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INLEIDING 

 

Algemene context 

Er is een stijgende evidence-base dat ons aantoont dat een verslaving aan illegale drugs zoals 

cocaïne of legale drugs zoals alcohol en nicotine, maar ook bijvoorbeeld een gok- of 

internetverslaving, op neurobiologisch vlak niet fundamenteel anders functioneert (Fentiman, 

2011; Grant, Potenza, Weinstein & Gorelick, 2010; Limbrick-Oldfield et al., 2017). De erg 

uiteenlopende en verschillende benaderingswijzen van overheden met betrekking tot de aanpak 

van deze verschillende vormen van verslaving, weerspiegelen deze kennis echter niet en 

impliceren bovendien zeer significante verschillen. Dit insinueert dat druggerelateerde 

gezondheidsproblemen beter aangepakt kunnen worden in de bredere context van verslaving 

(Pompidou Group, 2011). Het onderscheid tussen legale en illegale drugs heeft de publieke 

opinie echter op dergelijke wijze geconditioneerd dat ze geloven dat illegale drugs aan de hand 

van geheel andere principes functioneren dan medische drugs, alcohol en nicotine. Dit 

resulteert niet enkel in het overdrijven van de risico’s van de illegale drugs, maar ook in het 

onderschatten van de risico’s van de legale drugs (Abadinsky, 2011). Het is overigens geen 

vanzelfsprekendheid dat substanties zoals ethanol zouden legaal zijn indien ze vandaag de dag 

werden ontdekt. 

 

Een drugsbeleid uitwerken en uitvoeren is een van de verantwoordelijkheden van de staat en 

valt onder diens bevoegdheden. Dit zorgt voor een grote diversiteit aan nationale strategieën 

en een variëteit aan bijhorende nationale actieplannen om het drugsfenomeen aan te pakken 

(Pompidou Group, 2011). Door deze diversiteit worden de ervaringen van andere landen veel 

besproken en wordt er meer dan eens over de grenzen gekeken op zoek naar inspiratie ter 

optimalisatie van het eigen drugsbeleid. Binnen de Europese Unie wordt dit dan ook 

aangemoedigd door het European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction 

(EMCDDA, 2004). Landen genieten echter niet van een volledige vrijheid in de wijze waarop 

ze diens drugsbeleid opstellen, er zijn “limits of latitude” (Bewley-Taylor & Jelsma, 2012). Ze 

zijn gebonden aan significante internationale verdragen die hen bepaalde verplichtingen en 

beperkingen opleggen (Hallam, Bewley-Taylor & Jelsma, 2014). Naast de bindende 

internationale verdragen van de Verenigde Naties (VN), zijn er voor de lidstaten van Europese 

Unie eveneens Europese verdragen die in rekening dienen worden gebracht. 
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De eigenlijke definitie van drugsbeleid zelf is geen onbesproken kwestie en lijkt meerdere 

invullingen te krijgen. In het kader van deze masterproef hanteren we de brede definitie die 

werd voorgesteld door het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

(EMCDDA): 

 

‘‘Een systeem van wetten, regulerende maatregelen, handelswijzen en 

financieringsprioriteiten betreffende (illegale) psychoactieve drugs en uitgevaardigd 

door een overheidsinstelling of diens vertegenwoordigers.” (aangepast van Kilpatrick, 

2000) (EMCDDA, 2011) (Eigen vertaling). 

 

Debatten omtrent de effectiviteit van de wereldwijde criminalisering van drugs en punitieve 

attitudes met betrekking tot de consumptie ervan zijn al decennialang laaiende, waarbij de 

pendulum steeds vaker neigt te zwaaien naar minder repressieve maatregelen. De 

wetenschappelijke evidence-base toont ons immers dat het niet enkel niet noodzakelijk is, maar 

tevens worden de soms desastreuze neveneffecten steeds vaker duidelijk (Barnett, 2009; Global 

Commission on Drug Policy, 2015; Takahashi, 2016). Terwijl het aantal arrestaties voor het 

drugsbezit van gebruikershoeveelheden zijn gestegen op wereldniveau, zo ook steeg het aantal 

druggebruikers (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2014).  

 

Criminalisering van druggebruikers of de logica van het sterke signaal sturen als ontradend 

effect, wordt dan ook niet onderbouwd door wetenschappelijke data (Home Office, 2014; 

Hughes & Stevens, 2010; Willis, Anderson & Homel, 2011). Zo wordt criminalisering 

geïdentificeerd als een van de belangrijkste structurele risicofactoren met betrekking tot een 

scala aan druggerelateerde negatieve effecten voor een van de meest kwetsbare groepen, de 

injecterende gebruikers (Rhodes, Singer, Bourgois, Friedman & Strathdee, 2005; Strathdee et 

al., 2010). Barnett (2009) stelt dan ook dat deze schadelijke gevolgen inherent en 

onvermijdbaar zijn wanneer men wettelijke dwang hanteert om mensen te weerhouden 

gedragingen te stellen die zij wenselijk vinden.  Zo concludeerde de LSE Expert Group on the 

Economics of Drug Policy (2014), inter alia, dat middelen drastisch hertoegewezen dienen te 

worden weg van punitieve handhaving en in de richting van bewezen gezondheidsgerichte 

aanpakken. Het British Medical Journal deed een oproep voor de hervorming van het 

drugsbeleid en het afstappen van de criminalisering (Godlee & Hurley, 2016). Ook de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is reeds jaren uitgekomen als voorstander voor de 
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decriminalisering van druggebruik in het licht van een effectievere bescherming van de 

volksgezondheid1 en spoort landen ook aan om dit te doen. Het UNODC haalt dan weer het 

Portugese model aan als een mogelijk voorbeeld van een dergelijk model2.  

 

Motivering en relevantie van het onderzoek 

 

Persoonlijke motivering 

Het drugsfenomeen en de aanpak ervan zijn onderwerpen die mezelf reeds jaren in grote mate 

interesseren. Het bezoeken van en het leren over drugsconsumptieruimtes in Kopenhagen; het 

schrijven van de bachelorproef over het drugsbehandelingstraject in Brugge; de stage-

ervaringen in het justitiehuis van Brugge, waarbij vooral het werken met probanten die 

veroordeeld waren voor (kleinere) drugsfeiten, steeds meer vragen opriep met betrekking tot 

(de efficiëntie van) het Belgische drugsbeleid. Deze ervaringen en de opportuniteit voor een 

buitenlandse studie-ervaring in Portugal hebben me tot dit onderzoek geleid. Het leek dan ook 

de uitgelezen kans om het Portugese drugsbeleid, op locatie, te onderzoeken. 

 

Wetenschappelijke motivering en relevantie van het onderzoek 

De hierboven geschetse wijzigende maatschappelijke en politieke context inzake 

drugs(beleid); prominente internationale organisaties zoals het WGO die de oproep doen om 

wetten zoals de criminalisering van druggebruik en drugsbezit voor persoonlijke hoeveelheden, 

te herzien; de steeds groeiende evidence-base die aantoont dat er geen causale relatie bestaat 

tussen de strengheid van de drugswetten en de prevalentie van het gebruik (EMCDDA, 2011; 

Home Office, 2014; Hughes & Stevens, 2010; Reuter & Stevens, 2007) de aanbeveling van het 

EMCDDA (2004) om significante wijzigingen in het drugsbeleid van andere landen te 

exploreren; de directeur van het International Narcotics Control Board (INCB) die het 

Portugese drugsbeleid beschrijft als een ‘model of best practices’3, geven ons aan dat er zowel 

vraag naar en nood aan wetenschappelijk onderzoek is met betrekking tot alternatieve modellen 

                                                 
1 Gezamelijke verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties, 27 

juni 2017. Joint United Nations statement on ending discrimination in health care settings. 
2 United Nations Office on Drugs and Crime. (2009). World Drug Report 2009. United Nations 

Publication Sales.  P. 168 
3 Sipp, W. (2015). The Portuguese Approach and the International Drug Control Conventions. 

[PowerPoint-presentatie]. Slide 14. Public Health and drugs policy – the Portuguese case. 

Wenen. 
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van drugsbeleid. De Global Commission on Drug Policy (2011) stelt het in onderstaand citaat4 

dan ook op een niet mis te verstane wijze. 

 

“Getting drug policy right is not a matter for theoretical or intellectual debate – it is 

one of the key policy challenges of our time.”  

 

De wereldwijde aandacht voor het Portugese drugsbeleid en de keuze om het Portugese 

drugsbeleid te onderzoeken, ligt dan ook in het feit dat Portugal het eerste land is ter wereld 

dat een expliciete decriminalisering de jure van het gebruik en bezit voor persoonlijke 

hoeveelheden van alle illegale drugs heeft geïmplementeerd (Trigueiros, Vitoria & Dias, 2010; 

Global Commission on Drug Policy, 2016). Bovendien haalde het land de wettelijke fundering 

van  het drugsbeleid inzake druggebruikers uit het strafrechtelijke systeem en creëerde het 

specifiek ontworpen administratiefrechtelijke structuren in de plaats (Hughes & Stevens, 

2016). 

 

Probleemstelling 

Het Belgische drugsbeleid bevat momenteel enkele inconsistenties en hiaten (Decorte, 2007), 

echter worden er stappen gezet die de rol van de hulpverlening steeds meer centraal wensen te 

zetten (De Ruyver, 2009). Daarenboven poneert Minister van Justitie Koen Geens in diens 

justitieplan enkele betekenisvolle stellingen omtrent de functie van het strafrecht, die zonder 

omwegen kunnen worden toegepast op het drugsbeleid. Deze worden dan ook besproken in het 

kader van deze masterproef5. Het onderzoeken van het Portugese drugsbeleid kan voor 

mogelijke inspiratie zorgen voor het Belgische model. Zestien jaar na de implementering van 

de decriminalisering van het gebruik en bezit voor persoonlijke hoeveelheden van alle drugs, 

kan het Portugese experiment ons inzichtrijke informatie verschaffen. Daarenboven kan een 

eerste omvattende Nederlandstalige studie van het Portugese model een bijdrage leveren aan 

de wetenschappelijke evidence-base van enerzijds de studie van het Portugese drugsbeleid en 

anderzijds eveneens aan de wetenschappelijke data ter ondersteuning van het Belgische 

drugsbeleid. 

                                                 
4 Global Commission on Drug Policy. (2011). War on drugs. Report of the Global Commission 

on Drug Policy. P. 17 
5 Hierbij wordt er verwezen naar punt 1.3 (p. 63). 
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Doelstelling en onderzoeksvragen 

Het doel van dit onderzoek is het analyseren van de effecten van de decriminalisering en de 

bredere hervorming van het drugsbeleid in Portugal alsook het bestuderen van de elementen 

van het Portugese beleid die het Belgische drugsbeleid kunnen inspireren door de relevante en 

waardevolle informatie die de analyse ervan kan bieden. Het gaat in dit onderzoek niet over de 

aanpak van een specifieke illegale drug, zoals bijvoorbeeld cannabis of over de analyse van 

een welbepaalde maatregel. Het gaat evenwel over de decriminalisering van alle drugs in 

Portugal, maar hierbij wordt de bredere hervorming van het drugsbeleid beoogd, waarbij alle 

voor dit onderzoek relevante relevante aspecten worden bestudeerd. Op deze manier kunnen 

we tot inzichten komen die het Belgische integrale en geïntegreerde drugsbeleid kunnen 

ondersteunen. De centrale onderzoeksvragen van dit onderzoek zijn dan ook: 

 

1. Wat zijn de hoofdkenmerken van het Belgische drugsbeleid? 

2. Wat zijn de hoofdkenmerken van het Portugese drugsbeleid? 

3. Welke elementen uit het Portugese drugsbeleid kunnen het Belgische drugsbeleid 

inspireren? 

 

Methodologie 

De gehanteerde onderzoeksmethoden in het kader van deze masterproef betreffen vooreerst 

een uitgebreide narratieve review van het enerzijds het Belgische drugsbeleid en anderzijds het 

Portugese drugsbeleid. Gezien de focus op het Portugese drugsbeleid in dit onderzoek, zal deze 

narratieve review meer omvangrijk zijn en bovendien aangevuld worden met eigen empirisch 

onderzoek. Hiervoor werden, tijdens het verblijf in Portugal, dan ook expertinterviews 

uitgevoerd in functie van de triangulatie van onderzoeksmethoden om zo meer kwaliteitsvolle, 

actuele en diepgaande resultaten te verkrijgen. 

