in andere landen 
door het onderscheid dat sinds 1976 wordt gemaakt tussen stoffen 
met een 'onaanvaardbaar risico' en cannabisproducten (m.u.v. 
hasjolie). Het cannabisbeleid wordt in hoofdstuk 7 besproken. 

De bestaande situatie kan voor de drie niveaus als volgt worden 
gekarakteriseerd. 

Het internationale drugsbeleid, gericht op het beteugelen van drug- Internationaal 
gebruik en daarmee samenhangende criminaliteit heeft gefaald. niveau 

Dat beleid, dat uitgaat van de effectiviteit van verbodsbepalin-
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gen en de haalbaarheid van repressie leidt enerzijds tot uitzichtloze 
en voor alle partijen schadelijke escalaties, met name in Noord en 
Zuid Amerika, anderzijds tot tegenbewegingen, waarbij steeds lui
der de roep klinkt om radicale beleidsverandering. 

Op het internationale niveau kan het best een onderscheid wor
den gemaakt tussen Europa en de 'rest van de wereld'. 

De problematiek in Europese landen is onderling vergelijkbaar 
en ligt voornamelijk op het terrein van de consumptie. 

Uit door het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs (NIAD) 

in 1989 onder de titel Alcohol, tabak en drugs in cijfers gepubliceer
de gegevens blijkt dat-ongeacht het gevoerde nationale beleid
in een aantal Europese landen de getallen over het geschatte aantal 
gebruikers van harddrugs elkaar weinig ontlopen. 

Men schat per IOo.ooo inwoners: 
Nederland 133 

Duitsland 131 

Groot-Brittannië 107-142 

Denemarken 120-160 

Noorwegen 125 

Zweden 140-175 

Italië 140 

Polen 103 

Uiteraard zijn deze getallen weinig betrouwbaar. Zij hebben bij
voorbeeld alleen betrekking op heroïnegebruikers. Over het ge
bruik van de harddrug cocaïne zijn geen Europese cijfers bekend. 

In vele landen breiden drugsproblemen zich ondanks de repres
sie nog steeds uit. AIDS als complicatie van intraveneus druggebruik 
neemt overal ter wereld sterk toe. 

De War On Drugs wordt met toenemende hevigheid gevoerd 
maar toch vallen er op allerlei plaatsen in Europa gaten in het zware 
dekzeil, dat over elk ander idee dan totale repressie ligt uitgestrekt. 
Enerzijds wetenschappers, anderzijds wanhopige politie, rechters, 
stads- en landsbestuurders durven steeds duidelijker hardop te zeg
gen dat het zo niet verder kan. In alle landen wordt naar oplossin
gen gezocht, die steeds meer op elkaar gaan lijken en die gaan in de 
richting van liberalisering en !egalisering. 

Op het mondiaal niveau (waar de Verenigde Staten toonaan
gevend zijn), heeft men in even sterke mate te maken met de proble
men van de productie en de productielanden als met die van de 
consumptie. Voorlopig is daar het parool nog alleen maar de War 
On Drugs. 
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Op nationaal niveau is binnen de mogelijkheden die de bestaande Nationaal niveau 
wetgeving biedt, een beleid ontwikkeld waardoor hulpverlening en 
behandeling binnen het bereik zijn van ieder die daar behoefte aan 
heeft. Dit beleid -en de uitvoering daarvan-is veel kinderziekten 
te boven gekomen. Hier is een peil bereikt dat internationaal gezien 
mag worden en dat in principe geen wijziging behoeft. 

Het beleid wordt echter bedreigd door een te ver doorgedreven 
decentralisatie en decategorisering, waardoor versnippering van 
krachten en verdunning van verantwoordelijkheden kunnen ont
staan. Dit zal optreden als de plannen tot financiering van de ver
slavingszorg op het niveau van de gemeenten zullen worden uit
gevoerd. (Zie hierover ook hoofdstuk 5). 

De overbelasting van hetjustitiële apparaat en de grote aanslag 
op de capaciteit van het gevangeniswezen die doormet druggebruik 
verbonden criminaliteit worden veroorzaakt, stellen Justitie in alle 
geledingen voor nauwelijks oplosbare problemen. Op druggebruik 
binnen de strafinrichtingen is nog nergens ter wereld een passend 
antwoord gevonden. Grote en sommige kleinere gemeenten kam
pen met verstoring van de openbare orde door druggebruikers en 
hebben daar nog evenmin een bevredigend beleid voor gevonden. 

Politiek gezien zit de drugsproblematiek op alle niveaus in een 
impasse. Constructieve ideeën om uit deze impasse te geraken zijn 
momenteel zelfs niet in discussie. In het Regeeraccoord van het 
kabinet Lubbers-Kok komt het woord 'drugs' niet voor. 

Desondanks leeft allerwegede overtuiging dat de tijd rijp is voor 
ander beleid. Zowel uit de kringen van politie en rechterlijke macht 
als van wetenschappers worden allerlei ideeën daarover geuit, die 
echter tot dusver geen van alle het niveau van praktische realiseer
baarheid hebben bereikt. 

Het aantal druggebruikers neemt in Nederland niet meer belang- Individueel niveau 
rijk toe. Reeds jaren wordt het aantal heroïnegebruikers geschat op 
omstreeks 20000. De meeste heroïnegebruikers gebruiken daarbij 
behalve heroïne nog een uitgebreid scala van andere stoffen, vooral 
cocaïne en tranquillizers. Er zijn fluctuaties in het gebruik waar-
neembaar, waarbij jongeren uit etnische minderheden risicogroe-
pen vormen. In Nederland heeft de preventie van AIDS (voorlich-
ting, spuitenruil) aantoonbaar, maar toch nog niet optimaal resul-
taat. 
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2. PROBLEEMSTELLING 

Deze nota is bedoeld om een aanzet te geven tot een hernieuwde 
discussie over drugsbeleid. Uitgangspunten daarbij zijn: 

Het drugsprobleem is een wereldprobleem dat slechts op wereld
niveau rationeel kan worden aangepakt. 

Nationaal drugsbeleid is een afgeleide van het door internationa
le organen aangegeven beleid. Belangrijke veranderingen van be
leid kunnen slechts op mondiaal niveau worden geinitiëerd. 

Vooruitlopend op veranderingen op wereldniveau zijn beperkte 
veranderingen van beleid, bijvoorbeeld op Europees niveau, denk
baar. 

Het is niet realistisch te streven naar een goede oplossing van de 
drugspro blematiek. Elke oplossing is een kwade, want geen afdoen
de oplossing. Elke oplossing heeft soms voordelen, maar zeker 
nadelen. De probleemstelling in deze nota is dus niet het aangeven 
van de best mogelijke oplossing maar het zoeken naar de minst 
slechte uit alle slechte mogelijkheden. 

Het zoeken naar andere wegen in het drugsbeleid zal moeten 
worden voorafgegaan door het zo nauwkeurig mogelijk aangeven 
van positieve en negatieve kanten die aan de diverse opties (kun
nen) zijn verbonden. Pas als daarover een zo volledig mogelijk 
overzicht bestaat kan een afweging worden gemaakt die kan leiden 
tot hetzij een weloverwogen besluit het bestaande beleid te verande
ren, dan wel met meer overtuiging bestaand beleid te continueren, 
maar dan ook consistenter uit te voeren. 

De afweging zal om drie redenen buitengewoon moeilijk blijken: 
Tal van mogeljke consequenties van beleidsopties zijn onbekend 

en kunnen alleen bekend worden als de betreffende optie wordt 
beproefd, hetgeenjuist vanwege die onbekendheid nauwelijks haal
baar is. 

Bij de afweging zullen volstrekt onvergelijkbare zaken op hun 
relatieve waarde moeten worden beoordeeld, een beoordeling 
waaraan echter niet valt te ontkomen. 

Het zoeken naar een beter (=minder slecht) beleid wordt sterk 
belemmerd door emotionele weerstanden en onwil om zich in de 
merites van een andere dan de eigen (persoonlijke en/ofnationale) 
oplossing te verdiepen. 

Deze emoties vinden voor een deel hun rechtvaardiging in het 
besef dat andere oplossingen dan de totale oorlog tegen drugs en 
druggebruik kunnen worden beschouwd als een nederlaag. De 
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'cleane' maatschappij heeft het dan verloren en de drugs hebben 
gewonnen. Als men een onontkoombare koerswijziging zo inter
preteert valt het zwaar de positieve kanten van een dergelijke 
koerswijziging naar waarde te schatten. 

Theoretisch kan de drugsproblematiek op twee manieren extreem 
worden aangepakt: 

Totale repressie en War On Drugs. 
Totale liberalisering en !egalisering van drugsproductie, -handel 

en -gebruik. 

Totale repressie heeft het voordeel van duidelijkheid maar is huma- Totale repressie 
nitair onaanvaardbaar en blijkt praktisch onuitvoerbaar. Boven-
dien wordt door productie en handel te verbieden een monopolie 
geschapen voor criminele productie met dienovereenkomstige 
prijzen en winsten. 

Consequent doorvoeren van onderdrukkend of repressief beleid 
leidt tot: 

Totale oorlog tegen de drugsmaffia in productie- en distributie
gebieden en de kleinhandel in consumptiegebieden. 

Totale intolerantie t.o.v. gebruik en consequente vervolging van 
gebruikers, al dan niet in het kader van eventueel door hen bedre
ven delicten. 

Voordelen: 
Verbreking van de structurele relatie tussen druggebruik en cri

minaliteit. 
Drugshandel zou verdwijnen als criminaliteit bevorderende fac

tor. 
De verloederende invloed op het strafrecht die een gevolg is van 

de onmacht om de strijd tegen de drugs te winnen, zou tot een eind 
komen. 

Knelpunten in de strafexecutie zouden verminderen of ver
dwijnen. 
Nadelen zouden zijn: 

Wegvallen van het door de Opiumwet gestelde normatieve 
kader. 

Onvoorspelbare veranderingen (=toename?) van het gebruiks
patroon van alle soorten drugs (w.o. alcohol). 

Legalisering is niet denkbaar zonder reglementering, hetgeen 
niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de liberalisering. 
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De conclusie moet zijn dat noch totale onderdrukking noch totale 
vrijgave uitvoerbaar is. Ieder drugsbeleid is daarom een compromis 
dat behept is met voor- en nadelen van beide extreme opties. Ieder 
beleid is een kiezen tussen kwaden. 