 

Opbouw van de masterproef 

Deze masterproef is opgebouwd uit vier grote luiken en wordt afgerond met een algemene 

conclusie. Het eerste luik betreft de verkennende literatuurstudie waarbij (1) relevante 

terminologie wordt gedefinieerd; (2) het internationale kader van het drugsbeleid wordt 

uiteengezet met betrekking tot de internationale verdragen; (3) Het Europese drugsbeleid in 

kaart wordt gebracht. (2) en (3) dienen de context van de internationale verplichtingen en 

limiteringen te illustreren waaraan zowel België als Portugal gebonden zijn. In het tweede luik 

wordt er dieper ingegaan op de methodologische aspecten van dit onderzoek en wordt (1) de 
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doelstelling van het onderzoek; (2) het onderzoeksdesign; (3) de onderzoeksvragen en (4) de 

onderzoeksmethoden besproken. Hierbij worden de gemaakte keuzes gemotiveerd en de 

stappen van het onderzoeksproces op transparante wijze weergegeven. In het derde luik 

worden de resultaten besproken van het onderzoek. Het eerste deel hiervan betreft het 

Belgische drugsbeleid waar de resultaten van de narratieve review worden uiteengezet. In het 

tweede deel en tevens het meest substantiële en centrale deel van deze masterproef, wordt het 

Portugese drugsbeleid op een omvattende wijze geanalyseerd aan de hand van de combinatie 

van de narratieve review en de expertinterviews. In het vierde luik worden de resultaten van 

het derde luik kritisch geïnterpreteerd en bediscussieerd. Ten slotte wordt deze masterproef 

afgerond met een algemene conclusie. 
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LUIK 1: VERKENNENDE LITERATUURSTUDIE 

 

1. Terminologie 
 

1.1 Verduidelijking van enkele kernbegrippen 
Omdat de diverse legislatieve benaderingswijzen met betrekking tot de aanpak van het 

drugsfenomeen vaak foutief worden gehanteerd en verward worden met elkaar, zowel in de 

media als in de debatten omtrent drugsbeleid, opteer ik vooreerst om de begrippen (totale) 

prohibitie, decriminalisering, depenalisering en legalisering duidelijk te definiëren en te 

onderscheiden van elkaar in functie van deze masterproef. Deze termen worden tevens vaak 

gebruikt in het debat over hoe men het aanbod en gebruik van drugs dient aan te pakken. Er is 

geen universele overeenkomst over deze termen, maar in het kader van deze masterproef acht 

ik het, naast het definiëren ervan, opportuun om de verschillende ideeën erachter te bekijken. 

 

De definiëring en grondige beschrijving van de theoretische beleidsmodellen waarop een 

drugsbeleid kan steunen, zijn van groot belang gezien dit wederkerende begrippen zijn in het 

kader van deze masterproef. Een grondig begrijpen van wat decriminalisering precies inhoudt, 

is weliswaar essentieel in het kader van deze masterproef. Verder onderscheiden we 

problematisch druggebruik van niet-problematisch of recreatief druggebruik en geven we een 

beschrijving van het voor deze masterproef erg belangrijke begrip harm reduction. Harm 

reduction en vooral het bredere thema van de bescherming van de volksgezondheid in het kader 

van drugsbeleid zijn kernelementen van deze masterproef. 

 

1.2 (Totale) prohibitie 
De prohibitie van drugs dienen we allereerst voor te stellen als een continuüm tussen enerzijds 

hevige criminalisering en aan het ander uiteinde van het prohibitionistische spectrum, volledige 

decriminalisering. (Levine, 2002). Prohibitie (repressie) is weliswaar niet het enige mogelijke 

model en staat tegenover de anti-prohibitionistische benadering (legalisering/regulering). Er is 

weliswaar momenteel geen enkel land in de wereld waarbij het drugsbeleid niet onder het 

prohibitieve model valt (Levine, 2003). Totale prohibitie betekent concreet dat er een volledig 

verbod is op het bezit, de teelt en productie en de handel van illegale drugs. Bij overtreding 

hiervan wordt er op repressieve wijze een antwoord gegeven, bestaande uit strafrechtelijke 

sancties. Deze strafrechtelijke reacties zijn essentieel in een totaal prohibitionistisch beleid 

(Wodak & Owens, 1996). Alle gedragingen met betrekking tot illegale drugs, worden hier 



 8 

gecriminaliseerd, waardoor een gebruiker of verslaafde de facto als crimineel wordt 

bestempeld, gezien zij zich schuldig maken aan het plegen van een strafbaar feit. 

 

Indien er bij overtreding van deze illegale activiteiten geen gevangenisstraf staat, spreken 

sommige auteurs (Goode, 1997) van gedeeltelijke prohibitie. Zowel het middel als de gebruiker 

bevinden zich dan in de illegale sfeer. Het uiteindelijke en eigenlijke doel van deze vorm van 

beleid is om het drugsfenomeen volledig te elimineren. Het afschrikwekkende effect van de 

zware straf die er wordt gesteld op het misdrijf, speelt in dit kader een essentiële rol (Single, 

1999). Een dergelijk verbodsmodel, steunend op deze ideologie, werd in de 20ste eeuw overal 

ter wereld aangenomen, onder invloed van de VN, waarbij de Verenigde Staten een sleutelrol 

hebben in gespeeld. Het in vraag stellen van het prohibitieve model en het zoeken naar een 

meer genuanceerd, pragmatisch en realistisch beleid, is een trend die in de loop van de voorbije 

decennia steeds meer vaart krijgt (Duke & Gross, 2014). Het aantal landen dat reeds stappen 

heeft ondernomen weg van de criminalisering is aanzienlijk (Eastwood, Fox & Rosmarin, 

2016). Het proberen significant beïnvloeden van de vraagzijde van drugs lijkt steeds meer een 

onmogelijke opdracht te zijn (Levine, 2003). Het wordt steeds duidelijker dat criminalisering 

schadelijke gevolgen teweegbrengt (Barnett, 2009; Degernhardt et al., 2008; Rhodes, Singer, 

Bourgois, Friedman & Strathdee, 2005; Strathdee et al., 2010). In een later onderdeel6 van deze 

masterproef omtrent het internationale drugsbeleid, gaan we hier dieper op in. 

 

1.3 Depenalisering 
Zowel depenalisering als het hieronder besproken begrip decrimininalisering plaatsen we 

onder de overkoepelende term prohibitie, in deze gevallen spreken we echter van een 

gedeeltelijke prohibitie. Gedeeltelijke prohibitie en diens verschillende vormen kenmerken 

zich door een verminderde repressieve aanpak (Goode, 1997; Single, 1999).  Depenalisatie is 

het proces om in de praktijk de overtreders in kwestie niet strafrechtelijk te penaliseren. In 

tegenstelling tot legalisatie, blijft het hier wel een misdrijf en wordt het bedoelde gedrag dus 

niet toegestaan of  gelegaliseerd. De activiteiten die worden gedepenaliseerd blijven dus de 

facto illegaal. Van belang bij depenalisering is dat het desbetreffende gedrag diens 

strafbaarstelling blijft behouden. Concreet kan er gesteld worden dat er bij een gedrag een 

mechanisme werd ingesteld die beslist dat het gewoonlijk niet meer strafrechtelijk wordt 

aangepakt, al blijft deze mogelijkheid wel steeds bestaan. De zaak kan zo bijvoorbeeld worden 

                                                 
6 Hierbij wordt er verwezen naar punt 2.5.5 (p. 19) 
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geseponeerd doordat de beslissing gemaakt werd dat het niet in het publiek belang is om te 

vervolgen (EMCDDA, 2015). Het huidige cannabisbeleid in België kunnen we voor een deel 

zien als een depenalisering de facto  (Pauwels & Vermeulen, 2014), wat betekent dat de 

strafwetten nog steeds strafrechtelijke sancties voorzien, maar dat deze straffen in de praktijk 

niet meer worden opgelegd of de laagste vervolgingsprioriteit hebben in het geval van 

gebruikershoeveelheden. Dergelijke werkwijzen worden dan bijvoorbeeld geregeld aan de 

hand van een omzendbrief of richtlijn. Door het niet bindende karakter van deze circulaires, 

ontstaat er zo echter rechtsonzekerheid bij de burgers (Decorte, 2007). In het onderdeel over 

het Belgische drugsbeleid7 wordt hier dieper op ingegaan. 

 

1.4 Decriminalisering 
Zoals eerder vermeld, situeren we ook decriminalisering onder de gedeeltelijke prohibitie. 

In het continuüm van de prohibitie, plaatsen we decriminalisatie dus aan het andere uiteinde 

van het spectrum. Decriminalisatie is het verwijderen van strafrechtelijke sancties met het 

optionele gebruik van administratieve straffen (bijvoorbeeld administratieve boetes of bij wet 

opgelegde therapeutische behandelingen) (Chapman, 1972). Hierbij wordt de status van een 

misdrijf geherclassificeerd van crimineel naar niet-crimineel binnen het wetgevende kader van 

een land (Uitermark & Cohen, 2005). Het is nog steeds gedrag dat niet toegelaten is, het blijft 

een illegale gedraging, maar bij overtreding worden er de jure geen criminele straffen opgelegd 

en dit staat dus ook zo in de wet (EMCDDA, 2015). 

 

In tegenstelling tot depenalisering wordt de strafrechtelijke sanctie niet expliciet vervangen 

door een andere reactie. Het is het proces waarbij een bepaald, strafbaar gesteld gedrag diens 

strafwaardigheid verliest. In feite is dit proces slechts voltooid wanneer de desbetreffende 

strafwet wordt geschrapt (Chapman, 1972). Er wordt hier met andere woorden geen 

strafrechtelijke sanctie opgelegd, echter blijft bijvoorbeeld een administratiefrechtelijke sanctie 

wel een optie. In de praktijk verplaatst het illegale gedrag weg van het strafrecht en naar het 

burgerlijk of administratief recht, een voorbeeld hiervan vinden we terug in het Portugese 

drugsbeleid. Het wordt dus nog steeds nodig geacht op te treden tegen een bepaalde gedraging, 

zoals drugsbezit, maar het strafrechtelijke antwoord wordt niet als het meest opportuun gezien 

(Uitermark & Cohen, 2005). Deze visie komt niet enkel in de praktijk tot uiting, maar is 

                                                 
7 Hierbij wordt er verwezen naar punt 1.2 (p. 59) 
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wettelijk geregeld. In het onderdeel over het Portugese drugsbeleid8, dat sinds 2001 het gebruik 

en bezit van gebruikershoeveelheden van alle illegale drugs decriminaliseerde, zal deze 

modaliteit, die kenmerkend is voor het Portugese drugsbeleid, uitgebreid worden besproken. 

 

1.5 Legalisering - regulering 
Vooreerst dient duidelijk gemaakt te worden dat legalisering niet valt onder het eerder 

vermelde continuüm van prohibitie, daar waar de vorige twee modaliteiten er wel onder vallen. 

Legalisering definiëren we als de totale opheffing van sancties, het legaal maken van een 

bepaald soort gedrag en er geen criminele of administratieve straffen aan koppelen (Hughes et 

al., 2016). Concreet betekent dit dat een bepaald gedrag dat voordien verboden was, nu 

toegelaten is en dit zo wettelijk geregeld is (EMCDDA, 2001). Legalisatie wordt erg vaak 

verward met decriminalisatie (May & Skrine, 2013). Het verschil tussen deze twee begrippen 

is echter van groot belang (Chapman, 1972). Concrete voorbeelden van legalisering vinden we 

in België terug in het alcohol- en tabakbeleid. Hierbij wordt de handel van dergelijke legale 

drugs sterk gereguleerd (Decorte, De Grauwe & Tytgat, 2013). Hier plaatsen we onder andere 

de leeftijdslimiet, wettelijke vergunningen en kwaliteitseisen onder. Ook zijn er specifieke 

regels omtrent de reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken. Reclame maken 

voor tabaksproducten is dan weer niet (meer) toegelaten in België9. Overigens situeren we hier 

de stringente eisen omtrent ontradende boodschappen en shockerende beelden die momenteel 

verplicht zijn op de verpakking van sigaretten10.  In het kader van de legalisering van de huidige 

illegale drugs, wordt er veruit het meest gesproken over de legalisatie van cannabis (Miron, 

2001). Ook in België is dit geen onbesproken onderwerp, al kunnen we niet spreken over echt 

substantiële discussies (Decorte, De Grauwe & Tytgat, 2013). Uruguay is het eerste land dat 

cannabis gelegaliseerd heeft en elke niveau van de cannabismarkt reguleert (Walsh & Ramsey, 

2016). 

 

Ook in de Verenigde Staten is er op het niveau van de staten een grote evolutie gaande, waarbij 

steeds meer staten overgaan naar de legalisering en regulering van cannabis 

(Dills, Goffard & Miron, 2016). In de meeste debatten over het legaliseren of reguleren van 

cannabis wordt er gewezen op het feit dat er desgevallend vanuit de overheid legale 

                                                 
8 Hierbij wordt er verwezen naar punt 2.3 (p. 78) 
9   Wet houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten, 10 december 1997. 
10 Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van 

tabaksproducten, 5 februari 2016. 
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mogelijkheden worden geïntroduceerd betreffende de productie of aankoop van cannabis. 

Hierbij kan men de keuze maken voor een vrije markt model enerzijds of een strikt systeem, 

waarbij de overheid de volledige controle heeft over elke stap van het proces (Single, 1999; 

Decorte, 2007). 

 

1.6 Problematisch druggebruik 
Het begrip ‘problematisch druggebruik’ is van een dermate complexe aard dat het zich niet 

gemakkelijk laat definiëren of operationaliseren. Het problematische aan het gebruik hangt 

steeds samen met psychologische, sociale en economische aspecten van het individu in 

kwestie. Door de veelvoud aan mogelijke indicatoren en de rol van de ervaring van diegene die 

het druggebruik moet categoriseren als ‘problematisch’, kunnen we hiervan geen concrete, 

eenduidige definitie geven (Decorte, Kaminski, Muys & Slingeneyer, 2005). In de Belgische 

drugswet van 200311 vinden we het volgende terug: “(…) gebruik dat gepaard gaat met een 

graad van verslaving die de gebruiker niet langer de mogelijkheid biedt zijn gebruik te 

controleren en dat zich uit door psychische en lichamelijke symptomen.” 

 

In de Federale Beleidsnota Drugs12 wordt het gedefinieerd als: “Een gebruikspatroon dat men 

niet meer onder controle heeft, wat tot uiting komt in bijvoorbeeld drugafhankelijkheid, 

druggerelateerde criminaliteit,…” De Ridder (2006) hanteert de volgende stelregel om te 

bepalen of iemands druggebruik al dan niet als problematisch kan geclassificeerd worden: 

“Wanneer het product een functie vervult die zonder de inname van het product niet meer kan 

bereikt worden, is het druggebruik problematisch geworden”. Door de vaagheid en gebrek aan 

operationeel potentieel van deze definitie(s) blijft het begrip ‘problematisch gebruik’ een 

subjectief begrip dat dient vastgesteld te worden door de professionals in kwestie die steeds 

een inschatting dienen te maken op basis van de beschikbare informatie en hun eigen oordeel 

(Decorte, Kaminski, Muys & Slingeneyer, 2005). 

 

1.7 Niet-problematisch druggebruik 
Niet-problematisch druggebruik of recreatief druggebruik kunnen we vooreerst beschrijven als 

druggebruik dat geen problematisch karakter kent. Dit soort gebruik wordt gekenmerkt door 

                                                 
11 Wet tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de 

giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica. BS, 3 

mei 2003. Art. 16 § 2 van de Drugwet, ingevoerd door art. 16 van de Wet van 3 mei 2003 
12 Beleidsnota van de Federale Regering in verband met de drugproblematiek, 19 januari 2001 
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het gebruiken van een of meerdere drugs voor het plezier of als ontspanning. Het gebruik dat 

geen negatieve invloed heeft op de werksituatie of eventuele studies, financiële status en 

sociale contacten (Cruz, 2015). Van Laar et al. (2013) omschrijven ‘recreatief gebruik’ als 

“gebruik van een middel (doorgaans in de vrije tijd) waarbij van het middel wordt genoten 

zonder dat er van problematisch gebruik sprake is”. Het is een gebruik dat matig en 

gecontroleerd is en dat weinig of geen tijd kost. Concreet genomen kan men in principe 

bovenvermelde aspecten niet toeschrijven aan iemand met een problematisch druggebruik 

(Muys & Slingeneyer, 2006). Het gaat met andere woorden dus om het gecontroleerde gebruik 

van de verkozen middelen in een bepaalde setting met als doel ontspanning of plezier. 

Bijvoorbeeld in de uitgaanssetting worden er vele veelal stimulerende middelen gebruikt om 

de ervaring intenser te maken (Decorte, Kaminski, Muys & Slingeneyer, 2005). Het gevaar 

met recreatief druggebruik wordt vooral gezien door het feit dat er een kans bestaat dat het 

overgaat in problematisch druggebruik of dat de gevaren van recreatief druggebruik worden 

onderschat (Parker, 2005). 

 

Rekening houdend met bovenstaande beschrijving, kunnen we stellen dat een groot aandeel 

van de Belgische burgers recreatieve gebruikers zijn van alcohol. Bijvoorbeeld in het 

uitgaansmilieu leren we uit het uitgaansonderzoek van de Vereniging voor Alcohol en andere 

Drugs (VAD) (2015), dat 69,2 procent13 van de bevraagden regelmatig alcohol drinkt en dat 

6,1 procent14 dagelijks alcohol consumeert. De meeste gebruikers van illegale drugs zijn te 

omschrijven als recreatieve gebruikers, de categorie problematische gebruikers is met andere 

woorden een kleine minderheid binnen de groep die drugs consumeren. Zo werd er geschat dat 

er in 2015 ongeveer 255 miljoen mensen drugs gebruikten en van deze groep waren er 29,5 

miljoen die werden geïdentificeerd als zijnde problematische gebruikers (United Nations 

Office on Drugs and Crime, 2017). 

  

1.8 Harm reduction 
Het EMCDDA (2010) beschrijft harm reduction als: “interventions, programmes and policies 

that seek to reduce the health, social and economic harms of drug use to individuals, 

communities and societies.” Newcombe (1992) beschrijft de verschillende niveaus waar harm 

reduction een effect op kan hebben: het individuele niveau, het niveau van de gemeenschap en 

                                                 
13 Vereniging voor Alcohol en andere Drugs. (2015) Uitgaansonderzoek. P. 25 
14 Ibid. p. 10 
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samenleving. Men gaat binnen de harm reduction filosofie uit van een realistische en 

pragmatische aanpak van het drugsprobleem (Lenton & Midford, 1996). We kunnen harm 

reduction omschrijven als alle vormen van schadebeperkende maatregelen om de verschillende 

vormen van schade en risico’s die drugs en concreet druggebruik kunnen veroorzaken zo veel 

mogelijk te beperken. Bekende voorbeelden van harm reduction maatregelen zijn bijvoorbeeld 

spuitenruilprogramma’s of methadonbehandeling bij heroïneverslaafden (Hunt, 2010). Echter 

kunnen we harm reduction niet enkel zien als schadebeperking bij problematische gebruikers. 

Ook in het kader van preventieve maatregelen kunnen we harm reduction plaatsen. Zo bestaan 

er centra om bijvoorbeeld  XTC-pillen en andere drugs te laten testen zodat de samenstelling 

ervan kan worden geanalyseerd, zijn er verschillende organisaties die feitelijke informatie 

verschaffen aan de gebruikers op verscheidene uitgaansgelegenheden. Een voorbeeld van een 

dergelijke organisatie in België is Safe ’n Sound. Bij harm reduction worden behandeling en 

rehabilitatie benadrukt in het kader van een pragmatische visie (Todts, 1996).  

 

Een essentieel kenmerk van harm reduction an sich is dat de focus ligt op de preventie van 

druggerelateerde schade, niet op de preventie van druggebruik op zich. Dit betekent evenwel 

niet dat harm reduction maatregelen niet passen in een beleid dat doelt op het reduceren van 

druggebruik, integendeel, het betekent dat diegenen die desondanks de preventiemaatregelen 

toch drugs gebruiken of die door hun verslaving drugs consumeren, geholpen worden op de 

minst schadelijke wijze (Marlatt, Larimer & Witkiewitz, 2011). Lenton & Midford (1996) 

stellen dat harm reduction steeds een doel is en geen middel. Een mogelijk schadebeperkend 

middel kan het verminderen zijn van druggebruik. Vanaf dat dit middel een eigenlijk doel 

wordt, kan het niet meer aanzien worden als harm reduction (Hunt, 2010). In een steeds 

toenemend aantal landen groeit het besef dat zero-tolerance dient plaats te maken voor meer 

tolerante benaderingswijzen van de drugsproblematiek en dat strenge repressieve modellen niet 

hand in hand gaan met harm reduction maatregelen (Bewley-Taylor, 2004; Gutheil, Liger, 

Heetman, Eager & Bourgeon, 2016). Door de groeiende wetenschappelijke evidentie dat 

beleidsmodellen gestoeld op (harde) prohibitie niet enkel een prangend gebrek aan effectiviteit 

tonen, maar ook negatieve gevolgen hebben die door het beleid zelf worden gecreeërd (Rhodes, 

Singer, Bourgois, Friedman & Strathdee, 2005; Strathdee et al., 2010), komt harm reduction 

steeds meer op het wereldtoneel. 
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2. Het internationale drugsbeleid 
 

Om een zo genuanceerd mogelijk beeld te krijgen van het drugsbeleid in België en Portugal en 

de bredere context waarin deze beleidsmodellen zich bevinden, acht ik het opportuun om 

vooreerst op bondige wijze de oorsprong en evolutie van het wereldwijde drugsbeleid in kaart 

te brengen. Psychoactieve substanties kennen immers slechts een minieme fractie van onze 

menselijke geschiedenis in verband met zogenaamde geestverruimende middelen, een illegale 

status (Thoumi, 2003). Antropologisch bewijsmateriaal en talloze millenia-oude geschriften 

tonen ons aan dat mensen psychoactieve stoffen reeds sinds meerdere millenia hebben 

geconsumeerd (Sullivan & Hagen, 2002). 

 

De antwoorden op de vragen hoe en wanneer de internationale drugsprohibitie is ontstaan, 

welke organisaties en landen er een cruciale rol in hebben gespeeld, kunnen ons een dieper 

inzicht bezorgen in de historische context alsook de context waarin landen zoals Portugal de 

keuze hebben genomen voor een andere aanpak. De bespreking van de evolutie van het 

internationale wettelijke kader inzake drugs, zou geheel onvolledig zijn zonder de cruciale 

actoren en internationale verdragen te bespreken, die anno 2017 nog steeds ons globaal 

drugsbeleid tekenen. Hierbij spelen de internationale verdragen van de VN inzake drugs een 

absolute sleutelrol alsook de invloedrijke rol van de Verenigde Staten van Amerika in het 

uittekenen van een globaal prohibitionistisch drugsbeleid. 

 

Hierbij wordt er bovendien gekeken naar de limieten en vrijheden van de lidstaten van de VN, 

waaronder België en Portugal, inzake hun nationale drugsbeleid. Doordat beide landen de 

internationale verdragen hebben geratificeerd, zijn er immers limieten bij het uittekenen van 

hun nationale aanpak van het drugsfenomeen. Hier bevindt dan ook de aanzienlijke invloed 

van deze verdragen.  Ten slotte wordt de plaats en evolutie van harm reduction in de 

wereldwijde aanpak van de drugsproblematiek besproken, gezien de steeds dominanter 

wordende rol van deze filosofie en de relevantie ervan voor het Belgische en Portugese 

drugsbeleid. 
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2.1 Het Internationaal Opiumverdrag van 1912 als startpunt 
De eigenlijke start van een wereldwijd beleid inzake drugs situeren we meer dan honderd jaar 

geleden, met het Internationaal Opiumverdrag van 191215 in Den Haag. Hier werd de grondslag 

gelegd voor de wereldwijde strijd tegen drugs (Jelsma, 2011). In 1909 werd er in tijden van 

groeiende onrust omtrent het opiumgebruik in China in Shanghai de Internationale Opium 

Commissie opgericht (Coyne & Hall, 2017). Het doel hiervan was om mogelijkheden te 

bespreken van internationale controle op de opiumhandel, waarbij de Verenigde Staten en 

China de leiding namen in diens prohibitionistische beweging (Bossuyt & Wouters, 2005). Er 

wou een einde gemaakt worden aan het roken van opium voor recreatieve doeleinden, maar de 

hoofddoelen waren voor de Aziatische landen echter van economische aard, terwijl deze van 

de Verenigde Staten eerder idealistisch kunnen genoemd worden, al kan men niet zeggen dat 

er geen economische motieven waren (Berger, 2015). In dit verdrag werd bepaald dat cocaïne 

en opiaten uitsluitend voor medische en wetenschappelijke doeleinden mochten vervaardigd 

worden (Jelsma & Armenta, 2015). Volgend op het Opiumverdag kwamen er meerdere 

internationale verdragen, vooral onder invloed en op initiatief van de Verenigde Staten. Na de 

tweede wereldoorlog kwam de VS als een dominante wereldmacht op politiek, economisch en 

militair vlak op het wereldtoneel (Hauck & Peterke, 2016). Op deze manier waren ze in een 

positie of een nieuw regime van drugscontrole in te stellen, het Lake Success Protocol van 

194616 in New York. Dergelijk politiek klimaat maakte de globalisering van prohibitionistische 

idealen omtrent drugs mogelijk (Bewley-Taylor, 2003). 

 

2.2 De rol van de Verenigde Naties 
Er zijn drie internationale verdragen van de VN die samen het internationale raamwerk vormen 

van het globale drugsbeleid (Lines et al., 2017). Vooreerst is er het Enkelvoudig Verdrag van 

de Verenigde Naties inzake verdovende middelen van 30 maart 1961, dit verdrag werd op 25 

maart 1972 in Genève grondig aangepast17. Het tweede verdrag is het Verdrag van de 

                                                 
15  Internationaal Opiumverdrag, ondertekend te ’s Gravenhage op 23 januari 1912. Het verdrag 

werd door België ondertekend op 18 juni 1912 en werd goedgekeurd bij wet van 15 maart 

1914, B.S. 16 juli 1919. 
16 Protocol tot wijziging van de overeenkomsten, verdragen en protocollen inzake verdovende 

middelen, gesloten te ’s Gravenhage op 23 januari 1912; te Genève op 11 en 19 februari 1925, 

en 13 juli 1931; te Bangkok op 27 november 1931 en Genève op 26 juni 1936, en Bijlagen, 

ondertekend te New York op 11 december 1946; B.S., 1952, 31 mei 1952 
17 Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, 1961, met bijlagen, zoals gewijzigd door 

het Protocol van 25 maart 1972 tot wijziging van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende 

middelen; New York, 8 augustus 1975 
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Verenigde Naties inzake psychotrope stoffen van 197118. Ten slotte kwam er het Verdrag van 

de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen van 

198819 (Bewley-Taylor, 2003). Deze drie cruciale verdragen waren ongezien en zonder 

precedent in hun omvang en bereik en stelden buitengewone internationale interventies voor 

in de binnenlandse zaken van de lidstaten (Hauck & Peterke, 2016). Het doel van deze 

verdragen was om internationaal implementeerbare controlemaatregelen te verwezenlijken met 

als doel het verzekeren van de beschikbaarheid van psychoactieve substanties voor medische 

en wetenschappelijke doeleinden (Bewley-Taylor, 2003). Echter ging het ook over het 

weerhouden dat deze substanties in illegale kanalen terechtkomen. Verder bevatten deze 

verdragen ook algemene voorzieningen omtrent de handel en het gebruik van psychoactieve 

stoffen (Jelsma, 2011). 