Het huidige internationale beleid staart zich dood op de totale 
onderdrukking en is blind voor de kennelijke mislukking van dit 
beleid. 

Het huidige nationale beleid probeert beide opties bewust te 
combineren. Hieruit ontstaat een tamelijk humaan maar onlo
gisch, paradoxaal en inconsistent beleid. 

De doelstelling van deze nota is alternatieven te zoeken die ons 
verder kunnen brengen dan de huidige patstelling. Het doorbreken 
van deze patstelling vraagt om: 

Bundeling van argumenten uit uiteenlopende disciplines zoals 
economie, gedragswetenschappen, geneeskunde, psychologie, 
rechtspleging etc. 

Een wetenschappelijke aanpak bij het verzamelen van argumen
ten. 

Internationale samenwerking in wetenschappelijk onderzoek en 
meningsvorming. 

Zorgvuldige strategie bij de presentatie van nieuwe ideeën. 
Politieke moed en politieke wil om de consequenties te trekken 

uit een eerlijke en objectieve analyse van de mogelijke opties. 
Het vinden van een formule waardoor deze theoretische overwe

gingen kunnen worden omgezet in politieke realiteit. 

In de volgende hoofdstukken wordt deze probleemstelling nader 
uitgewerkt. 
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3· UITGANGSPUNTEN VAN D66 

In een nota die uitgaat van het Wetenschappelijk Bureau van D66 
spreekt het vanzelf dat de uitgangspunten van deze nota en de 
conclusies die tenslotte zullen worden bereikt, moeten aansluiten 
bij het karakter van deze partij. 

In het verkiezingsprogramma 1989-1993 van D66 staat in het 
hoofdstuk Gezondheidszorg: 

Drugs 
'De maatschappelijke consequenties van eventuele !egalisering 

van hard drugs zijn thans niet te overzien. Daarom mag medische 
verstrekking alleen plaatsvinden op experimentele basis.' 

In het hoofstuk Criminaliteitsbeheersing en politie staat vervol
gens: 

Drugbeleid 
'Voor het enorme probleem van de verdovende middelen is geen 

eenvoudige oplossing voorhanden. Enerzijds lijkt het beleid van 
criminalisering, opsporing en vervolging te mislukken, niet alleen 
in Nederland maar in de hele wereld. De criminalisering van drug
gebruik en drugshandel heeft een verloederende invloed op het 
strafrecht, bijvoorbeeld door de neiging om de bevoegdheden van 
hetopsporings-en vervolgingsapparaat steeds verder op te rekken. 
Anderzijds is !egalisering van het gebruik van hard drugs pas ge
rechtvaardigd na diepgaand onderzoek naar de maatschappelijke 
consequenties. In dit spanningsveld moet worden voortgegaan met 
een tolerant beleid waarin de nadruk ligt op hulpverlening aan en 
(re)socialisatie van de verslaafde en waarbij de opsporing zich con
centreert op de grootschalige handel. Daarbij moet de verslaafde 
strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen 
van zijn handelen. D66 wijst een strafrechtelijke verplichting tot 
'afkicken' af omdat zo'n systeem in de praktijk niet blijkt te werken 
door gebrek aan motivatie. 

Op middellange termijn moet worden gestreefd naar legalisatie 
van de soft drugs omdat daardoor het minst bedreigende deel van 
de verdovende middelen problematiek uit de sfeer van het straf
recht wordt gehaald. Nederland kan dit niet op eigen kracht berei
ken maar het zou er in internationaal verband voor moeten pleiten, 
waarbij de goede resultaten van het Nederlandse softdrug-beleid 
ten voorbeeld kunnen worden gesteld. Grote aandacht wordt be
steed aan de preventie door middel van voorlichting op scholen en 
instellingen.' 
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Vooral deze laatste paragraaf is als een aanzet te beschouwen die in 
deze nota wordt uitgewerkt. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende uitgangspun
ten. 

De internationale positie van Nederland: 
Verdragen moeten worden nageleefd. 

De rechtspleging: 
Verloedering van strafrechtelijke procedures moet worden 

tegengegaan. 
Strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt door druggebruik niet 

aangetast. 

Druggebruikj-misbruik: 
Het individu is vrij in het al dan niet gebruiken van drugs, voor 

zover daardoor anderen niet worden geschaad, maar blijft (straf
rechtelijk) verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik. 

De overheid is gehouden te waken tegen overlast als gevolg van 
druggebruik en eventueel in te grijpen waar zulke overlast daartoe 
aanleiding geeft. 

De overheid is verplicht waar nodig en mogelijk regels te stellen 
en te handhaven voor het gebruik van riskante stoffen ende preven
tie van met het gebruik van riskante stoffen samenhangende pro
blematiek optimaal te bevorderen. 

De overheid heeft zorgplicht ingeval door druggebruik de mo
gelijkheid om eigen omstandigheden te beoordelen en daarnaar te 
handelen, zodanig is verstoord dat gevaar dreigt voor het leven van 
de gebruiker. 

Op korte termijn moet het beleid gericht zijn op: 
Minimaliseren van de schade door druggebruiki-misbruik door 

het gedrag van de gebruiker, respectievelijk voor hem/haar zelf, 
zijn/haar omgeving en de maatschappij. 

Optimaliseren van resocialisatiekansen voor de (ex)gebruiker. 
Handhaven van de openbare orde. 
Bestrijden van de georganiseerde misdaad. 

Wetenschappelijk onderzoek staat in het verkiezingsprogramma 
onder het hoofdstuk Hoger onderwijs en fundamenteel onderzoek: 
'Het fundamenteel onderzoek aan de universiteiten verdient ver
sterking'. 

Dat is ongetwijfeld ook van toepassing waar het onderzoek be
treft naar de problematiek van drugs en druggebruik in al zijn vele 
facetten. 
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4· OPTIES VOOR INTERNATIONAAL BELEID 

Het huidige internationale drugsbeleid is oorspronkelijk gebaseerd 
op de Haagse Opium Conventie van 1912 waarvan het in de Ver
enigde Naties gesloten Enkelvoudig Verdrag van 1961 rechtstreeks 
afstamt. De grote meerderheid van de staten heeft dit verdrag on
dertekend en op grond hiervan bestaat in al die landen wetgeving 
die productie, handel en gebruik beoogt te beperken tot medische 
doeleinden. 

Aan dit verdrag zijn in de loop van de jaren aanvullingen toe
gevoegd, met name het' Amending Protocol' van 1972, waarbij een 
versterking van de bevoegdheden van het internationale controle
orgaan The International Narcotics Control Board (INCB) werd 
gerealiseerd en waarbij de mogelijkheden tot uitlevering van ver
dachten van drugsmisdrijven werden vergroot. Nederland is hier
toe in I987 toegetreden. 

Behalve het Enkelvoudig Verdrag bestaat het verdrag over Psy
chotrope Stoffen van I971 dat de aangesloten staten verplicht im
port, export en productie van een groot aantal psychotrope stof
fen-ook die welke op grote schaal medische toepassing vinden
zeer nauwkeurig te administreren teneinde illegale handel en on
gecontroleerd gebruik zo veel mogelijk tegen te gaan. 

Het is moeilijk te zeggen wat het nuttig effect van deze verdragen 
is en is geweest. Tot in de zestiger jaren was in de meeste westerse 
landen het gebruik van illegale drugs zeldzaam en zeker niet een 
sociaal probleem van belang. Of en in hoeverre dat door de Opium
wetten komt of dat gewoon de behoefte niet bestond, is hier niet 
aan de orde. In ieder geval meende men toen dat verbodsbepalin
gen nut hadden. 

Anders is het gesteld in landen waar drugs makkelijk produceer
baar of verkrijgbaar zijn en landen waar door oorlog enjof armoe
de grote sociale ellende bestaat. In dergelijke omstandigheden ma
nifesteert zich een toename van druggebruik als pseudo-vlucht uit 
een onacceptabele werkelijkheid. In de geschiedenis zijn tal van 
voorbeelden te vinden, dat het druggebruik verminderde naarmate 
de sociale toestand verbeterde. 

Een vergelijking dringt zich op met de drooglegging van de Ver
enigde Staten tussen 1920 en 1930. Anders dan bedoeld verminder
de het drankgebruik slechts waar dat het minste kwaad kon, na
melijk bij gewone mensen die toch al geen drankprobleem kenden. 
Daar stond tegenover dat smokkel en illegale drankproductie tot 
grote bloei kwamen en dat de georganiseerde misdaad als maat-
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schappelijk fenomeen ontstond. Opheffing van de drooglegging 
heeft het drankgebruik niet buiten proporties doen toenemen 
terwijl wel de structurele relatie tussen drank en misdaad werd 
doorbroken. 

Ongetwijfeld zijn opiumwetgeving en drooglegging ontstaan uit 
eenzelfde denkpatroon, namelijk dat men een ongewenst sociaal 
verschijnsel door middel van verbodsbepalingen zou kunnen be
heersen. Kon de drooglegging van de Verenigde Staten nog als een 
nationale onderneming worden beschouwd, voor de diverse drugs 
bestaan nu wereldmarkten en de verbindingslijnen in de wereld zijn 
zo veel sneller en korter geworden dat het ondanks internationale 
consensus, onmogelijk blijkt om deze markten te beïnvloeden, laat 
staan te verstoren. 

Het gevolg van de ontwikkeling door de jaren heen is dat de 
wereld opgescheept zit met een systeem van onderdrukking waar
van het nuttig effect tenminste kan worden betwijfeld, met een nog 
steeds groeiend drugsprobleem dat wordt verergerd door AIDS en 
met een gigantische groei van de georganiseerde misdaad. Die heeft 
inmiddels aan de ondanks alle bestrijding gegroeide vraag onvoor
stelbaar veel geld verdiend en zal er met al zijn enorme rijkdom en 
corrumperende macht voor strijden dit systeem van onderdruk
king vooral te doen voortbestaan. 

De maffia wordt daarin (bien étonnés de se trouver ensemble) 
gesteund door een publieke opinie die wordt geteisterd door een 
begrijpelijke angst voor de drugsproblematiek en zich geen ander 
systeem dan het repressieve kan voorstellen. 

Nu het huidige beleid zo weinig aan zijn doel beantwoordt, is het 
minste dat men kan doen, nadenken over alternatieven die~zoals 
gezegd~geen goede oplossing kunnen opleveren, maar mogelijk 
een ander soort slechte oplossing met iets minder onaanvaardbare 
risico's dan het huidige beleid oplevert. 

Internationaal is een aantal beleidsopties denkbaar. Deze zullen 
achtereenvolgens op hun positieve en negatieve aspecten worden 
bekeken, voor zover dat tenminste gezien de huidige kennis mo
gelijk is. 

A. Voortzetten huidig repressief beleid 

A.I. Hieraan kan men als positieve kanten zien: 
A.I. I. Er worden geen onoverzienbare avonturen ondernomen. 

'Je weet watje hebt en je weet niet watje krijgt' is hier in hoge mate 
van toepassing. Voor wie een dergelijke zekerheid positief waar-
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deert geeft iedere verandering onverdragelijke onrust. Deze onrust 
althans kan met voortzetten van het huidige beleid worden verme
den. 
Nationaal drugsbeleid is in vele landen langzamerhand op het hui- A. I .2. 

dige internationale beleid ingespeeld. 
Nationaal drugsbeleid dat-gegeven de omstandigheden-in 

vele landen aan redelijke eisen beantwoordt komt bij elke interna
tionale verandering op losse schroeven te staan, dus ook de positie
ve kanten van dat beleid. 

Negatieve verwachtingen zijn hierbij: A.2. 
Toename van de drugshandel in de wereld. A.2. I. 

Door de politie worden dikwijls grote en steeds grotere hoeveel
heden drugs opgespoord. In het begin van de zeventiger jaren had 
de onderschepping van een zending drugs een flinke prijsstijging in 
de straathandel tot gevolg. Tegenwoordig wordt de prijs van de 
diverse drugs vrijwel nergens meer beïnvloed door het wegvallen 
van een gedeelte van de aanvoer. Kennelijk is datgene wat wordt 
opgespoord slechts een fractie van de totaal verhandelde hoeveel
heid. 
Toename van het aantal druggebruikers. A.2.2. 

In tal van landen neemt het aantal gebruikers nog steeds toe 
hetgeen o.a. is op te maken uit het in vele landen groeiend aantal 
drugsdoden. De toestand in Nederland lijkt wat dit betreft door het 
gevoerde beleid minder zorgwekkend dan elders. 
Toename van de georganiseerde misdaad. A.2.3. 

Enorme hoeveelheden geld worden verdiend op de internationa
le drugsmarkt Dat maakt het de drugsproducenten en -groothan
delaars mogelijk zich steeds beter te organiseren en technisch uit te 
rusten. Drugs kunnen nog steeds worden beschouwd als een 'groei
markt' die met alle uit de consumptiemaatschappij bekende ver
kooptechnieken wordt gemanipuleerd. 
Toename van de corruptie. A.2-4. 

De bestrijding van de drugsmaffia roept tegenkrachten op. Cor
ruptie is daarbij een eenvoudige en effectieve strijdmethode. Gezien 
de heersende armoede in de meeste drugsproductiegebieden ligt het 
voor de hand dat met corruptie veel kan worden bereikt. 

Daarbij kunnen alle functies in het maatschappelijk bestel be
trokken zijn, hetgeen de uitzichtloosheid van de War On Drugs nog 
eens extra onderstreept. Bovendien is dermate veel geld beschik
baar dat ook in de consumptielanden corruptie maar al te vaak 
haalbaar blijkt. 
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A.2.5. Toename van de economische afhankelijkheid van drugsproductie 
in een aantal landen. 

In veel drugsproducerende landen schieten legale economische 
activiteiten tekort om een aanvaardbaar nationaal inkomen te be
reiken. Als dan de drugsorganisaties met hun enorme financiële 
hulpbronnen~vooral uit eigenbelang~de infrastructuur van het 
land effectiever verbeteren dan de legale regering in staat of bereid 
is te doen, ontstaat niet alleen economische afhankelijkheid van de 
drugsproductie, maar ook een aanzienlijke populariteit van de 
drugsproducenten bij de bevolking, waardoor hun invloed op het 
hele maatschappelijk leven vrijwel onaantastbaar wordt. 

Drugshandel blijkt ook een zeer bruikbare manier om oorlogen 
en gewapend verzet te financieren. 

A.2.6. Toename van de invloed van zwart geld op terreinen die in wezen 
geen relatie hebben met criminaliteit en corruptie. 

Al dat illegaal verdiende geld vraagt om een bestemming, die 
lang niet altijd op crimineel terrein zal liggen. Bij iedere besteding 
op legaal terrein wordt echter in de eerste plaats gekeken naar het 
belang voor de criminele organisatie, hetgeen de invloed achter de 
schermen van de criminele organisatie vergroot. 

A.2.7. Verharding van de maatschappij en van de rechtsorde. 
De ongebreidelde repressie wordt afgeremd en 'gehinderd' door 

normen van rechtsbescherming van verdachten in de strafrechts
pleging. Vandaar dat alom wordt gezocht naar snellere en effectie
vere procedures in opsporing en rechtspraak, die op gespannen 
voet komen te staan met de gevestigde normen. Nergens is trou
wens gebleken dat strengere bestraffing~ tot de doodstraf toe~ 
een belangrijke rem is op druggebruik of met drugs samenhangen
de criminaliteit. Een maatregel als beslaglegging op met drugs ver
diend geld wordt door listige uitwijkmanoeuvres ondermijnd. 

A.2.8. Onverantwoorde toename van de kosten van het repressieve ap
paraat. 

De oorlog tegen de steeds rijkere drugsmaffia kost steeds meer 
geld. Nationale regeringen zijn verplicht de kostprijs van de repres
sie afte wegen tegen andere prioriteiten. De drugsmaffia kent maar 
één prioriteit: zelfverdediging. Dat het geld voor de War On Drugs 
slecht besteed geld is wordt in toenemende mate zelfs ook door 
conservatieve Amerikaanse economen betoogd. 

A.2.9. Toename van AIDS door verspreiding via intraveneus druggebruik. 
De drugsproblematiek wordt in de wereld de laatste jaren ge

compliceerd en zelfs overschaduwd door de uitbreiding van AIDS. 

Waar drugs worden ingespoten blijkt dat een uiterst gevaarlijke 
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verspreidingsvorm van AIDS te zijn. De repressie van de gebruikers 
maakt hen slecht toegankelijk voor preventieve voorlichting en 
maatregelen. Enerzijds bestrijdt men intraveneus druggebruik met 
alle denkbare middelen en anderzijds zou men schone spuiten moe
ten verstrekken voor de AIDS preventie. Deze paradoxale situatie is 
voor vele mensen en in vele landen nog een onverteerd probleem. 

B. Wereldwijd afschaffen van Opiumwetten 

Veel meer dan bij de vorige optie kunnen de gevolgen hiervan alleen 
als veronderstelling worden gegeven omdat op dit gebied niet uit 
ervaring kan worden geput. Afschaffen van de huidige opiumwet
ten betekent niet dat geen nieuwe wetgeving op dit terrein nodig zal 
zijn. Deze zal zich dan echter vooral moeten richten op reglemente
ring van productie, distributie en gebruik. 

De volgende positieve effecten kunnen worden verwacht: B.I. 
De georganiseerde misdaad zal 'geen brood meer zien' in de drugs- B.I. I. 
markt. 

Als drugs-onder nader te bepalen regels-vrij beschikbaar 
komen is te verwachten dat de prijzen dalen. De exorbitante win
sten op de drugsmarkt zullen tot het verleden behoren. Daarmee 
vervalt de aantrekkelijkheid van deze markt voor de internationale 
georganiseerde misdaad die daarmee een belangrijk 'werk'terrein 
zal moeten missen. 
De structurele relatie tussen drugs, druggebruik en criminaliteit B.r.z. 
wordt verbroken. 

Als druggebruik en -handel ophouden misdrijven te zijn vervalt 
de nu automatisch bestaande relatie tussen druggebruik en crimi
naliteit. Deze relatie is momenteel tweezijdig: (Crimineel) drug
gebruik leidt tot (andere) criminaliteit en (vooral jeugdige) crimine
len vormen een belangrijke risicogroep voor druggebruik en versla
ving. Druggebruikers zullen dus niet meer als criminelen worden 
bestempeld en voor (vooral jeugdige) criminelen vervalt de aan
trekkelijkheid van de lucratieve drugsmarkt en mede daardoor ver
mindert hun kans met drugs in aanraking te komen. 
Reglementering van productie en distributie wordt mogelijk. B. I .3. 

Productie en distributie zullen moeten worden gereglementeerd 
naar analogie van andere risicovolle producten zoals alcohol en 
tabak. Het is aannemelijk dat dit in een legale sfeer mogelijk en 
controleerbaar kan worden, hoe moeilijk het opstellen en realiseren 
van een haalbare en acceptabele reglementering ook zal zijn. 
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B. I -4. Gebruik wordt meer toegankelijk voor beïnvloeding. 
Als gebruik niet meer in het verborgene hoeft te gebeuren wor

den gebruikers makkelijker bereikbaar en beter toegankelijk voor 
beïnvloeding. In veel andere landen is dit argument van nog groter 
belang dan in Nederland, waar verslaafden naar verhouding re
delijk bereikbaar zijn. Een gedeelte van het geld dat nu aan onder
drukking wordt besteed kan worden gebruikt voor grootscheepse 
acties op het gebied van preventie en therapie. 

B. I .5. Geïntegreerd beheerst gebruik wordt probleemloos. 
Het gebruik van tal van stoffen hoeft geen enkel probleem op te 

leveren voor mensen die in staat zijn het gebruik te beheersen en in 
hun leven te integreren. Voor deze mensen is ontkoppeling van 
druggebruik en criminaliteit speciaal van belang. 

B. I .6. De rechtsorde kan zich herstellen. 
Het onderscheid in de strafwetgeving in tal van landen tussen 

drugsdelicten en ander delicten en het verschil in methodiek van 
opsporing, vervolging en berechting kunnen vervallen. 