 

Er dient op gewezen te worden dat de drijvende krachten en motiveringen achter vooral de 

eerste conventie erg religieus, moralistisch en ideologisch waren, rekening houdende met het 

feit dat het drugsprobleem in de naoorlogse samenlevingen niet gezien werden als serieuze 

sociale problemen (Hauck & Peterke, 2016). De preambule van het Enkelvoudig Verdrag 

(1961) drukt dan ook de collectieve plicht uit tot “het voorkomen en bestrijden van het ‘kwade’ 

dat druggebruik is” (eigen vertaling). We situeren ons hier dan ook in een tijd waar het morele 

model van verslaving hoogtij vierde (Lines, 2010). 

 

2.2.1 Het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen (1961) 

Het idee van een dergelijk Enkelvoudig Verdrag te hebben was een initatief van de Verenigde 

Staten, een land dat vastberaden was om een streng drugsbeleid op te leggen over de rest van 

de wereld. Het doel van dit verdrag was om de verschillende voorgaande internationale 

akkoorden, die niet op een systematische wijze werden bereikt, te vervangen (Bewley-Taylor 

& Jelsma, 2011). Op deze manier wou vooral de Verenigde Staten een geünificeerd en 

universeel drugsbeleid creëren (Chatterjee, 1981). Het prohibitionistische karakter van dit 

verdrag is niet te ontkennen. Zo is een van de verplichtingen ervan voor alle tekenende staten 

dat de productie, de teelt, de handel en het gebruik van drugs enkel toegestaan is voor medische 

of wetenschappelijke doeleinden (Hauck & Peterke, 2016).  

                                                 
18 Verdrag inzake psychotrope stoffen, tot stand gekomen te Wenen op 21 februari 1971, 

goedgekeurd door de wet van 25 juni 1992 
19 Het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en 

psychotrope stoffen, opgemaakt te Wenen op 20 december 1988 en goedgekeurd bij Wet van 

6 augustus 1993. 
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Verder werden meer dan honderd illegale substanties ingedeeld in vier categorieën, afhankelijk 

van hoe verslavend en schadelijk deze stoffen werden gepercipieerd te zijn. Een ander criterium 

was de therapeutische waarde die de stof al dan niet zou hebben. Ten slotte situeren we hier de 

creatie van het INCB, deze organisatie is verantwoordelijk voor het toezicht op de 

implementatie van de Internationale Verdragen van de VN inzake drugs (Bewley-Taylor, 

2003). Dit verdrag kunnen we als het begin zien van het wereldwijde drugsbeleid (Lines, 2010). 

 

2.2.2 Het Verdrag van Wenen inzake psychotrope stoffen (1971) 

Met de opkomst van de tegencultuur in de jaren 1960, kwam eveneens een opkomst en 

diversificatie in het druggebruik (Kolind, Thom & Hunt, 2016). Psychoactieve stoffen zoals 

amfetamines, benzodiazepines en psychedelica, die voordien minder bekend waren, werden nu 

courant gebruikt (Kleiman & Hawdon, 2011a). De nood aan een nieuw verdrag lag dan 

overigens ook in de bedenkelijke distinctie die werd gemaakt tussen de ‘verdovende’ middelen 

en de zogenaamde ‘psychotropische’ middelen in het Enkelvoudig Verdrag (1961), een 

uitgevonden concept zonder een echt duidelijke definitie of concreet wetenschappelijk 

onderscheid van de verdovende middelen (Chatterjee, 1981). 

 

Wederom werden ditmaal deze psychotrope stoffen onderverdeeld in 4 categorieën, 

afhankelijk van enerzijds de verslavende en schadelijke eigenschappen van de stof en 

anderzijds de mate van therapeutische waarde van de stof in kwestie (Marion & Oliver, 2014). 

Een ander belangrijk doel was het codifiëren van internationale controlemaatregelen om de 

beschikbaarheid van verdovende en psychotrope middelen voor wetenschappelijke en 

medische doeleinden te verzekeren. Tegelijk werden hier maatregelen getroffen om ervoor te 

zorgen dat dergelijke stoffen niet in illegale kanalen terechtkomen (Bewley-Taylor, 2003). 

Ietwat problematisch te noemen is het feit dat de verwoordingen van zowel het verdrag van 

1961 als het nieuwe verdrag van 1971 een gebrek aan duidelijkheid hadden inzake de 

overtredingen met betrekking tot bezit, aankoop en cultivering voor persoonlijk gebruik. 

Hierdoor werd er omwille van de inherente ambiguïteit van de desbetreffende artikelen een 

achterpoortje gecreëerd in de wet (Barton, 2003). 

 

2.2.3 Het verdrag tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen 

(1988)  

In de jaren 1970 en 1980 zorgde de steeds toenemende vraag in voornamelijk de Westerse 

wereld naar cannabis, cocaïne en heroïne voor niet-medische doeleinden voor een aanzienlijke 
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stijging in de illegale productie van deze drugs (Goode & Ben-Yehuda, 1994). De 

internationale drugshandel werd in een snel tempo een multi-miljarden industrie die 

gecontroleerd werd door goed georganiseerde criminele organisaties die beschikten over erg 

grote hoeveelheden (budgettaire) middelen (Bewley-Taylor, 2003). De Verenigde Staten had 

als land dan wel de positie van morele kruisvaarder, ze waren echter ook de snelst groeiende 

markt voor illegale drugs (Kleiman & Hawdon, 2011a). Het politieke antwoord hierop was om 

oorlog te verklaren tegen diegenen die zorgden voor de toevoer ervan (Bertam, Blachman, 

Sharpe & Andreas, 1996). Zo waren zo goed als alle maatregelen dan ook bedoeld om dit 

aanbod tegen te houden en was er weinig aandacht voor de oorzaken van de stijgende vraag 

naar deze substanties (Krajewski, 1999). De term ‘War on Drugs’ werd geïntroduceerd in 1971 

door toenmalig president Richard Nixon, waarbij hij drugsmisbruik “public enemy number 

one” maakte in de Verenigde Staten en de oplossing was “to wage a new, all-out offensive” om 

deze vijand te verslaan20. Deze War on Drugs groeide in omvang en wereldwijde invloed onder 

Nixon’s opvolgers, zoals George Bush Sr., Ronald Reagan en Bill Clinton (Newell, 2013). 

 

Wederom onder significante druk van de Verenigde Staten tegenover de rest van de wereld om 

zich aan te sluiten in hun war on drugs, werd een nieuwe internationale conferentie 

bijeengeroepen door de VN. Deze bijeenkomst zou leiden tot het Het verdrag tegen de 

sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen van 1988 (Zariello, 2014). Dit 

verdrag verplichtte de deelstaten om criminele sancties op te leggen ter bestrijding van alle 

aspecten van de illegale productie, het bezit en het verhandelen van illegale drugs. Hierbij werd 

de war on drugs additioneel uitgebreid tegen de druggebruikers, die nu (nog) duidelijker 

dienden gecriminaliseerd te worden (Rodman, 2015). Tevens werden er lijsten opgesteld van 

de precursor-chemicaliën die courant gebruikt werden in het vervaardigen van illegale 

verdovende middelen en psychotrope substanties (Bossuyt & Wouters, 2005). 

 

2.2.4 De Speciale Zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (1998) 

Het streven naar een drugsvrije wereld: een nobel doel of een gevaarlijke utopie? 

 

Na de implementering van de bovenvermelde drie verdragen, die het raamwerk opmaken van 

het globale drugsbeleid, hield de VN Speciale Zittingen om de aanpak van het drugsfenomeen 

                                                 
20 Nixon, R. (1971). Remarks About an Intensified Program for Drug Abuse Prevention and 

Control. Special Message to the Congress on Drug Abuse Prevention and Control. 



 19 

te bespreken (Jelsma, 2003). De Speciale Zitting van de Verenigde Naties inzake drugs in 1998 

had als overkoepelende doel om te werken naar een drugsvrije wereld (Commission on 

Narcotic Drugs, 2008). De slogan toen was immers “A drug-free world - we can do it”. Zo 

werden beleidsmaatregelen met als doel het verbieden van het gebruik, bezit, productie en 

handeldrijven van drugs sterk ondersteund. Illegale drugs werden dan ook gezien als dé 

oorzaak van talloze sociale en economische problemen (Reuter, 2009). De enigszins utopisch 

maar ook gevaarlijk onrealistisch te noemen doelstelling was om de illegale drugproductie en 

drugmisbruik volledig te elimineren of toch erg significant te reduceren tegen 2008 (Bewley-

Taylor, 2012). 

 

In 2009 werd er een sessie gehouden van de Commission on Narcotic Drugs (CND) waarbij 

vertegenwoordigers van 132 landen verzamelden om de vorderingen te evalueren van de 

doelen die in 1998 werden opgesteld. Hierbij werd de Political Declaration and Plan of Action 

on International Cooperation towards an Integrated and Balanced Strategy to Counter the 

World Drug Problem opgesteld en ondertekend door de lidstaten (Barrett, 2010). 

In dit document werden nieuwe maatregelen en doelstellingen voorgesteld ter versterking van 

de internationale samenwerking. Het was duidelijk dat de doelstellingen van 1998 slechts op 

een gelimiteerde wijze werden behaald (Reuter, 2009). In dit document werden de doelen en 

maatregelen beschreven die dienen behaald te worden tegen 2019 (Bewley-Taylor, 2012). 

 

2.2.5 De Speciale Zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (2016). 

 

De Speciale Zitting van de Algemene Vergadering van 2016 nam plaats in een moment in de 

wereldgeschiedenis die die zich kenmerkt door een groter dan ooit tevoren gebrek aan 

beleidsconsensus tussen de lidstaten (Bewley-Taylor & Jelsma, 2016). De Verenigde Staten 

die in de vorige bijeenkomsten de ongecontesteerde leider was van het punitieve globale 

drugsbeleid, kent nu meer en meer een tendens van een shift in diens drugsbeleid, dit situeert 

zich echter op het niveau van de staten (Felbab-Brown & Trinkunas, 2016). Het 

prohibitionistische paradigma en de bijhorende beleidsmaatregelen steunend op het principe 

van nultolerantie groeiden deels uit de consensus van prohibitionisme. Diezelfde beleidskeuzes 

worden nu uitgedaagd langs meerdere fronten, vooral de impact ervan op de volksgezondheid, 

mensenrechten en ontwikkeling (Barnett, 2009; Rhodes, Singer, Bourgois, Friedman & 

Strathdee, 2005; Strathdee et al., 2010). De consensus van de criminalisering komt nu meer en 
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meer onder druk naarmate een stijgend aantal landen hiervan wenst af te stappen (Jelsma, 

2015). 

 

Het toenemende geweld dat veroorzaakt werd door de War on Drugs en zorgt voor een 

ongezien aantal dodelijke slachtoffers (Felbab-Brown & Trinkunas, 2016), zorgde ervoor dat 

Mexico, Colombia en Guatemala in een Gezamenlijke Verklaring21 in 2012 aandrongen voor 

een nieuwe Speciale Zitting te houden. Dit werd verzocht in functie van een diepgaande 

evaluatie uit te voeren om alle beschikbare opties te onderzoeken aangaande drugsbeleid. 

Hierbij hoort tevens mogelijke regulerende maatregelen met als een doel een nieuw paradigma 

in het leven te roepen (Domíngue & de Castro, 2010). Hoe lidstaten van de VN hun ‘succes’ 

meten van hun interventies tegen het drugprobleem is een belangrijk element van het 

analyseren van drugsbeleid (Paterson & Robinson, 2014). Er ontbreekt een wijdverspreide en 

systematische wijze van analyse. Door het gebrek hieraan wordt er te vaak gefocust op foute 

en gemakkelijk aantoonbare kwantitatieve ‘successen’ die de realiteit veelal niet adequaat 

voorstellen (Mosher & Akins, 2013). Om drugsbeleid betekenisvol te kunnen evalueren, 

zouden de indicatoren waarvan gebruik gemaakt wordt, aangevuld dienen te worden met 

indicatoren die de echte impact op individuen en gemeenschappen aantonen op de 

verschillende levensdomeinen (Bewley-Taylor, 2015). 