B.I. 7· Overbelasting van politie, justitie en gevangeniswezen zal vermin
deren. 

Politie en justitie krijgen de handen vrij voor andere-nu nood
gedwongen verwaarloosde-taken. In alle westerse landen is een 
derde tot twee derde van de gedetineerden verdacht van of veroor
deeld voor een met drugs samenhangend delict. Hiervan is op zijn 
minst een aanzienlijke vermindering te verwachten. Het probleem 
van delicten onder invloed van bepaalde stoffen zal echter blijven 
bestaan en het probleem van druggebruik door gedetineerden zal 
hiermee niet uit de wereld zijn. Of de overbelasting van politie en 
justitie per saldo zal worden opgelost is moeilijk te zeggen. Crimi
nele activiteiten zullen immers niet altijd ophouden maar kunnen 
zich ook verplaatsen naar andere gebieden. 

B. I .8. Het corrumperend effect van de teelt en productie van verboden 
stoffen op de maatschappij in de productielanden zal verminderen. 

Als deze stoffen niet meer verboden zijn zal de verbouw en pro
ductie doorgaan conform de vraag op de wereldmarkt. De op
brengst daarvan kan dan op legale wijze bijdragen aan het Bruto 
Nationaal Product. Als de inkomsten uit legale drugshandel ten 
achter zouden blijven bij de huidige toestand, moet met internatio
nale hulp naar compensatie worden gestreefd. 

B.2. Behalve deze redelijk voorspelbare positieve verwachtingen bij li
beralisering en !egalisering van drugs is een aantal negatieve gevol
gen te verwachten. 
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Het normatiefkader dat de Opiumwet stelt, vervalt. B.z. r. 
Opiumwetgeving is een baken dat de grens aangeeft tussen wat 

mag en wat niet mag. Dat geeft duidelijkheid die aan tallozen een 
gevoel van veiligheid geeft. Het wegvallen van dit baken geeft on
rust en onzekerheid. Dat is een wezenlijk probleem dat in de discus
sie een belangrijke rol zal spelen. 
Na het wegvallen van de oude Opiumwetgeving zal nieuwe interna- B.2.2. 
tionale en nationale regelgeving noodzakelijk zijn, met name op het 
terrein van productie, distributie en sturing van het gebruik. Op-
stellen, controleren en afdwingen van deze regels zal niet eenvoudig 
zijn. 
Het gebruikspatroon verandert. B.2.3. 

Vermoedelijk zal deze verandering neerkomen op een aanvan
kelijke toename. Voor mensen die worden geremd door verbods
bepalingen vervalt die rem. Voor mensen die worden aangezet door 
de uitdaging van het verbodene vervalt die prikkel. 

Vermoedelijk zal het gebruik zich na aanvankelijke schommelin
gen stabiliseren. Maar niemand weet wanneer en op welk niveau en 
niemand kent de invloeden die een bereikt evenwicht weer kunnen 
verstoren. Deze onkenbaarheid van de gevolgen is een van de 
grootste obstakels in het denken over liberalisering/legalisering. 
Lijdeusdruk vermindert als factor die aanzet tot beëindiging van B.2.4. 
gebruik. 

Druggebruik wordt door de gebruikers meestal zeer ambivalent 
beleefd. Naast het genot dat het druggebruik oplevert is de gebrui
ker zich zeer wel bewust van de nadelen van het gebruik. Dat zijn 
enerzijds de externe gevolgen zoals criminalisering en de verstoring 
van het sociaal functioneren en anderzijds is er bij misbruik op het 
persoonlijke vlak de onmogelijkheid van een optimale geestelijke 
ontplooiing. Staken van het gebruik vraagt een overheersing van de 
negatieve ervaringen over de positieve die het gebruik verschaft. 

Wegvallen van het verbod en van bestraffing bij overtreding 
daarvan vermindert het 'lijden' van de verslaafde. Hoewel toevoe
gen van leed aan een verslaafde de verslaving niet kan genezen, 
blijkt bij mensen die een verslaving overwonnen hebben dat het 
lijden-in welke vorm dan ook-een rol heeft gespeeld bij de be
sluitvorming om het gebruik te beëindigen. 
Georganiseerde misdaad wijkt uit naar andere 'werk'terreinen. B.z.s. 

De konsekwenties hiervan voor andere onderdelen van het 
maatschappelijk leven zijn onmogelijk te voorspellen. 
Mogelijke ongunstige economische gevolgen voor drugs produce- B.z.6. 
rende landen. 
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De inkomsten uit de productie van gewassen waaruit drugs wor
den geproduceerd conform de behoefte op de wereldmarkt, zouden 
lager kunnen zijn dan de opbrengsten tot nu toe. In dat geval zal 
met internationale hulp naar compensatie moeten worden ge
streefd. 

C. Selectief legaliseren van bepaalde drugs 

Hierbij kan gedacht worden aan cannabis, maar ook aan cocaïne. 
Voor cannabis wordt verwezen naar hoofdstuk 8. Selectief vrij
geven van bijvoorbeeld cocaïne of andere nader te bepalen stoffen 
voorkomend op Lijst I van de Opiumwet, bij in stand houden van 
een verbod op andere drugs, zoals opiaten, heeft vermoedelijk de 
volgende positieve en negatieve aspecten: 

C.I. Positieve aspecten zijn: 
C.I. I. Staken van de War On Drugs voor zover die op cocaïne is gericht. 
C. I .2. Geïntegreerd gebruik van cocaïne of andere vrijgegeven stoffen zou 

probleemloos mogelijk zijn. 
Zie het gestelde onder B.r.s. 

C.2. Negatieve aspecten zijn: 
C.2. I. Er ontstaat een opeenhoping van negatieve effecten. 

Vrijwel alle negatieve aspecten van de opties A en B, zoals be
schreven onder A.2. en B.2. zouden hier gelden, zij het hoogstens in 
soms iets verminderde mate. 

C.2.2. Vermoedelijk zou een verschuiving optreden van het gebruik van 
opiaten en andere stoffen naar cocaïne of andere vrijgegeven stof
fen, met niet te voorspellen gevolgen. 

C.2.3. Selectieflegaliseren geeft onlogische willekeur. 
Selectieflegaliseren van cocaïne zou een opportunistische maat

regel zijn, zonder de mogelijkheid van een solide onderbouwing. De 
opgetreden inconsequentie zou politiek niet hanteerbaar zijn. 

D. Eenzijdig opzeggen van het Enkelvoudig Verdrag en nationaal 
afschajfèn van de huidige Opiumwetten door Nederland 

D.I. Als positiefzou hier kunnen gelden: 
D.r.r. De onder B.I. beschreven positieve gevolgen van liberalisering zul

len gedeeltelijk van toepassing kunnen zijn. 
Dat geldt met name voor zover het betreft decriminalisering 

(B.r.2.), geïntegreerd gebruik (B.r.s), bereikbaarheid van de ge-
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bruikers (B. 1.6.) en mogelijk de vermindering van de overbelasting 
van poli tie en justitie en gevangeniswezen (B. I. 7.). 
De onder A.2. beschreven nadelen van het huidige repressieve be- D.I.2. 
leid vervallen voor een gering deel. 

Hierbij kan worden gedacht aan de kosten van het repressief 
apparaat (A.2.8.) en de toename van AIDS onder intraveneuze drug
gebruikers (A.z.g). 

Aan de onder B.z. beschreven negatieve verwachtingen kunnen D.z. 
daarentegen enkele belangrijke worden toegevoegd: 
Opzeggen zou door andere landen als een ernstige en onaanvaard- D.z. r. 
bare verdragsschending worden beschouwd. 

Juridisch is opzeggen desnoods mogelijk, maar juridische argu
menten zouden toch niet de grote afkeer tegen een dergelijke maat
regel die in veellanden zou heersen, ongedaan maken. 
Nederland wordt wereldcentrum voor elders verboden drugshan- D.2.2. 
del. 

Als in één land de Opiumwetten worden afgeschaft, zal de inter
nationale drugshandel zich daar concentreren, waardoor tege
lijkertijd een brandhaard zal ontstaan voor de georganiseerde mis
daad, ook voorzover die zich op andere terreinen dan de drugshan
del beweegt. Dit zou voor de andere landen die het verbod handha
ven, volstrekt onaanvaardbaar zijn en tot allerlei conflicten en 
sancties kunnen leiden. Er zou bovendien weinig kans bestaan dat 
een dergelijk voorbeeld tot navolging zou leiden. 

Een toeloop van buitenlandse verslaafden naar Nederland is niet te D.2.3. 
vermijden. 

Bestrijding van deze effecten zou niet zijn te combineren met een 
politiek van vervagende nationale grenzen, zoals in Europa wordt 
nagestreefd. 

Een afweging van de voor- en nadelen van de hier beschreven opties 
is moeilijk en eigenlijk op dit moment niet mogelijk. Eerst is onder
zoek nodig naar waarde en gewicht van de genoemde positieve en 
negatieve aspecten. Deze zullen moeten worden aangevuld en 
scherper geformuleerd. De aard van dat onderzoek, en enkele van 
de daarbij te verwachten problemen worden in het volgende hoofd
stuk beschreven. 
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5. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

Drugsproblemen zijn bij uitstek multidisciplinair en 'grens
overschrijdend'. Wetenschappelijk onderzoek over drugs- en ver
slavingsproblematiek en de maatschappeljke oorzaken en gevolgen 
daarvan zal dan ook internationaal moeten worden opgezet waar
bij alle, ook zijdelings betrokken disciplines moeten participeren. 

Op nationaal niveau moet de reeds op gang komende multidis
ciplinaire samenwerking op het gebied van het verslavingsonder
zoek door universiteiten krachtig worden bevorderd, bijvoorbeeld 
door het instellen van meer leerstoelen in verslavingswetenschap
pen. 

Er dient een overkoepelende internationale coördinatie te 
komen die mogelijk maakt dat in diverse landen gelijktijdig gericht 
onderzoek op vergelijkbare wijze wordt uitgevoerd. 

De coördinatie zal zich vooral ook moeten richten op een goede 
documentatie. Het multidisciplinaire karakter van de problema
tiek maakt het uiterst moeilijk een goed overzicht te krijgen over de 
beschikbare literatuur. Want deze moet worden gezocht in zeer 
uiteenlopende, in de landstalen verschijnende vaktijdschriften die 
vaak slechts voor directe beroepsgenoten toegankelijk zijn. 

Onderzoek naar het effect van het huidige beleid op macro-ni
veau is alleen interessant voor zover het door historici wordt ver
richt die dit beleid in historisch perspectiefkunnen plaatsen. 

Repressief beleid wordt alom als vanzelfsprekend beschouwd. 
Het is van belang meer inzicht te krijgen in de redenen van deze 
schijnbare vanzelfsprekendheid. Vergelijkbare ervaringen met 
ander beleid dan repressief beleid ontbreken. Toch is indirect veel 
nuttige informatie te verkrijgen. Zo zal een grondige analyse van de 
drooglegging van Amerika en de gevolgen van het staken daarvan 
moeten worden vergeleken met de te verwachten effecten van li
beralisering van drugs. 

Ook is meer studie nodig naar de effecten van toename en afname 
van sociale plagen zoals oorlog, armoede en onderdrukking op 
druggebruik binnen een volk of bevolkingsgroep. Het is niet waar
schijnlijk dat internationale regelgeving om druggebruik te beper
ken in dergelijke situaties veel invloed zal hebben. Het druggebruik 
is dan immers een symptoom van sociale wantoestanden. De ernst 
van deze misstanden overtreft de specifieke problemen die het 
druggebruik kan opleveren als regel in hoge mate. 

Toename en afname van gebruik volgen hier eigen wetmatighe
den, die nog onvoldoende zijn onderzocht. Historische voorbeel-
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den leren dat het druggebruik blijkbaar als vanzelf afneemt als de 
sociale situatie verbetert. Het druggebruik onder de militairen in 
Vietnam is wat dit betreft het best bestudeerd. Hier is gebleken, dat 
het overgrote deel van de gebruikers na demobilisatie zonder veel 
therapeutische maatregelen het gebruik wist te beëindigen. 

Onderzoek moet zich vooral richten op te verwachten effecten 
van eventuele beleidsveranderingen. 

Daarbij wordt men geremd door het feit dat de maatschappelijke 
verhoudingen het opzetten van beleidsexperimenten op veel terrei
nen praktisch onmogelijk maken. 

Veel onderzoek zal daarom een indirect en veronderstellend ka
rakter moeten hebben en zich moeten richten op het inventariseren 
van te verwachten voetangels en klemmen bij verandering van be
leid. Hieruit kan een aantal waarschuwingen voortvloeien, waar
mee rekening kan worden gehouden. Zo zouden wellicht enkele 
van de remmen die beleidsverandering tegenhouden, kunnen wor
den uitgeschakeld. 

Bij het te verrichten onderzoek zullen ten minste twee hypothe
sen voor zover mogelijk moeten worden getoetst: 

Liberalisering van drugs vormt geen werkelijke bedreiging voor 
een gemeenschap/volk/natie. Wel voor kwetsbare individuen. 

De bedreiging voor het individu die ontstaat bij vrije, zij het 
gereglementeerde beschikbaarheid van drugs, is na afweging van 
alle voor- en nadelen minder dan de bedreiging die uitgaat van 
druggebruik in de criminele sfeer. (Daarbij moeten de effecten van 
criminalisering nadrukkelijk worden meegewogen). 

Voor de belangrijkste betrokken disciplines kunnen de volgende 
onderzoeksterreinen als voorbeeld worden genoemd: 

(Voor aanvulling vatbare opsomming in alfabetische volgorde) 

Te verwachten reactie van de georganiseerde misdaad op wegvallen Criminologie 
van de illegale drugsmar kt. 

Te verwachten effect van liberalisering op crimineel gedrag van 
druggebruikers. 

Te verwachten effecten voor de economie van drugsproducerende Economie 
landen bij !egalisering van drugs. 

Adequate maatregelen om nadelige effecten te compenseren. 

Ontwikkeling van middelen die effecten van drugs kunnen rem- Farmacologie 
men, blokkeren of tegengaan. 

Interactie van gebruikte en misbruikte drugs. 
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Psychiatrie 

Psychologie en 
sociale psychologie 

Psychofarmacologie 

Rechts
wetenschappen 

Sociologie 

Het effect van diverse drugs op (categorieën van) psychiatrische 
patienten. 

Uitbreiding van psychiatrische diagnostiek bij gebruikers. 

Oorzaken van publieke en politieke 'voorliefde' voor repressie bij 
de aanpak van drugsproblematiek 

Identificeren van risicogroepen voor geliberaliseerd drug
gebruik. 

Te verwachten effect van liberalisering van drugs op psycholo
gisch/psychiatrische risicogroepen. 

Het effect van diverse stoffen op (agressief) gedragvan mensen. 

Onderzoek naar consequenties van wijzigingsvoorstellen op re
gelgeving voor geliberaliseerd gebruik van stoffen. 

Te verwachten maatschappelijke effecten van liberalisering van di
verse drugs. 

Te verwachten effecten van experimentele liberalisering van can
nabis in Nederland enjof andere landen. 

Toename respectievelijk afname van druggebruik bij oorlog of 
vrede of andere ontwikkelingen in sociale pathologie. 
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6. INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN 

De in het hoofdstuk 4 geschetste opties, afgezien van de mogelijk
heid het repressief beleid voort te zetten, hebben uiteraard een 
voornamelijk theoretisch karakter. Maar de realiteit schept een 
situatie waarin eigenlijk weinig valt te kiezen, want de ontwikkelin
gen op het gebied van de drugs- en verslavingsproblematiek en de 
visie daarop, staan niet stil en laten zich nauwelijks sturen. 

Er is een geleidelijke verschuiving van de meningen merkbaar in 
de richting van wat steeds meer als het minste van de kwaden wordt 
beschouwd, namelijk de liberalisering en decriminalisering. 

De vergelijking dringt zich hier op met de gang van zaken zoals 
die zich voltrekken rond abortus, euthanasie en zelfs met het com
munisme in het oost blok. Hier is telkens de realisering van de keus 
voor het minder kwade doorgezet, dwars tegen de bestaande ver
bodsbepalingen in, omdat dit ontwikkelingen waren die maat
schappelijk niet meer zijn te stuiten. 

Geleidelijkheid kan zich op twee manieren uiten: 
Eerst cannabis, daarna andere drugs. 
Eerst locaaljregionaal, dan interregionaal, nationaal en interna

tionaal. 

Het is niet te verwachten dat liberalisering en !egalisering in Neder- Nederland 
land een onverteerbare zaak zou zijn en blijven. Immers: 

De publieke opinie is hier langzamerhand op voorbereid en is 
met een verstandige, gerichte informatie verder te beïnvloeden. 

In politieke kringen wordt steeds meer, zij het vooralsnog in 
weinig gestructureerde vorm, twijfel geuit aan het nut van het ver
bieden van cannabis en andere drugs en wordt de wenselijkheid van 
liberalisering als alternatief en minste van twee kwaden, door velen 
niet meer geheel afgewezen. 

Een geslaagde liberalisering en !egalisering van cannabis zou 
argumenten kunnen leveren in de discussie over liberalisering van 
andere stoffen (zie hoofdstuk 7). 

In Nederland heeft sinds de behandeling in het parlement van de 
Nota Baan in I976 geen fundamentele gedachtenwisseling over de 
drugsproblematiek meer plaats gehad. Het is aan te bevelen het 
gesprek op politiek niveau over deze zaken te heropenen, niet om
dat een grensverleggend wetsontwerp daartoe aanleiding geeft, 
maar om voorbereid te zijn en te blijven op elke verandering van de 
status quo in de internationale aanpak van de drugsproblematiek. 
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Europa Op tal van plaatsen en door een groeiend aantal gezaghebbende 
personen worden ideeën geuit en initiatieven ontwikkeld die gaan 
in de richting van liberalisering. 

Bij deze ontwikkeling van onderaf is te verwachten dat de tradi
tionele repressieve krachten gaan verslappen. Zo kan een steeds 
groter assortiment van gedeeltelijke, locale oplossingen ontstaan, 
waaruit lering kan worden getrokken. Lessen met een positieve en 
met een negatieve strekking. Zo zal elke locale of regionale af
wijking van het gebruikelijke beleid spanningen veroorzaken op de 
raakvlakken met gebieden, waar (nog) geen veranderingen worden 
ondernomen. 

Geconstateerd kan worden, dat gelijkdenkenden over alternatief 
beleid elkaar steeds beter weten te vinden en hun krachten weten te 
verenigen. Het is daarom aannemelijk, dat 'liberaliseringshaarden' 
in onderling contact steun zullen zoeken om hun ideeën verder uit 
te bouwen en hun positie te versterken. 

Europa koerst af op een vanaf 1992 te realiseren verregaande 
harmonisatie op alle mogelijke terreinen. In het kader van de on
derhandelingen over de consequenties van het accoord van Schen
gen, waarbij harmonisatie van wetgeving in de betrokken landen 
op allerlei gebied wordt nagestreefd, is het afwijkende Nederlandse 
standpunt met name wat het cannabisbeleid betreft (zie Hoofdstuk 
7) sterk onder druk komen te staan. Deze druk is vooralsnog af
gewend, maar er moet blijvend worden gewaakt tegen een te starre 
harmonisatie van regelgeving, die geen ruimte zou laten voor het 
eigen Nederlandse beleid. 

Het is overigens ondenkbaar dat Nederland ermee zal instem
men het ook in West Duitsland steeds minder populaire repressieve 
systeem over te nemen. Harmonisatie kan daarom niet anders gaan 
dan in de richting van het tot voor kort in het buitenland zo verfoei
de Nederlandse genuanceerde beleid, dat meer pijlen op de boog 
heeft, dan alleen maar repressie. 

Mondiaal niveau Op mondiaal niveau zijn de pro biemen ingewikkelder dan op Euro
pees niveau, o.a. omdat daar sprake is van problemen van zowel de 
productie- als van de consumptielanden. Als sprake is van het mon
diaal niveau denkt men allereerst aan de natie die daar op het 
gebied van het drugsbeleid de toon aangeeft, de Verenigde Staten. 