 

De resultaten en conclusies van deze meest recente zitting herbevestigen de doelen en 

objectieven van de drie bovenvermelde Internationale Verdragen inzake drugs. Terwijl er werd 

gesteld, voornamelijk door de Europese lidstaten, dat drugsbeleid dient gebouwd te worden op 

een volksgezondheidsgerichte aanpak, gebaseerd op wetenschappelijk bewijsmateriaal, werd 

er in de bijeenkomst nog geen echte maatregelen getroffen die oplossingen zoeken buiten het 

huidige dominante raamwerk (Bewley-Taylor & Jelsma, 2016). In hun rapport van 201622 doet 

de Global Commission on Drug Policy de oproep om acties te ondernemen richting de 

decriminalisering van alle drugs. De commissie neemt het standpunt in om alle punitieve 

maatregelen inzake drugsbezit en drugsgebruik te verwijderen uit het internationale raamwerk. 

Hierbij wijst de commissie op de schadelijke gevolgen van het criminaliseren van 

druggebruikers en dringen ze aan om over te gaan naar meer rationele en humane 

                                                 
21 Joint declaration of Colombia, Guatemala and Mexico concerning UN revision on drug 

policy. 1 oktober 2012 
22 Global Commission on Drug Policy. (2016) ‘Advancing drug policy reform: a new approach 

to decriminalization. 2016 Report.’ 
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beleidsmodellen, gefundeerd op wetenschappelijk onderzoek. De verschillen in drugsbeleid in 

de wereld zijn erg treffend, al merken we steeds meer een signaal vanuit grote delen van de –

voornamelijk Westerse- wereld die oproepen voor een andere aanpak (Csete et al., 2016). De 

meest recente Speciale Zitting van de Verenigde Staten van 2016 toonde echter aan dat een 

dergelijke gezamenlijke paradigmashift nog niet kan worden omgezet in internationale 

verdragen (Bewley-Taylor & Jelsma, 2016; Global Commission on Drug Policy, 2016). 

 

2.4 De vrijheden en limiteringen van de lidstaten in hun nationale 

drugsbeleid 
Een groeiend aantal landen exploreren anno 2017 beleidsmogelijkheden die verder weg staan 

van het dominante prohibitie-georiënteerde paradigma of ebben binnen dat continuüm verder 

weg van de totale criminalisering (Csete et al., 2016). Er kan in dit opzicht gesproken worden 

van een ‘stille revolutie’ die op globale schaal plaatsvindt waarbij reeds meer dan 30 landen 

een of andere vorm van decriminalisatie hebben geïmplementeerd (Eastwood, Fox & 

Rosmarin, 2016). Vooral in de laatste 15 jaar is er een nieuwe reeks landen die hun drugsbeleid 

verder weg leiden van de totale prohibitie, wat een groeiende realisatie van de zwaktes van het 

criminaliseringsbeleid suggereert en een historische paradigmashift teweegbrengt (Takahashi, 

2016). Echter kan een lidstaat van de VN niet zomaar zijn nationaal drugsbeleid aanpassen 

zonder rekening te houden met de internationale conventies. Het INCB werkt nauw samen met 

de nationale overheden om te verzekeren dat de VN-conventies een zo wijd mogelijke 

ratificatie kennen (Bewley-Taylor & Jelsma, 2012). 

 

De internationale verdragen regelen enerzijds de verplichtingen die de lidstaten hebben inzake 

drugsbeleid en geven anderzijds ook de grenzen aan waarbinnen de lidstaten hun nationaal 

beleid kunnen uitwerken (Bewley-Taylor, 2012). Zo is een gereguleerde markt voor niet-

medisch gebruik van cannabis of een andere illegale drug strikt genomen niet toegestaan in het 

huidige raamwerk. Het hercategoriseren van illegale drugs is eveneens een heikel punt 

(Hallam, Bewley-Taylor & Jelsma, 2014). Zo wordt de categorisering van cannabis in de meest 

restrictieve categorie in de internationale verdragen gezien als een historische anomalie, die 

erg moeilijk bewijst te zijn om recht te zetten (Corns, 2017). Uruguay heeft als eerste land ter 

wereld cannabis gelegaliseerd (Walsh & Ramsey, 2016), maar alle andere drugs blijven 

illegaal. Het INCB heeft de wetgeving in Uruguay dan ook veroordeeld als een breuk van 
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Uruguay’s verplichtingen onder de internationale verdragen23. Verder zorgen sommige 

restricties ervoor dat er soms erbarmelijke beschikbaarheid is van essentiële medicijnen 

(Nickerson & Attaran, 2015). Een voorbeeld hiervan is ketamine, het WGO adviseerde tegen 

de strenge restrictie van ketamine omdat het in sommige ontwikkelingslanden vaak het enige 

beschikbare anaesteticum is (Hallam, Bewley-Taylor & Jelsma, 2014). Echter wordt de rol van 

het WGO gemarginaliseerd doordat het CND de macht heeft om de adviezen en suggesties van 

het WGO naast zich neer te leggen (Hallam, Bewley-Taylor & Jelsma, 2014). Er kan worden 

beargumenteerd dat met de groeiende twijfels, inherente inconsistenties en ambiguïteiten met 

betrekking tot de categorisering, de vraag naar een herziening van deze categorisering en meer 

ruimte voor de experimentatie met alternatieve modellen gelegitimeerd is (Bewley-Taylor & 

Jelsma, 2013; Jelsma & Armenta, 2015). 

 

We kunnen echter wel spreken van belangrijke evoluties op dit vlak. In een gezamenlijk 

persbericht van de VN en het WGO24, waar bij de aanbeveling voor het herzien en afschaffen 

van wetten die schadelijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid, ook wetten die 

druggebruik en drugsbezit voor persoonlijk gebruik criminaliseren worden benoemd: 

 

“Reviewing and repealing punitive laws that have been proven to have negative health 

outcomes and that counter established public health evidence. These include laws that 

criminalize or otherwise prohibit gender expression, same sex conduct, adultery and 

other sexual behaviours between consenting adults; adult consensual sex work; drug 

use or possession of drugs for personal use” (eigen onderlijning) 

 

2.5 De groeiende aandacht voor Harm Reduction 
Harm reduction wordt anno 2017 steeds minder gezien als een omstreden begrip op het 

internationale toneel en de aandacht voor schadebeperkende maatregelen is vooral de laatste 

decennia sterk gestegen (Cook, 2017). De effectiviteit ervan werd reeds in meerdere studies 

aangetoond (Dolan, Kimber, Fry, McDonald, Fitzgerald & Trautmann, 2000; Fry, Treloar & 

Maher, 2005; Hathaway & Tousaw, 2008; Milloy et al., 2008). Dat het nog steeds een geladen 

begrip is (Stone & Sander, 2016), wordt geïllustreerd in het resulterende document van de 

                                                 
23 International Narcotics Control Board (INCB). “INCB is Concerned About Draft Cannabis 

Legislation in Uruguay,” persbericht, 19 november, 2013. 
24 Gezamelijke verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties, 27 

juni 2017. Joint United Nations statement on ending discrimination in health care settings. 
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Speciale Zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 2016. Hierin 

wordt er geen enkele specifieke vermelding gemaakt van ‘harm reduction’, er wordt slechts 

indirect naar gerefereerd door te wijzen op verschillende maatregelen die onder deze term 

vallen (Bewley-Taylor & Jelsma, 2016). Steeds vaker wordt harm reduction als meer effectief 

gezien in combinatie met het afstappen van harde criminalisering (Stevens, Stöver & Brentari, 

2009). Wanneer we de sociale impact vergelijken van een veroordeling onder strikte prohibitie 

met strafrechtelijke reacties tegenover een maatregel die wordt genomen onder prohibitie met 

een administratiefrechtelijk systeem, toonden de resultaten dat het laatste niet slechter was in 

het ontraden van bijvoorbeeld cannabisgebruik onder de gearresteerde individuen, maar dat de 

negatieve sociale impact op de personen in kwestie opmerkelijk minder waren (Lenton, 

Hummenuik, Heale & Christie, 2000). 

 

Vaak wordt de strategie en filosofie van drugsbeleid besproken, op een polaire manier, in 

termen van twee tegengestelde posities. Aan de ene kant staat dan ‘harm reduction’ in de brede 

zin en aan de andere kant ‘zero tolerance’ (Van Wormer, 1999). Beide posities vertrekken 

vanuit een verschillend uitgangspunt en hanteren maatregelen die hierbij aansluiten (Tammi & 

Hurme, 2007). Waar er wordt vanuit gegaan en wat wordt geïmpliceerd bij harm reduction is 

de visie dat druggebruik een fenomeen is dat onmogelijk kan worden geëlimineerd, daarom is 

de best mogelijke aanpak om de bestaande risico’s en schadelijke effecten (Hough, 1996) ervan 

zo veel mogelijk te reduceren (Hunt, 2010). Daartegenover staat dan de ‘zero tolerance’ 

aanpak, die wordt gekenmerkt door een focus op vooral aanbodsreductie en in mindere mate 

vraagreductie en welke de rol van de repressieve aanpak benadrukt (Bessant, 2008). De 

voorstanders van een dergelijke ‘zero tolerance’ aanpak zijn vaak erg kritisch tegenover harm 

reduction en zien het als een goedkeuring of zelfs aanmoediging van druggebruik (Hunt, 2010). 

Een veelvoorkomend verwijt ten opzichte van harm reduction is dat het zou fungeren als een 

‘paard van Troje’ voor de legalisering van alle drugs (MacCoun, 1998). 

 

Verschillende landen, waarvan een root aantal in de Europese Unie, hebben reeds een 

drugsbeleid geïmplementeerd, waarbij alternatieven voor de strenge strafrechtelijke sancties 

worden verkozen (Eastwood, Fox & Rosmarin, 2016), echter blijft het beleid wel nog steeds 

gestoeld op de strafrechtelijke aanpak (Nolan, 2010). Desalniettemin het erkennen van de 

voordelen die alternatieven bieden in vergelijking tot strenge en vaak ingrijpende sancties, is 

het moeilijk om harm reduction maatregelen succesvol en efficiënt te integreren met het 

strafrechtelijke systeem (Henderson, 2016). Zo stelt het EMCDDA (2001) dat er inherente 
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spanningen en contradicties bestaan in het voorzien van harm reduction diensten, die het 

gecontinueerd druggebruik in sommige gevallen kunnen aanvaarden, in strafrechtelijke 

settings dat dit niet doen (Stevens, Stöver & Brentari, 2009). Gezien het inherente 

schadetoebrengende karakter van criminaliseringsregimes, lijkt het dan ook een contradictio in 

terminis om hierin op een succesvolle wijze schadebeperkende maatregelen proberen te 

integreren. We kunnen stellen dat de beleidsafstemming tussen de verschillende sectoren nog 

niet is geoptimaliseerd, wanneer een van de onderdelen schade toebrengt aan het doelpubliek 

en een ander onderdeel schade poogt te beperken (Tammi & Hurme, 2007) of “Harm Induction 

vs Harm Reduction” zoals Van Wormer (1999) het stelt. 

 

Waar de stijgende wereldwijde aandacht voor harm reduction vooral zichtbaar is, is op 

nationaal vlak (INCB, 2016). In de laatste jaren zijn er meer en meer landen die een significante 

plaats geven aan harm reduction in hun nationaal beleid en strategische plannen (Stone & 

Sander, 2016). De meeste steun voor harm reduction komt momenteel uit de landen van de 

Europese Unie (Cook, 2017), Australië (Hunt, 2010) en een aanzienlijk aantal landen in Azië, 

zoals Indonesië, China (Li, Ha, Zhang & Lui, 2010) en Taiwan (Chen, 2016). Harm reduction 

diensten, inclusief drugsconsumptie ruimtes, kunnen wettelijk opereren in de lidstaten van de 

VN onder de huidige Internationale Verdragen (Bewley-Taylor & Jelsma, 2012). Daar waar 

het voor de VN nog niet mogelijk blijkt te zijn om op papier een consensus te bereiken inzake 

het promoten van dergelijke beleidsevoluties en het afstappen van de decriminalisering 

(Bewley-Taylor, 2016), doen zoals vermeld een groot aantal lidstaten dit wel. Het zelfde kan 

gezegd worden voor de Verenigde Staten, waar de federale overheid nog steeds volop de War 

on Drugs promoot, maar steeds meer staten stappen ondernemen die verder weg gaan van het 

strenge federale criminaliseringsbeleid, vooral met betrekking tot cannabis (Dills, Goffard & 

Miron, 2016). 

 

2.6 Conclusie 
Het internationale drugsbeleid wordt gereguleerd, gestructeerd en tevens gelimiteerd door de 

internationale verdragen van de Verenigde Naties. Er zijn in de laatste decennia duidelijke 

shifts op te merken door een veelvoud aan lidstaten die de wil tonen om te experimenteren met 

alternatieve modellen van drugsbeleid. Deze lidstaten worden echter beperkt in hun 

progressieve hervormingen door de drie grote VN-verdragen. Zo is het anno 2017 nog steeds 

niet mogelijk om als lidstaat echt uit het prohibitionistische paradigma te stappen. De groeiende 

aandacht voor harm reduction en een evidence-based beleid valt in ieder geval aangemoedigd 
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te worden, echter wordt de dispariteit tussen de verschillende landen erg groot en worden in 

veel landen nog steeds mensenrechten geschonden door de aangaande War on Drugs en de 

soms ongemeen harde criminalisering van druggebruikers in combinatie met een weerstand 

voor harm reduction maatregelen. 