In alle landen, ook in de Verenigde Staten, spelen zich ontwikke
lingen af in de richting van liberalisering, in aard maar niet in 
intensiteit vergelijkbaar met die in Europese landen. Maar de 
macht van de repressief denkenden is groot en de lobby van de 
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drugsmaffia tegen liberalisering is machtig, zodat de ontwikkelin
gen, vooral in de Verenigde Staten zich in een langzamer tempo 
zullen voltrekken. Europa zal hier echter een voorbeeld zijn, waar
van aannemelijk is dat de effecten op lange termijn niet zullen 
uitblijven. 

Daardoor ontstaat echter het risico dat het besef, dat de War On 
Drugs niet te winnen is, zeer plotseling doorbreekt, met als gevolg 
een onverwachte zeer snelle omwenteling, die in de gehele wereld 
belangrijke repercussies zou krijgen en die opnieuw aan de recente 
ontwikkelingen in Oost-Europa zou doen denken. Deze ver
gelijking gaat natuurlijk mank, want anders dan de bevrijding die 
in Oost Europa wordt ervaren, zal men hier toch sterk het gevoel 
moeten verwerken, de strijd om de beheersing van de drugsproble
matiek verloren te hebben. De gevolgen daarvan zijn zoals in 
hoofdstuk 4 onder B geschetst, niet te overzien. Maar deze 'neder
laag' kan worden verzoet door de gedachte dat bij liberalisering het 
nadeel voor de drugsmaffia groter is dan voor de internationale 
gemeenschap. 
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7. CANNABISBELEID 

In de Opiumwet werd in I976 het onderscheid ingevoerd tussen 
stoffen met een 'onaanvaardbaar risico' en cannabisproducten 
m.u.v. hasj-olie. Bezit van ten hoogste 30 gram hasj kon nu worden 
berecht als overtreding en niet meer als misdrijf. Bezit van of handel 
in grotere hoeveelheden hasj is nog steeds een misdrijfterwijl voor 
grensoverschrijdende handel een hogere strafmaat is gesteld. 

Hiermee betrad Nederland een principieel andere weg dan vrij
wel alle andere landen waar men van geen onderscheid in de wet
geving wil weten tussen 'soft' en 'hard' drugs. In de praktijk van de 
rechtspraak wordt echter in de meeste landen een 'hasjdelict' min
der zwaar gestraft dan een 'harddrugdelict'. 

De bedoeling van het Nederlandse beleid was een scheiding te
weeg te brengen tussen de markt van cannabis (marihuana ofhas
jies) en de markt van wat men de hard drugs noemt, de markt van 
vooral opiaten, amfetaminen en cocaïne. Men hoopte daarmee de 
gevreesde 'stepping-stone theorie' te omzeilen, de inmiddels onjuist 
gebleken theorie dat gebruik van een lichtere drug vrijwel automa
tisch voert tot gebruik van zwaardere middelen. Wat wel opging 
was dat de dealers in het lichtere zich ook bezig hielden met de 
verkoop van het zwaardere zodat wie met cannabis begon al heel 
gemakkelijk de overstap naar opiaten kreeg aangeboden. 

In de in hoofdstuk I genoemde publikatie van het NIAD wordt het 
aantal cannabisgebruikers in Nederland geschat op 300.000. In 
vergelijking met ander westerse landen schijnt het dat 'Nederland 
relatief gunstig scoort'. 

Het Nederlandse cannabisbeleid heeft zoals alles positieve en 
negatieve kanten. 

Als positiefkan gelden: 
De scheiding van markten is redelijk gelukt. 

De kans op een overstap van soft naar hard drugs is door het 
Nederlandse cannabisbeleid inderdaad sterk verminderd. De 
praktijk van vervolging en berechting maakt het oogluikend mo
gelijk in het klein in hasj te handelen. Er heeft zich nu een gebrui
kersmarkt van hasj ontwikkeld waar de harddrugs geen rol van be
tekenis spelen. Huisdealers en 'koffieshops' worden ongemoeid ge
laten als zij zich aan gestelde voorwaarden houden, namelijk geen 
hard drugs te verkopen en geen 'wervende reclame' te maken. 
Hasjgebruik is probleemloos mogelijk. 

Het grote aantal mensen dat hasj weet te gebruiken op een wijze 

34 7· Cannabisbeleid 



die is te vergelijken met een matig en verantwoord alcoholgebruik 
kan zich dat genoegen zonder problemen veroorloven. 

Daar staan de volgende negatieve aspecten tegenover: 
Toename van excessief gebruik, soms leidend tot echte problemen 
die men zelfs' hasjversla ving' kan noemen. 

Men kan niet zeggen dat hasjmisbruik een belangrijk maat
schappelijk probleem oplevert. Maar het is beslist onjuist het be
staan van problematisch hasjgebruik te ontkennen. Lange tijd 
heeft men in Nederland gedacht dat het gebruik van hasj geen 
kwaad kon. De berichten hierover die vooral uit W.Duitsland en 
Zweden kwamen, werden ook door deskundigen als indianenver
halen van de hand gewezen. Met de komst van de koffieshops blijkt 
echter dat overmatig gebruik wel degelijk tot sociale en gezond
heidsproblemen kan leiden. Het aantal hulpzoekers wegens de ge
volgen van niet meer hanteerbaar hasjgebruik neemt bij de Consul
tatiebureaus voor Alcohol en Drugs de laatste jaren dan ook toe 
tot bijvoorbeeld in Amsterdam enkele tientallen per jaar. Waar
schijnlijk is de oorzaak van deze verandering juist gelegen in de 
scheiding van de markten: in vroeger jaren ging degene die aan een 
enkel stickie niet genoeg had over op een zwaarder middel. De klant 
van de koffieshop voor wie een enkel stickie te weinig is, is eerder 
geneigd steeds meer hasj te gebruiken zonder dat hij daarbij taalt 
naar zwaardere drugs, mede omdat de criminalisering bij gebruik 
van hard drugs daarbij voor velen een begrijpelijke hinderpaal is. 
Paradoxaal en inconsistent vervolgingsbeleid. 

Het vervolgen van de groothandel bij niet vervolgen van de klein
handel stelt alle betrokkenen voor paradoxale situaties. Logica 
ontbreekt in een beleid dat van politie en justitie vervolging ver
wacht van grensoverschrijdende handel, daarna in mindere mate 
van handel ter bevoorrading van de koffieshops terwijl als de han
delswaar daar eenmaal is aangekomen, in de praktijk tenslotte de 
strafbaarheid vervalt. Nederland staat hiermee internationaal in 
een voor niemand bevredigende en moeilijk begrijpelijk te maken 
uitzonderingspositie. Dat blijkt ook uit de enorme verschillen in 
strafmaat die in de diverse landen wordt gehanteerd bij de berech
ting van cannabishandelaars. De willekeur in opsporing en vervol
ging werkt bovendien in hoge mate demotiverend op het personeel 
vanjustitie en politie. 

Nederland zou-onafhankelijk van wat men in het buitenland 
daarover denkt-verder kunnen gaan en eenzijdig cannabis geheel 
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legaliseren. Dat zou de volgende positieve en negatieve effecten 
kunnen hebben: 

Positief De positieve kanten aan het huidige beleid, de scheiding van mark
ten en decriminalisering van geïntegreerd gebruik zouden nog wat 
sterker accent krijgen. 

Het onlogische onderscheid tussen strafbare aanvoer en niet
strafbare detailhandel/consumptie zou vervallen. 

Negatief De in hoofdstuk 4 beschreven negatieve effecten van eenzijdig lega
liseren van bv cocaïne zijn hier grotendeels van toepassing, zoals de 
internationale weerstand, de toeloop van buitenlandse kopers en de 
concentratie van internationale handel. 

De kans bestaat op toename van het gebruik en daarmee ook van 
excessief gebruik onder hen die zich tot dusver door het verbod 
hebben laten weerhouden. 

Als cannabishandel uitsluitend in Nederland legaal wordt, 
neemt dat niet weg dat de aanvoer uit het buitenland in handen is 
van de georganiseerde misdaad zodat contacten daarmee voor de 
dan legale Nederlandse cannabishandel onmisbaar zouden blijven. 

Toch wint ook internationaal de mening veld dat het niet onverant
woord is om cannabis uit de sfeer van de criminaliteit te halen. Het 
is al eerder gebeurd dat stoffen die men aanvankelijk door middel 
van verbodsbepalingen en sancties trachtte te weren, toch in de 
cultuur zijn geïntegreerd. Ook koffie en tabak zijn verboden drugs 
geweest. En hoe schadelijk tabak inmiddels ook is gebleken, nie
mand zou willen propageren tabaksgebruik strafbaar te stellen. 

Het gebruik van cannabis is vergelijkbaar met dat van alcohol. 
Voor het overgrote deel van de gebruikers leidt het gebruik van 
alcohol niet tot moeilijkheden. Misbruik van alcohol is echter maar 
al te bekend. Het bestrijden van alcoholgebruik met drooglegging 
en het propageren van geheelonthouding heeft echter gefaald. Het 
alcohol-matigingsbeleid accepteert dan ook het gebruik van alco
hol maar niet in combinatie met bijvoorbeeld werk, verkeer en 
sport. Eenzelfde houding t.o.v. hasj lijkt voor de hand te liggen. 

Het huidige repressief beleid dat nergens ter wereld succesvol is, 
blijkt dood te lopen op onuitvoerbaarheid. 

Al dan niet gebruiken van welke stof dan ook door het individu is 
in de eerste plaats een zaak van persoonlijke verantwoordelijkheid. 
De overheid kan hier wel een kader aangeven en bepaalde grenzen 
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stellen~mits zij ook bereid is die te handhaven~maar klaar
blijkelijk kan de overheid het gebruik van welke stof dan ook in 
laatste instantie niet afdoende verhinderen. 

Hasjgebruik kan~evenals alcoholgebruik~zoniet als een 
kwaad dan toch als een riskante gewoonte worden beschouwd. Bij 
afweging van kwaden helt men er in Nederland toe over de gevol
gen van de criminalisering als een groter kwaad te zien dan het 
gebruik zelf, waardoor de balans van kwaden hier zal doorslaan in 
de richting van de !egalisering. Een Nederlands pleidooi voor !ega
lisering zal~gezien de emotionele lading van dit onderwerp en 
gezien de ambivalente Nederlandse reputatie in het buitenland~ 
ondanks eventuele goede argumenten hiervóór, waarschijnlijk een 
averechts effect hebben. 