 

Toch kunnen we stellen dat er ook op het internationale toneel verandering op komst is, 

enerzijds gezien bijvoorbeeld het gezamenlijke persbericht van de VN en het WGO, waar bij 

de aanbeveling voor het herzien en afschaffen van wetten die schadelijke gevolgen hebben 

voor de volksgezondheid, ook druggebruik en drugsbezit voor persoonlijk gebruik wordt 

benoemd. Anderzijds  zien we dat er reeds meer dan 30 landen diverse soorten stappen naar 

een vermindering tot de afschaffing van de criminalisering van druggebruik en/of drugsbezit 

voor gebruikershoeveelheden hebben gezet. Het internationale raamwerk zal waarschijnlijk 

wel het laatste zijn dat valt, maar zoals de geschiedenis ons reeds meerdere malen heeft 

aangetoond, komt echte verandering bottom-up. De groeiende stille revolutie die op dit vlak 

wereldwijd gaande is, zal naar alle waarschijnlijkheid niet snel verminderen in omvang. 
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3. Het drugsbeleid in de Europese Unie. 

 

De oorsprong van het drugsbeleid in de Europese Unie kunnen we enerzijds situeren bij de 

VN, die als katalysator fungeerde door middel van de hierboven vermelde drie belangrijkste 

VN-drugsverdragen (Edwards & Galla, 2014). Verder waren er reeds diverse Europese 

initiatieven vóór het eigenlijke ontstaan van de Europese Unie (Boekhout van Solinge, 2000). 

Het dieper ingaan op desbetreffende initatieven en samenwerkingsakkoorden zou ons te ver 

brengen in het kader van deze masterproef. In dit onderdeel wens ik dan ook een bondige stand 

van zaken te geven over het drugsbeleid in de Europese Unie teneinde de posities, 

verplichtingen en beperkingen van het Belgische en Portugese drugsbeleid te situeren, alsook 

de huidige visie van de Europese Unie te kaderen. 

 

De Europese Unie en diens lidstaten hebben over de laatste 2 decennia samen een Europese 

aanpak met betrekking tot het drugsfenomeen ontwikkeld. Zo hebben een groot aantal lidstaten 

stappen ondernomen in de hervorming van hun drugsbeleid en die alternatieve beleidsmodellen 

voor de criminalisering verkiezen (Bergeron & Colson, 2017; Georgiou, 2013). Door in dit een 

onderdeel een blik te werpen op het beleid in de Europese Unie, poog ik na de eerdere 

bespreking van het globale drugsbeleid dichter te komen naar de landen in kwestie, België en 

Portugal om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van het drugsbeleid in beide naties. 

 

3.1. De verdragen van de Europese Unie 
Vooreerst is er het verdrag van Maastricht25, het werd ondertekend in 1992 en trad in werking 

op 1 november 199. Dit verdrag, die de voorgaande Europese verdragen wijzigde, heeft de 

Europese Unie gecreëerd. In het verdrag wordt de drugsproblematiek expliciet vermeld als een 

kwestie die een aangelegenheid is in het belang van alle lidstaten en dat de strijd tegen drugs 

vraagt naar een gezamenlijke aanpak (Lenaerts & Van Nuffel, 2003).  Hierbij werd er 

bovendien reeds in dit eerste EU-verdrag een verwijzing gemaakt naar de aanpak van drugs in 

het kader van de volksgezondheid. Dit verdrag heeft voornamelijk betrekking op de strijd tegen 

drugsverslaving en de noodzaak voor betere internationale samenwerking (De Kort, 1995). 

 

                                                 
25 Het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), 7 februari 1992, inwerkingtredend op 1 

november 1993. 
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In 1997 werden de voorzieningen rond drugs uit het Verdrag van Maastricht verder uitgewerkt 

en versterkt in het Verdrag van Amsterdam26 (Elvins, 2003). Hierin wordt er gesteld dat De 

Gemeenschap het optreden van de lidstaten ter vermindering van de schade aan de gezondheid 

door drugsgebruik aanvult, inclusief voorlichting en preventie (Kleiman & Hawdon, 2011a).  

Terwijl deze verdragen evenwel de filosofie volgen van de VN-verdragen, geven ze merkbaar 

meer aandacht aan het gezondheidsaspect en schadebeperkende maatregelen met betrekking 

tot druggebruik (Bergeron & Colson, 2017; Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, 

2015). Er wordt hier conform de VN-verdragen de criminalisering vereist van de aanbodzijde, 

maar met betrekking tot de vraagzijde worden er geen concreet gestipuleerde verplichten 

opgesteld aangaande de criminalisering van het druggebruik en drugsbezit voor persoonlijk 

gebruik (De Ruyver, Vermeulen, Vander Beken, Vander Laenen & Geenens, 2002). 

 

 

3.2 Het European Monitoring Centre for Drugs and Drug addiction 
Vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht werd er eerst door de voormalig 

Franse president Mitterand in 1989 en nadien door het zopas opgerichte Europees Comité voor 

Drugsbestrijding (CELAD) de oproep gedaan voor de oprichting van een Europees 

Waarnemingscentrum voor drugs om het drugsfenomeen in kaart te brengen. Uiteindelijk werd 

het Het European Monitoring Centre for Drugs and Drug addiction (EMCDDA) een feit en 

werd het in 1993 opgericht te Lissabon (Elvins, 2003). De nood aan informatie en het gebrek 

aan een internationale systematiek met betrekking tot de dataverzameling omtrent het 

drugsfenomeen diende hiermee verholpen te worden (Elvins, 2003). Er werden voordien 

uitsluitend analyses en waarnemingen uitgevoerd op het nationale niveau. Dergelijke 

onderzoeken op Europese schaal en de data die deze met zich meebrengen zijn echter cruciaal 

voor een efficiënte bestrijding van de drugsproblematiek in de Europese Unie (Decorte, 

Mortelmans, Tieberghien & De Moor, 2009b). 

 

                                                 
26 Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, 

de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende 

akten. Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0001 - 0144 
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3.3 De weg naar de huidige aanpak 

 

3.3.1 Strategische en operationele evolutie 

Het opstellen van het Actieplan van de Europese Unie inzake Drugsbestrijding27 (1995-1999) 

is de eerste stap met betrekking tot de eigenlijke drugsbestrijding die binnen het kader van de 

EU geplaatst dient te worden. Hier werd er een geïntegreerde en globale aanpak voorgesteld 

van de drugsproblematiek. Zo was de nodige samenwerking tussen verschillende 

beleidsniveaus en bevoegdheidsdomeinen een cruciaal element (Elvins, 2003). Verder werd de 

focus gelegd op een integrale aanpak van het drugsfenomeen door aandacht te besteden aan de 

vraagreductie, de strijd tegen illegale drugshandel, de internationale samenwerking en de 

noodzaak van een systematische beleidscoördinatie (EMCDDA, 2015). 

 

Dit Actieplan was een belangrijke aanzet voor een groeiend en innoverend drugsbeleid in de 

Europese Unie. Nadien volgde er eerst het Communautair Actieprogramma voor de Preventie 

van Drugsverslaving (1996-2000)28. De EU-Drugsstrategie (2000-2004) en het bijhorende EU-

Drugsactieplan29 (2000-2004) vormden de volgende grote stap. Hierbij werd onder meer een 

multidisciplinaire aanpak een een vlottere gegevensdoorstroming van de lidstaten naar het 

EMCDDA als aandachtspunten voorgesteld (Culley et al., 2012). Nadien volgde de EU 

Drugsstrategie30 (2005-2012) die verder bouwde op de evaluatie van het EU-Drugsactieplan 

(2000-2004). Hierbij werd er beoogd om een substantiële bijdrage te leveren aan de nationale 

drugsstrategieën in de EU waarbij er tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de principes 

van subsidiariteit en proportionaliteit. Internationale samenwerking en onderzoek, informatie 

en evaluatie worden hier als cruciale factoren geponeerd (Tamyko et al., 2014). 

 

                                                 
27 Resolutie over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement 

betreffende een actieplan van de Europese Unie inzake drugsbestrijding (1995-1999) (COM 

(94) 0234 - C4-0107/94). Publicatieblad Nr. C 166 van 03/07/1995 blz. 0116. 
28 Besluit nr.102/97/EG van het Europees Parlement en van de Raad tot vaststelling van een 

communautair actieprogramma inzake de preventie van drugsverslaving, Pb.L. 21 januari 

1997, afl. 19, p.25-31 
29 Actieplan inzake drugsbestrijding (2000-2004) Teneinde de samenwerking op nationaal en 

Europees niveau te intensifiëren werd een Europees actieplan voor de bestrijding van 

drugsverslaving en drugshandel opgesteld. In het kader van dit actieplan heeft de Commissie 

de grote lijnen van het beleid van de Unie inzake drugsbestrijding en drugsverslaving 

vastgelegd. 
30 Council of the European Union. (2004). EU Drugs Strategy (2005-2012). General 

Secretariat. Brussel 
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3.3.2 De EU Drugsstrategie (2013-2020) 

De EU Drugsstrategie31 (2013-2020) en het EU Drugsactieplan32 (2013-2016) vormen de basis 

van het huidige drugsbeleid van de Europese Unie (Balbirnie et al., 2016). Een pijnpunt van de 

voorgaande strategieën was de soms onduidelijke aard van de voorgestelde objectieven, 

hetgeen de evaluatie ervan  en het analyseren ofdat specifieke maatregelen effectief waren of 

niet bemoeilijkte.  (International Drug Policy Consortium, 2013). De nieuwe EU 

Drugsstrategie is gestructureerd rond twee beleidsdomeinen: 

(1) Het terugdringen van de vraag naar drugs en het aanbod van drugs in de EU. 

(2) Drie doorkruisende thema’s: coördinatie; internationale samenwerking en informatie; 

onderzoek, monitoring en evaluatie. 

 

De strategie toont de paradigmashift aan die vele lidstaten reeds hebben doorgemaakt, 

geïllusteerd in de vele stappen die staten hebben ondergaan om de publieke 

vooronderstellingen uit te dagen en een gezondheidsgeoriënteerde visie te verwezenlijken voor 

drugsverslaving alsook in meer of mindere mate de nadruk leggen op de erkenning van 

drugsverslaafde als patiënten die nood hebben aan een geïntegreerd zorgnetwerk (Balbirnie et 

al., 2016; Georgiou, 2013). 

 

3.3.3 Het EU-Drugsactieplan 2013-201633 

De EU Drugsstrategie is onderverdeeld in twee periodes van elk vier jaar, waarbij er voor elke 

periode een Drugsactieplan werd ontwikkeld dat de specifieke maatregelen, tijdslijnen, 

verantwoordelijke organen, objectieven en indicatoren beschrijft ter uitwerking van de meer 

algemene strategische principes (Tamyko et al., 2014). In het Drugsactieplan worden er 54 

specifieke maatregelen voorgesteld die het behalen van de doelstellingen dienen mogelijk te 

maken (Official Journal of the European Union, 2013). 

 

De maatregelen werden onderverdeeld in vijf subgroepen, waarbij de eerste het verminderen 

van de vraag naar drugs omvat. Hierbij is het doel om een significante reductie in het gebruik 

                                                 
31 General Secretariat of the Council. (2013). European Union Drugs Strategy 2013-2020. 

Brussel. 
32 Official Journal of the European Union. (2013). Notices from European Union institutions, 

bodies, offices and agencies. Council. EU Action plan on drugs 2013-2016. Brussel. 
33 Op 7 juni 2017 werd het EU-Drugsactieplan (2017-2020) gepubliceerd, hetgeen het 

hierboven vermelde actieplan opvolgde. Gezien dit actieplan maanden na het afronden van de 

verkennende literatuurstudie verscheen, werd het er niet retroactief bijgevoegd, maar wordt er 

op deze manier wel erkenning van gegeven. 
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van illegale drugs, problematisch gebruik, drugsafhankelijkheid, het vermijden van de start van 

druggebruik op jonge leeftijd alsook de druggerelateerde gezondheidsschade en nadelige 

sociale gevolgen (EMCDDA, 2016). De tweede van de vijf hoofdgroepen betreft de reductie 

van het aanbod van drugs, hierbij worden er maatregelen in werking gezet die dienen bij te 

dragen tot een meetbare afname van de beschikbaarheid en de aanvoer van illegale drugs in de 

EU. De coördinatie tussen de lidstaten van en landen buiten de EU is in het kader van een 

geïntegreerd beleid tevens cruciaal en hiervoor werden er meerdere maatregelen uitgewerkt 

(Georgiou, 2013). De intensieve samenwerking tussen de internationale organisaties en landen 

is onmisbaar om het drugsfenomeen effectief aan te pakken, gezien het grensoverschrijdend 

karakter van het fenomeen (Balbirnie et al., 2016). 

 

Er wordt gewezen op een uitvoering van de EU Drugsstrategie die de nationale 

beleidsmodellen ondersteunt, complementeert en een raamwerk aanbiedt voor gezamenlijke 

interventies tussen de lidstaten. De focus op een gebalanceerde, geïntegreerde en evidence-

based aanpak staat centraal. Niet enkel is het EU-Drugsactieplan gebaseerd op de fundamentele 

waarden van de Unie, het dient ook rekening te houden met de Internationale Verdragen van 

de Verenigde Naties alsook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Georgiou, 

2013; Official Journal of the European Union, 2013). 

 

3.4 De plaats van Harm Reduction in Europa. 
In de EU werden er reeds in 2003 aanbevelingen gemaakt met betrekking tot de preventie en 

reductie van gezondheidsschade geassocieerd met druggebruik (Hedrich et al., 2008). Hierbij 

werden toen de volgende doelstellingen bepaald: (1) Lidstaten van de EU moeten strategieën 

ontwikkelen die een goede gezondheid waarborgen, binnen een gezondheidsperspectief aan 

preventie van drugsverslaving werken en aan de reductie van gezondheidsschade; (2) Lidstaten 

moeten een gamma aan strategieën implementeren die druggerelateerde schade (zoals hiv, 

hepatitis en tbc en druggerelateerde overlijdens) reduceren en dit als een geïntegreerd geheel 

binnen preventie en behandeling (EMCDDA, 2016). 

 

Door het expliciet vermelden van harm reduction als zijnde een van de hoofdobjectieven van 

het drugsbeleid, reflecteerden de Actieplannen van de Europese Unie niet louter de trend die 

reeds gaande was in de lidstaten met betrekking tot het implementeren van harm reduction 

maatregelen (Cook, 2017), maar geeft het tevens een sterk signaal dat harm reduction wordt 

gezien als een van de centrale pijlers van het Europese drugsbeleid (Hedrich et al, 2008). 
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Een van de vijf overkoepelende objectieven van de EU Drugsstrategie 2013-2020 is om “bij te 

dragen aan een meetbare afname van de vraag naar drugs, drugsafhankelijkheid en 

druggerelateerde risico’s en schade op vlak van volksgezondheid”. Wat opvallend is, is dat het 

vorige actieplan harm reduction als een apart objectief poneerde (MacGregor & Whiting, 

2010), terwijl de huidige versie harm reduction wel speficiek aanhaalt, maar ditmaal binnen 

het kader van behandeling en rehabilitatie en niet als afzonderlijk objectief (Georgiou, 2013). 

  

Vandaag de dag wordt harm reduction gezien als een best practice waarbij de gerelateerde 

interventies het meest effectief zijn in een integraal en geïntegreerd systeem (Bergeron & 

Griffiths, 2006; Wiessing et al., 2017). Echter is het tevens aangewezen om deze ook als aparte 

laagdrempelige diensten te laten opereren die specifiek gericht zijn op druggerelateerde 

infecties, overdosissen en druggerelateerde doden (Stimson, 2007). Hetgeen als een stap 

voorwaarts valt te interpreteren is dat in lijn met de implementering van veilige injectieruimten, 

wiens impact op het reduceren van druggelateerde doden reeds werd aangetoond (Dolan, 

Kimber, Fry, McDonald, Fitzgerald & Trautmann, 2000; Milloy et al., 2008), er dan ook 

meermaals naar werd gerefereerd in het huidige Drugsactieplan van de EU (Balbirnie et al., 

2016). 

 

3.5 Conclusie 
Er valt op te merken dat het drugsbeleid in de EU, in vergelijking met de VN-verdragen, de 

volksgezondheid op een meer structurele en uitdrukkelijke wijze als een van de 

hoofdobjectieven poneert en dit reeds doet sinds het begin van de EU. De evolutie van de 

intense samenwerking tussen de lidstaten en de groeiende plaats van harm reduction in het 

overkoepelende drugsbeleid is een van positieve aard. Een aanzienlijke hoeveelheid EU-

lidstaten hebben reeds diverse soorten maatregelen getroffen richting de depenalisatie en 

decriminalisatie van druggebruik en drugsbezit voor persoonlijk gebruik. 

 

Desondanks deze positieve evolutie blijven de lidstaten van de Europese Unie die overigens 

eveneens lidstaten zijn van de Verenigde Naties beperkt in hun hervormingspotentieel, gezien 

de bindende kracht van de bovenvermelde VN-verdragen inzake drugs. Er dient evenwel te 

worden opgemerkt dat er wel degelijk sprake is van een aanzienlijke wiggle room voor de 

lidstaten om hun nationale drugsbeleid te vormen. Er immers worden geconcludeerd dat het 

Europese wetgevende kader inzake drugs meer vrijheid biedt aan diens lidstaten, zoals Portugal 
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en België, dan het kader dat werd opgesteld door de VN. Ten slotte kan gesteld worden dat de 

EU de paradigmashift met betrekking tot het afstappen van een criminaliseringsbeleid en het 

vooropstellen van maatregelen die de volksgezondheid beschermen die gaande is een veelvoud 

aan landen, meer tot uiting doet komen in het Europese drugsbeleid. We merken op dat hoe 

dichter men tot het niveau van de staten komt, hoe meer mogelijkheden er zijn voor een 

progressiever beleid. 
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LUIK 2: METHODOLOGIE 

 

 

1. Doelstelling 
Het primaire doel van deze masterproef is om een (Nederlandstalige) bijdrage te leveren aan 

de wetenschappelijke kennis over het Portugese drugsbeleid door de effecten, implicaties en 

consequenties van de decriminalisering van het gebruik en bezit van persoonlijke hoeveelheden 

van alle drugs in Portugal en het meer omvattende  beleid gefocust op de volksgezondheid te 

onderzoeken. Vervolgens wordt er gekeken welke elementen van het Portugese drugsbeleid 

een mogelijke bron van inspiratie kunnen zijn voor het Belgische drugsbeleid. Op deze manier 

wordt er eveneens gepoogd een bijdrage te leveren aan de relevante wetenschapelijke kennis 

die kan gebruikt worden om het integrale en geïntegreerde Belgische drugsbeleid efficiënter te 

maken. 

 

Gezien de significante sociale, economische en maatschappelijke gevolgen van drugsmisbruik 

(INCB, 2013), de aanzienlijke inherente negatieve gevolgen van een harde criminalisering 

(Barnett, 2009; Global Commission on Drug Policy, 2015; Takahashi, 2016) en gezien de 

toenemende tendens tot alternatieven voor het repressieve paradigma (Bewley-Taylor & 

Jelsma, 2016; Csete et al., 2016), is de maatschappelijke relevantie van onderzoek over 

drugsbeleid meer dan ooit significant. Het verzamelen van wetenschappelijk bewijsmateriaal 

over alternatieve beleidsmodellen van het drugsfenomeen, in casu Portugal, kan de evidence 

base aanvullen en mogelijke beleidsveranderingen ondersteunen en mogelijks uiteindelijk 

helpen teweegbrengen. Binnen het domein van de evaluatie van (drugs)beleid is het doel steeds 

om de kwaliteit van bestaande maatregelen of interventies te verhogen en het design van 

nieuwe interventies (EMCDDA, 2004). 

 

Binnen de internationale gemeenschap is het erkend dat er veel moeilijkheden zijn wanneer 

men wil vaststellen ofdat een drugsbeleid effectief is of niet (EMCDDA, 1999). Hierbij wordt 

gewaarschuwd voor de lagen van complexiteit en de veelheid aan oorzaak-gevolg verbanden 

bij de impact evaluatie van een overheidsbeleid (Juma & Onkware, 2015). Het is erg moeilijk 

gebleken om een directe, causale link aan te tonen tussen een drugsbeleid en de impact (Home 

Office, 2014; Kanoho, Brannon, Prellberg & Baker, 2017) ervan door het amalgaam aan 

interventies en effecten die dienen gemeten te worden, alsook de hoeveelheid externe, 
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verstorende factoren die de sociale realiteit beïnvloeden, bijvoorbeeld socio-economische 

omstandigheden of (sub)culturele factoren (Morse, 2006). Er is onderzoek dat aantoont dat 

aspecten van het drugsfenomeen, zoals de prevalentie van druggebruik, meer afhankelijk 

kunnen zijn van sociaal-culturele factoren dan van beleidsmatige interventies (Spooner & 

Hetherington, 2004). Evaluaties in het domein van drugsbeleid dienen dan ook zorgvuldig te 

worden doordacht en men dient bij het interpreteren van de resultaten steeds waakzaam te zijn 

(Godfrey, 2006). 

 

2. Onderzoeksdesign 
Gelet op de inherente complexiteit en multidimensionaliteit van een comprehensieve evaluatie 

van een drugsbeleid (EMCDDA, 2004), poneer ik in het kader van deze masterproef geenszins 

om eigenhandig elk aspect van de beleidsmodellen van België en Portugal in detail te 

evalueren, hetgeen allerminst een realistisch opzet zou zijn. Om de hieronder beschreven 

onderzoeksvragen adequaat te kunnen beantwoorden, werd derhalve gebruik gemaakt van een 

veelvoud aan secundaire kennisbronnen alsook de meest actuele databronnen die in een later 

stadium aangevuld met een eigen kwalitatief onderzoek. Om deze objectieven te bereiken, 

werd ervoor gekozen om het Belgische drugsbeleid te onderzoeken aan de hand van een 

narratieve review. Voor de studie van het Portugese drugsbeleid werd geopteerd voor een 

mixed-methods-onderzoeksdesign, waarbij de narratieve review wordt gecombineerd met een 

eigen empirisch onderzoek, namelijk expertinterviews. Bij methodische triangulatie of mixed-

methods onderzoek wordt er gebruik gemaakt van meer dan één onderzoeksmethode om een 

fenomeen te bestuderen (Casey & Murphy, 2009). Door het combineren van deze 

onderzoeksmethoden wordt door middel van triangulatie de validiteit van de 

onderzoeksresultaten verhoogd, hetgeen de kwaliteit van het onderzoek in positieve mate 

beïnvloedt (Mortelmans, 2013). Triangulatie is echter niet enkel gericht op het verhogen van 

de validiteit, maar wordt in de eerste plaats gedaan om een meer diepgaand en gedetailleerd 

begrijpen te krijgen van het onderzoeksonderwerp (Flick, 2009; Yeasmin & Rahman, 2012). 

 

Concreet bestaat dit onderzoek uit twee kwalitatieve methodologische delen. Enerzijds werd 

het drugsbeleid van zowel België als Portugal bestudeerd aan de hand van een uitgebreid 

literatuuronderzoek, meer bepaald een narratieve review, waarbij de visie, de vorm, de 

doelstellingen en in welke mate deze bereikt worden, werden geanalyseerd. Hierbij werd er 

vooral toegespitst op de focus op de gezondheidszorg en hoe dit tot uiting komt in het 

drugsbeleid van beide landen en de rol van het strafrecht als benaderingswijze van het 
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drugsfenomeen. Anderzijds werd er bovenop deze secundaire data-analyse in het Portugese 

luik een eigen kwalitatief empirisch onderzoek aan gekoppeld, waarbij een vorm van het 

kwalitatieve interview, het expertinterview werd gehanteerd. Er wordt dus met andere woorden 

gebruik gemaakt van deskresearch en in een later stadium ook fieldresearch. 

 

Het doel van dit tweede methodologische deel, het empirische luik was het verkrijgen van een 

diepgaande en zo actueel mogelijke kennis van het Portugese drugsbeleid alsook om in een 

later stadium, op een gefundeerde wijze elementen uit het Portugese beleid kunnen bespreken 

en voorstellen die mogelijks voor inspiratie kunnen zorgen voor het Belgische drugsbeleid. 

Door op locatie, in Portugal, interviews uit te voeren met experten omtrent drugs en 

drugsbeleid, alsook professionals in het werkveld, oog ik deze kwalitatieve onderzoeksdata te 

vergelijken en integreren met de data verkregen uit de narratieve review om een accuraat en 

actueel beeld te schetsen van (de effecten van) het Portugese drugsbeleid anno 2017. Met 

behulp van expertinterviews kunnen mogelijke lacunes, gevonden in het eerste luik, worden 

ingevuld. Bovendien worden specifiek geselecteerde onderzoeksresultaten aangevuld, 

gecorroboreerd of tegengesproken (Zohrabi, 2013) en kan een hogere mate van diepgang 

bereikt worden door het stellen van meer gedetailleerde vragen (Redfern & Norman, 1994). De 

keuze voor expertinterviews is een belangrijke methodologische keuze en deze wordt later in 

dit luik besproken. 

 

3. Onderzoeksvragen 
Het opstellen van een heldere probleem- doelstelling zorgt voor de nodige sturing aan het 

onderzoek, niet enkel in de data-analyse, maar in elke fase van het onderzoeksproces dient de 

onderzoeker goed te weten welke informatie hij dient te verkrijgen om de vraagstelling 

adequaat te kunnen beantwoorden en aldus het doel van het onderzoek te bereiken (Boeije, 

2005; Lucassen & Hartman, 2007). Vooreerst werden beschrijvende hoofdvragen opgesteld 

bedoeld om een zo coherent mogelijk beeld te schetsen van het drugsbeleid van beide landen. 

Hierna wordt de focus gelegd op de hoofdobjectieven in het kader van deze masterproef en 

worden de de beleidsmodellen verder geanalyseerd aan de hand van evaluatieve deelvragen. 