Om uit de impasse te komen zal een strategie moeten worden 
ontwikkeld die een zinvolle nationale en internationale discussie 
mogelijk maakt. Daarbij moet blokkering van de discussie als ge
volg van opgewekte emoties in ieder geval worden vermeden. Wat 
drugs betreft, heeft Nederland terecht en ten onrechte de naam een 
onverantwoord nonchalant beleid te hebben gevoerd. Ten onrechte 
wat het beleid zelf betreft, terecht wat betreft de wijze waarop in het 
verleden dit beleid naar het buitenland toe is 'verkocht'. 

Een goede strategie zal moeten bestaan uit verschillende fasen. 

Nederland heeft zich tegen wil en dank ontwikkeld tot een soort Onderzoek 
'proeftuin' waarin zich een geliberaliseerd beleid heeft ontwikkeld. 
Van de in deze proeftuin opgedane kennis dienen nu de vruchten te 
worden geplukt. 

Op Nederlandse uitnodiging stellen buitenlandse deskundigen 
een onbevooroordeeld en zo objectief mogelijk multidisciplinair 
onderzoek in naar de wijze waarop het cannabisgebruik zich in 
Nederland onder invloed van het huidige beleid heeft ontwikkeld 
en naar de plaats die cannabis zich heeft verworven, enerzijds in het 
kader van het totale druggebruik, anderzijds in de 'normale' we
reld. 

De resultaten van dit onderzoek moeten worden vergeleken met 
soortgelijke onderzoekingen in andere landen. Een internationale 
organisatie zal hier coördinerend moeten optreden. 

Hier te lande is de sterke indruk opgedaan, dat door het Nederland
se beleid de schade door cannabisgebruik is te beperken (waarbij 
als schade voor de gebruikers ook geldt het gevolg van de criminali
sering). Te verwachten is, dat het bovengenoemde onderzoek deze 
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indruk zal bevestigen. Dat zal aanleiding kunnen zijn tot het op 
gang brengen van een stapsgew\jze liberalisering onder voortdu
rende controle van de ontwikkelingen die zich daarbij nationaal en 
internationaal zullen voordoen. 

Deze liberalisering zou wederom moeten worden gedragen door 
internationale organisaties zoals op Europees niveau de Europese 
Commissie en op mondiaal niveau de Verenigde Naties, waarbij 
van die zijde krachtig zal moeten worden gewerkt aan bijsturing 
van de publieke opinie in landen met een sterk afwijzende houding 
tegenover gebruik van cannabis. 

Bij dit alles moet nadrukkelijk worden vermeden de indruk te 
wekken of het vooroordeel te versterken dat 'Nederland' een voor
stander zou zijn van druggebruik in het algemeen en van hasj
gebruik in het bijzonder. 

Door middel van een dergelijke strategie moet het mogelijk zijn 
aanvankelijk op Europees, later ook op mondiaal niveau een con
structieve bijdrage te leveren aan een schijnbaar onoplosbaar pro
bleem waarvan de onoplosbaarheid echter voornamelijk moet 
worden gezocht in de uitzichtloze aanpak tot nu toe en in de hard
nekkigheid waarmee het denken over andere oplossingen dan de 
thans gevolgde nationaal en internationaal door de meerderheid 
van beleidsmakers en publieke opinie wordt afgewezen. 
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8. CONCLUSIES VOOR INTERNATIONAAL BELEID 

In de hoofdstukken 4 tot en met 7 is een aantal gedachten en ont
wikkelingen met betrekking tot internationaal drugsbeleid be
schreven. Uit die beschrijving volgt dat niet een enkele, eenduidige 
conclusie is te trekken voor het in de toekomst te voeren beleid. Wel 
is het mogelijk enkele lijnen aan te geven waarlangs dat beleid zich 
volgens D66 in de komende jaren zal moeten ontwikkelen. Daarbij 
is essentieel dat niet op één paard kan worden gewed: de bedoelde 
beleidslijnen hangen weliswaar samen, maar het beleid zallangs elk 
van die lijnen afzonderlijk moeten worden uitgebouwd. Voorko
men moet worden dat door een keuze voor één beleidslijn de ont
wikkeling langs andere lijnen stagneert. Dat maakt het beeld van 
mogelijke conclusies wel ingewikkelder, maar de drugsproblema
tiek leent zich nu eenmaal niet voor eenvoudige oplossingen. 

Het internationale drugsbeleid zal zich verder moeten ontwikkelen 
langs tenminste de volgende drie beleidslijnen. 

In de eerste plaats is geconstateerd (zie hoofdstuk 6) dat de drugs
problematiek en de aanpak daarvan in volle ontwikkeling zijn. 
Daarbij groeit het besef dat repressie alléén niet tot werkbare oplos
singen leidt. Internationaal-zeker binnen Europa-tekent zich 
een aanpak af die wijst in de richting van een afweging van kwaden, 
waarbij de gevolgen van het huidige beleid meer en meer als een 
ernstig kwaad worden beschouwd. 

Zo ontstaat niet één strakke beleidslijn, maar een pluriform pro
ces van 'trial and error'. Al discussiërend en experimenterend ont
staan verschillen in locale, regionale en nationale aanpak van het 
drugsprobleem waarbij men op zoek is naar de minst kwade oplos
sing. Daarbij blijkt de totale repressie als uitgangspunt meer en 
meer te worden verlaten. 

Dit proces van 'trial and·error' moet sterk worden gesteund en 
bevorderd, om op die manier ervaring op te doen en discussie op 
gang te brengen. Daartoe moet samenwerking en uitwisseling van 
informatie zoveel mogelijk worden aangemoedigd. 

Nederland kan in dat proces een rol spelen door de resultaten 
van het eigen drugsbeleid, gebaseerd op scheiding van markten, 
decriminalsering en nadruk op hulpverlening, naar buiten uit te 
brengen. 

Een afzonderlijk aandachtspunt is dat de regelgeving in het 
kader van de komende eenwording van Europa, dan wel in het 
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kader van het Schengen-accoord deze ontwikkeling in de richting 
van pluriformiteit en optimalisering niet mag verstoren door een te 
starre harmonisatie of een nieuwe golfvan repressie. 

Onderzoek Een tweede beleidslijn is de volgende. In hoofdstuk 4 is beschreven 
dat de gevolgen van andere beleidsopties dan totale repressie nog 
volstrekt onvoldoende zijn onderzocht. Daartoe is internationaal, 
multidisciplinair onderzoek nodig. Door in samenhang de con
sequenties te bestuderen van tot nu toe niet geaccepteerde of toe
gepaste oplossingen kunnen taboes worden doorbroken en kunnen 
de voor- en nadelen van verschillende eindbeelden tegen elkaar 
worden afgewogen. Op die manier kan sturing en stimulans worden 
gegeven aan de hierboven beschreven pluriforme internationale 
ontwikkeling. Benadrukt moet worden dat dergelijk onderzoek 
niet mag blijven steken in het opnieuw bestuderen van de bestaande 
situatie. Daarop is al genoeg gestudeerd en de resultaten kunnen 
niet of nauwelijks bijdragen aan de benodigde argumentatie voor 
opbouw en verandering van beleid. Over de opzet en inhoud van 
zulk multidisciplinair onderzoek is in hoofdstuk 5 geschreven. 

Het enorme belang van de drugsproblematiek, in zwaarte te ver
gelijken met de milieu-problematiek en de derde wereldproblema
tiek, rechtvaardigt een internationale opzet van de discussie met 
groot gewicht en groot draagvlak. Onderzoek naar de contouren 
van toekomstig mondiaal drugsbeleid zou dan ook moeten worden 
opgedragen aan een internationale multidisciplinaire commissie, te 
vergelijken met de commissie-Brundtland voor het milieu en de 
commissie-Brandt voor de derde wereld. 

De Verenigde Naties lijkt het meest aangewezen orgaan om het 
initiatief te nemeu tot een dergelijke zware onderzoekscommissie. 
Een degelijke commissie moet zo min mogelijk gecommitteerd zijn 
aan het verleden. Daartoe moet zij in samenstelling en werkwijze 
onafhankelijk zijn van bestaande VN-organen op het gebied van 
drugs en drugsbestrijding. 

De Nederlandse regering kan voor het tot stand komen van een 
dergelijke aanpak de eerste stappen zetten en het proces actief be
vorderen. Dat kan direct via de Verenigde Na ties of anders via het 
platform van Europese Commissie of Raad van Europa. 

Cannabisbeleid Een derde beleidslijn betreft het cannabis beleid. Hier is relevant dat 
de overtuiging dat de nadelen van criminalisering groter zijn dan de 
nadelen van liberalisering, veel meer veld gewonnen heeft dan bij de 
overige drugs. Dat betekent niet dat van de ene op de andere dag 
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gelegaliseerd zou kunnen worden. Ook hier zijn nader onderzoek, 
uitwisseling van ervaringen en afstemming van beleid noodzake
lijk. 

Het betekent echter wel een faseverschil. Een oordeel over de 
mogelijkheid tot liberaliseringjlegalisering van cannabis zou aan
zienlijk eerder kunnen worden gevormd dan dat oplossingen voor 
de gehele drugsproblematiek voorhanden zijn. 

Het in de tijd naar voren halen van de discussie over cannabis 
heeft twee bijkomende voordelen. In de eerste plaats kan door een 
eventuele !egalisering van cannabis ervaring worden opgedaan, die 
kan worden gebruikt bij de beoordeling van de gevolgen van een 
liberaler beleid ten aanzien van andere stoffen. In de tweede plaats 
kan de verdere discussie zich dan concentreren op het moeilijkste 
deel van het probleem veld: de drugs met een groter gebruiksrisico. 

Met name op het gebied van cannabis kan Nederland aan de 
discussie een belangrijke bijdrage leveren. Ons land heeft zich tegen 
wil en dank ontwikkeld tot een 'proeftuin' voor een tolerant en 
genuanceerd cannabis beleid, gebaseerd op scheiding van markten. 
De resultaten van dat beleid moeten worden uitgedragen, waarbij 
Nederland zich aanbiedt ter internationale bestudering van de hier 
te lande bestaande situatie. 
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9. NA TI ON AAL DRUGSBELEID 

Zolang de in de vorige hoofdstukken voorziene veranderingen op 
internationaal niveau niet zijn verwezenlijkt, zal in het drugsbeleid 
op nationaal niveau moeten worden voortgebouwd op het bestaan
de beleid, dat is gebaseerd op de gegeven nationale wetgeving. 

Met de wenselijkheid van verandering van internationaal beleid 
voor ogen kan het nationaal beleid niet anders zijn dan korte 
termijn beleid. Verandering van beleid op nationaal niveau is alleen 
acceptabel als die gegrond zal zijn op een internationale beleidsver
andering die perspectiefbiedt op een minder slechte aanpak dan het 
huidige onderdrukkende beleid. 

Op nationaal niveau is er weinig politiek controversiële discus
siestof. De omgang met druggebruik, verslaving en verslaafden 
heeft zich in de loop der jaren gelukkig in veel vrijheid kunnen 
ontwikkelen. Na het doorstaan van tal van kinderziekten is een 
situatie ontstaan, waarin men de mogelijkheden op dit terrein re
delijk goed heeft leren uitbuiten en de grenzen van de mogelijkhe
den heeft leren kennen. 

Nieuwe ontwikkelingen zijn hier nog op beperkte schaal mo
gelijk op het terrein van de detentie-vervangende behandeling, de 
behandeling van extreem problematische verslaafden en de resocia
lisatie van ex-verslaafden. Beleidsombuigingen zijn hier niet of 
nauwelijks voor nodig. 

Momenteel (1990) zijn er geen noemenswaardige plannen het 
bestaande beleid inhoudelijk te veranderen, niet op nationaal ter
rein bij wvc of bij Justitie maar ook niet bij de grote gemeenten. 

Wat betreft de financiering van de verslavingszorg bestaat echter 
nog steeds een onduidelijke situatie. 

Verslavingszorg is een zeer gespecialiseerd werkterrein dat zich 
slecht leent voor te vergaande decentralisering en decategorisering. 
Bij decentralisatie dreigt versnippering van deskundigheid, die op 
een betrekkelijk klein werkterrein als de verslavingszorg al schaars 
genoeg is. 

Te vergaande decategorisering bedreigt de onontbeerlijke spe
cialistische deskundigheid. Adequate behandeling van de individu
eel zo sterk verschillende verslaafden vraagt nu eenmaal een groot 
scala van algemene en categorale voorzieningen. 

Onlangs is echter door de Minister van wvcbesloten de financie
ring van de versla vingzorg vergaand te decentraliseren en met name 
de verantwoordelijkheid voor de financiering van de Consultatie
bureaus voor Alcohol en Drugs over te dragen aan die gemeenten 
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waar de CAD's hun hoofdvestiging hebben. Daardoor dreigt een 
oneigenlijke afweging van prioriteiten in de gemeentelijke bud
gettering ten nadele van de verslavingszorg. 

Exclusieve verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de ver
slavingszorg bedreigt bovendien de arrondissementsgewijs georga
niseerde reclasseringstaak van de consultatiebureaus. 

Verslaving is bij uitstek een gezondheidsrisico dat onvoorspel
baar is en voor het individu niet of nauwelijks verzekerbaar. Als 
zodanig valt verslaving geheel in de termen van de aandoeningen 
waarvoor de zorg via de AWBZ wordt gefinancierd. Het ligt dan ook 
voor de hand de verslavingszorg geheel in de AWBZ op te nemen. 

Omdat overigens over het nationaal beleid weinig politieke dis
cussie bestaat, wordt afgezien van het aangeven van opties waar
voor men zou kunnen kiezen. Volstaan wordt met een opsomming 
van doelstellingen van beleid, instrumenten ter uitvoering daarvan 
en het noemen van enkele belemmeringen die het bereiken van het 
doel bemoeilijken. 

Politie en Justitie 

Doelstellingen van beleid. 
Bestrijding van productie, handel en import. 
Handhaving openbare orde. 
Bestrijding van 'drug related' criminaliteit. 
(Voorwaardelijk) tolereren van kleinschalige handel van hasj. 
Tolereren van gebruik. 

Instrumenten van beleid 
Onderscheid in Opiumwet tussen lijst I en cannabis e.d. 
Richtlijnen van openbaar ministerie voor de vervolging van 

drugsdelicten. 
Vervolging van intentie tot drugscriminaliteit, ook over de grens. 
Undercoveractiviteiten 
In beslagname van door drugshandel verkregen vermogen. 
Geen strafrechtelijk onderscheid tussen druggebruikers en niet-

gebruikers. 
Geen dwang maar drang, dwz verplicht afkicken wordt afgewe

zen. 
Bevordering van drugsvrije projecten in penitentiaire inrichtin-

gen. 
Bevordering van detentievervangende behandeling. 
Categoriale reclassering. 
Vergroting capaciteit gevangeniswezen. 
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Belemmeringen 
Geldgebrek. 
Overbelasting van politie, justitie en gevangeniswezen. 
Onvoldoende greep op georganiseerde misdaad. 
Ongemotiveerdheid bij verslaafde delinkwenten. 
Inadequate opsporings- vervolgings-en berechtingstechnieken. 

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

Doelstellingen van beleid 
'Normalisering' van druggebruik 
N.B. Met normalisering wordt hier niet zozeer bedoeld dat drug

gebruik normaal is, maar dat drugsproblematiek inhaerent is aan 
een 'normale' maatschappij. 

Preventie. 
Beperking, respectievelijk herstel van lichamelijke en geestelijke 

schade door gebruik. 
(Re)socialisatie van ( ex)gebruikers. 

Instrumenten van beleid 
Preventie. 
Decentralisatieendecategorisering van hulpverlening. 
Financiering van hulpverlening. 

Belemmeringen 
Geldgebrek 
Onvermogen het aanbod van drugs te beheersen. 
Slechte motivatie van cliënten. 
Crimineel gedrag van cliënten. 
AIDS-problematiek. 
Onvoldoende deskundig personeel. 

Grote gemeenten Doelstellingen van beleid 
Handhaving openbare orde. 
Als bij WVC. 

Instrumenten van beleid 
Politiemaatregelen. 
Organisatie en subsidiëring van hulpverlening. 
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Belemmeringen 
Alsbij wvc. 
Versnipperde en vaak onvoldoende deskundigheid. 
Neiging tot grillig ad hoc beleid. 
Onvoldoende intergemeentelijke coördinatie. 
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IO. BELEIDSAANBEVELINGEN 

Internationaal r. Uitgaande van de veronderstelling dat de 'War On Drugs' niet 
kan worden gewonnen, dient het internationale, op totale re
pressie gebaseerde drugsbeleid opnieuw ter discussie te worden 
gesteld. 

2. Nederland dient met andere (Europese) landen een strategie te 
ontwikkelen gericht op een verandering van de internationale 
houding t.o.v. het nut van het tot nu toe als vanzelfsprekend 
beschouwde onderdrukkende beleid. Uitgangspunt daarbij 
moet zijn dat er geen goede oplossingen bestaan en dat het altijd 
zal gaan om de afweging van het kwade tegen het mogelijk 
minder kwade. 

3· De gevolgen van andere beleidsopties dan totale repressie zijn 
nog volstrekt onvoldoende onderzocht. Daarom is internatio
naal gecoördineerd, multidisciplinair wetenschappelijk onder
zoek nodig. 

4· Onderzoek naar de contouren van toekomstig internationaal 
drugsbeleid moet worden opgedragen aan een zware onder
zoekscommissie, te vergelijken met de commissie-Brundtland 
voor het milieu of de commissie-Brandt voor de derde wereld. 
De Verenigde Naties lijken het meest aangewezen orgaan om 
het initiatief te nemen tot een dergelijke zware onderzoekscom
missie. Nederland kan voor het bevorderen van dit initiatief de 
eerste stappen zetten, hetzij direct via de Verenigde Naties, hetzij 
via de Europese Commissie of de Raad van Europa. 

5· Nederland heeft zich tegen wil en dank ontwikkeld tot 'proef
tuin' voor een tolerant en genuanceerd cannabisbeleid, geba
seerd op een scheiding van markten. Nederland moet zich daar
om aanbieden ter internationale bestudering van de gevolgen 
hiervan op zo breed mogelijk terrein. Daarbij is de veronderstel
ling gerechtvaardigd dat bij afweging van voor- en nadelen de 
balans zal doorslaan in de richting van liberaliseringjlegalise
ring van cannabisproducten. Deze liberalisering zal vervolgens 
moeten worden gedragen door internationale organisaties. 

Nat ionaal 6. Vooruitlopend op internationale beleidsveranderingen dient het 
huidige Nederlandse drugsbeleid, gebaseerd op scheiding van 
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markten, decriminalisering en nadruk op hulpverlening, te wor
den voortgezet. Dit betekent dat Nederland zal moeten waken 
tegen te starre harmonisatie of te krampachtige repressie in het 
kader van de Europese eenwording danwel in het kader van het 
Schengen-accoord. 

7· Universiteiten moeten meer mogelijkheden krijgen tot onder
wijs en onderzoek in met drugs en verslaving samenhangende 
onderwerpen binnen alle daarvoor in aanmerking komende 
disciplines. 

8. Het verdient aanbeveling de verslavingszorg, op dezelfde ma
nier als andere individueel on verzekerbare gezondheidsrisico's, 
te financieren uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 

9· Decentralisatie van de (financiering van de) verslavingszorg 
naar het niveau van de gemeenten moet worden afgewezen we
gens de dan dreigende versnippering van de kennis van en de 
zorg voor verslaafden en de bedreiging die dit oplevert voor de 
reclasseringstaak van de Consultatiebureaus voor Alcohol en 
Drugs. Dit geldt in mindere mate voor de vier grote gemeenten. 
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COLOFON 

Drugs, kiezen tussen kwaden werd in opdracht van Stichting We
tenschappelijk Bureau D66 gezet uit de Times en gedrukt door 
Koninklijke drukkerij G.J. Thieme bv te Nijmegen. 
De typografische verzorging voor binnenwerk en omslag was in 
handen vanGerrit Noordzij. 
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