De deelvragen van de eerste onderzoeksvraag en tevens de onderzoeksvraag zelf kunnen 

worden beantwoord aan de hand van de narratieve review. Voor de deelvragen van de tweede 

onderzoeksvraag en de hoofdvraag zelf, wordt er gebruik gemaakt van de combinatie van de 

narratieve review en de verkregen empirische data uit het kwalitatief onderzoek Ten slotte 
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wordt de derde onderzoeksvraag en diens deelvragen beantwoord door de combinatie van de 

narratieve reviews en de resultaten uit de expertinterviews. 

 

1. Wat zijn de hoofdkenmerken van het Belgische drugsbeleid? 

1.1 Hoe is het Belgische drugsbeleid geëvolueerd sinds de eerste drugswet in 

1921? 

1.2 Wat is de rol van de volksgezondheid in het huidige Belgische drugsbeleid? 

1.2.1 Hoe wordt de toegang tot de (drug)hulpverlening verzorgd en 

gegarandeerd? 

 

2. Wat zijn de hoofdkenmerken van het Portugese drugsbeleid? 

2.1 Hoe is het Portugese drugsbeleid geëvolueerd sinds de eerste drugswetten? 

2.2 Wat is de rol van de volksgezondheid in het huidige Portugese drugsbeleid? 

2.2.1 Hoe wordt de toegang tot de (drug)hulpverlening verzorgd en 

gegarandeerd? 

 

3. Welke elementen uit het Portugese drugsbeleid kunnen het Belgische drugsbeleid 

inspireren? 

3.1 Kan de decriminalisering van alle drugs een meerwaarde betekenen voor het 

Belgische drugsbeleid? 

3.2 Kan België baat hebben bij een administratiefrechtelijke afhandeling van 

overtredingen met betrekking tot gebruikershoeveelheden van drugs en een meer 

expliciete focus op de volksgezondheid conform het Portugese model in plaats van 

de huidige strafrechtelijke aanpak? 

 

 

4. Onderzoeksmethoden 
 

4.1  Desk research - narratieve review 
Bij deskresearch of bureauonderzoek wordt er gebruik gemaakt van bestaande empirische data 

en gegevens die verzameld zijn door anderen, de zogenaamde secundaire data. Er is hierbij 

geen direct contact met het onderzoeksobject (Hox & Boeije, 2005). Een voordeel van dit soort 

onderzoek is de lage kostprijs, nadelig is dan weer dat de kwaliteit van het bureauonderzoek 

afhangt van de kwaliteit van de  beschikbare informatie en de beschikbaarheid ervan op zich 
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(Watson & Noble, 2007). Een gevolg van het gebruik van bestaande data is dat de gebruikte 

bronnen quasi altijd een andere doelstelling hebben dan deze van het eigen onderzoek. 

Bijgevolg is het noodzakelijk om deze bronnen op een kritische wijze te onderzoeken, steeds 

in combinatie met reflectie (Decorte & Zaitch, 2010).  

 

Een van de vormen van bureauonderzoek betreft een literatuuronderzoek. In het kader van deze 

masterproef wordt er een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd, hierbij wordt er gebruik 

gemaakt van door anderen geproduceerde kennisbronnen. Het belangrijkste voordeel van deze 

onderzoeksstrategie is dat er op vrij korte tijd een groot aantal gegevens kan worden verzameld 

(Choy, 2014). Het is dan ook de bedoeling om zoveel mogelijk verschillende 

wetenschappelijke bronnen te bestuderen om de bestaande literatuur te integreren en deze in 

een later stadium vaak te koppelen aan het eigen kwalitatieve onderzoek (Cronin, Ryan & 

Coughlan, 2008). De term ‘literatuuronderzoek’ kan dan weer worden onderverdeeld in de 

traditionele of narratieve literatuurstudie; de systematische literatuurstudie; de meta-analyse en 

de meta-synthese (Grant & Booth, 2009). In het kader van dit onderzoek werd, zoals vermeld, 

gekozen voor het uitvoeren van een narratieve review. 

 

4.1.1 Motivering van de onderzoeksmethode 

De resultaten van een narratieve review zijn veeleer van kwalitatieve aard dan van 

kwantitatieve (Uddin & Arafat, 2016). Rekening houdend met het inherente cyclisch-iteratieve 

karakter van kwalitatief onderzoek (Patton, 2011), het beschikbare tijdskader, de doelstelling 

van het onderzoek en de keuze om op locatie gerichte kwalitatieve interviews uit te voeren, 

werd de keuze gemaakt om een narratieve review uit te voeren. Door de verhoogde flexibiliteit 

van een narratieve review kon er op een meer efficiënte wijze extra onderzoek verricht worden 

wanneer er nieuwe bevindingen of interessante opmerkingen werden verkregen uit de 

expertinterviews, hetgeen dan ook wordt op gedoeld in het kader van dit onderzoek (McBride, 

2016). 

 

Terwijl systematische reviews meer geschikt zijn voor gespecialiseerde onderwerpen, zijn 

narratieve reviews preferabel voor meer omvattende onderwerpen (Collins & Fauser, 2005). 

Door het analyseren van een veelheid aan primaire studies, waarbij er actief wordt gezocht naar 

kritische analyses, kan de onderzoeker vervolgens met een reflexieve ingesteldheid en aan de 

hand van een holistische interpretatie diens eigen conclusies trekken (Baumeister & Leary, 

1997). Door de inherente flexibiliteit van de narratieve review, waarbij beter kan worden 
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ingespeeld op achtergrondkennis, evoluerende concepten, tegenstrijdigheden en controverses 

(Collins & Fauser, 2005), werd zoals reeds vermeld, deze onderzoeksmethode dan ook 

verkozen boven de systematische review. 

 

4.1.2 Werkwijze 

Doordat de selectie van de literatuur op een vrije manier gebeurt, is het nadeel evenwel dat van 

bias of dat het onderzoeksproces vatbaar is voor subjectieve keuzes van literatuur dat de 

standpunten van de onderzoeker ondersteunt (Shanbhag, 2017). In tegenstelling tot een 

systematische review, ontbreekt er bij narratieve reviews vaak transparantie in hoe de 

onderzoeker te werk is gegaan (Cook, Tankersley & Landrum, 2013). In dit onderdeel wens ik 

echter enige transparantie bieden omtrent de gehanteerde werkwijze. Toch kan het enigszins 

onrealistisch genoemd worden om te verwachten dat onderzoekers volledig neutraal kunnen 

zijn bij het analyseren en trekken van conclusies in een kwalitatief onderzoek (Greenhalgh, 

Raftery, Hanney & Glover, 2016). Een kritische houding ten opzichte van de inhoud en 

bronnen van de literatuur, het evalueren van het wetenschappelijke gehalte en mogelijks 

selectief gebruik van dataset, alsook het steeds actief op zoek gaan naar studies die de resultaten 

van het eerder geanalyseerde onderzoek tegenspreken is dan ook een noodzakelijke 

voorwaarde (Rother, 2007). 

 

De narratieve review werd uitgevoerd in de periode oktober 2016 – juli 2017, waarbij het 

grootste deel van de literatuur werd bestudeerd vóór maart 2017 en voorafgaand aan het eigen 

kwalitatief onderzoek op locatie in Portugal. Tussen maart 2017 en mei 2017 werd, onder meer 

op basis van advies van enkele academici aan de Universidade do Porto, additionele literatuur 

toegevoegd en werd tevens de relevante wetgeving bestudeerd. In de periode mei 2017 – juli 

2017, werd er op basis van nieuwe bevindingen uit het onderzoek, actief gezocht naar enerzijds 

de meest actuele literatuur en anderzijds literatuur dat deze inzichten of resultaten 

corroboreerde of tegensprak. 

 

Tijdens de narratieve review werd er naast offline opzoekingswerk in de bibliotheek van de 

rechtenfaculteit van Universiteit Gent, de bibliotheek van de rechtenfaculteit van Universidade 

do Porto en de bibliotheek van de Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 
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Dependências (SICAD)34 in Lissabon, waar ik toegang kreeg tot een zeer breed scalia aan 

wetenschappelijke artikelen en documenten met betrekking tot drugs drugsbeleid, voorts 

gebruik gemaakt van online wetenschappelijke databanken. De databanken die nuttig bleken 

in het kader van mijn masterproef waren Web of Science, Google Scholar, ScienceDirect, 

Google Books, RAND, Drugtext, OAIster & PubMed.  De zoektocht in de bredere databanken 

werd gesupplementeerd met opzoekingswerk in gerennomeerde wetenschappelijke 

tijdschriften, zoals International Journal of Drug Policy, British Journal of Criminology, 

BioMed Central Public Health, Harm Reduction Journal, Addiction en Drug And Alcohol 

Review. Met betrekking tot de wetenschappelijke artikels en boeken die werden geraadpleegd 

en onderzocht voor het deel van het Portugese drugsbeleid, betrof het uiteindelijke aantal 62. 

Ten slotte werden tijdens tevens het onderzoek de officiële websites en diens bijhorende 

databanken geraadpleegd van internationale onderzoeksinstituten inzake drugs, zoals deze van 

het EMCDDA, SICAD, UNODC, INCB en de Pompidou Group van de Raad van Europa. De 

grote meerderheid van de geconsulteerde literatuur was Engelstalig, gevolgd door 

Nederlandstalige literatuur en daarenboven werden er tevens Franstalige en Portugese bronnen 

geraadpleegd. 

 

In de speurtocht naar relevante en bruikbare literatuur omtrent het Belgische drugsbeleid 

werden de volgende zoektermen gehanteerd: ‘evolutie drugsbeleid’, ‘België’, ‘hulpverlening’, 

‘analyse’, ‘evaluatie’, ‘justitie’, ‘drugsnota’, ‘drugsstrategie’, ‘drugsbezit’, ‘druggebruik’, 

‘drugsverslaving’, ‘doelstelling’, ‘Belgian drug policy’, ‘healthcare’, ‘treatment’ 

‘depenalisation’, ‘evaluation’, ‘analysis’, ‘comparative’, ‘criminalisation’. Deze lijst is 

geenszins exhaustief en werd aangevuld aan de hand van bevindingen uit eerdere 

zoekresultaten. 

 

 In het opzoekingswerk met betrekking tot het Portugese drugsbeleid wordt de volgende 

illustratieve lijst met benuttigde zoektermen aangegeven: ‘Portuguese drug policy’, ‘analysis’, 

‘evaluation’, ‘critical’, ‘decriminalization’, ‘failure’, ‘success’, ‘case study’, ‘commissions for 

the dissuasion of drug addiction’, ‘drug use’, ‘drug possession’, ‘harm reduction’, ‘strategy’, 

                                                 
34 De Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) is 

de grootste en overkoepelende overheidsinstelling inzake drugs in Portugal dat samenwerkt 

met onder mee het European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). 

Het voert en promoot onderzoek op alle relevante vlakken van het drugsbeleid en heeft een 

adviesfunctie naar de overheid toe.  
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‘health-oriented’, ‘public health’, ‘review’, ‘results’, ‘drug reform’. Deze lijst werd eveneens 

aangevuld op basis van eerdere bevindingen uit het literatuuronderzoek en relevante informatie 

die werd verschaft tijdens de kwalitatieve interviews. Zo werd er doelgericht op zoek gegaan 

naar wetenschappelijke artikels van tegenstanders van het beleid en naar analyses die 

tegenstrijdige studies onderzoeken. De gevonden informatie werd zorgvuldig verwerkt en met 

een kritische bril gelezen en gehanteerd, rekening houdend met de wetenschappelijke waarde 

van elke bron. 

 

4.2 Field research - Expertinterviews 
 

4.2.1 De keuze voor een kwalitatieve benadering  

In het tweede methodologische deel, het empirische luik van mijn masterproef maak ik 

eveneens gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden om op deze wijze diepgaandere 

informatie te verzamelen met als doel een zo volledig mogelijk antwoord te verkrijgen op de 

deelvragen en de centrale vraag van het onderzoek. Omdat de keuze voor een bepaalde 

onderzoeksstrategie een van de meest bepalende beslissingen is in het gehele onderzoeksproces 

(Kelly, 2016), dienden vooreerst enkele methodologische beslissingen genomen te worden 

(Pavelek, 2013). Kwalitatieve methoden plaatsen, in tegenstelling tot kwantitatieve methoden 

waarbij representativiteit een hoge belangrijkheid geniet, de nadruk op saturatie of het 

verkrijgen van een omvattende en uitgebreid begrip door verder te gaan met de 

onderzoeksmethode tot er geen nieuwe relevante informatie wordt verkregen (Miles & 

Hubermann, 1994). 

 

De keuze voor een kwalificerende benadering gericht op diepgang aan de hand van empirisch 

onderzoek werd dan ook weloverwogen genomen in functie van de probleemstelling en de 

onderzoeksvragen die eruit werden opgemaakt (Decorte & Zaitch, 2010). Het proces van 

dataverzameling en steekproeftrekken wordt gekenmerkt door zijn cyclische karakter waarbij 

de twee activiteiten met elkaar verweven zijn (Sargeant, 2012). Zo is het mogelijk om na het 

verzamelen, coderen en analyseren van het eerste interview of de eerste reeks interviews een 

gefundeerde belissing te nemen omtrent welke informatie het onderzoek nog meer nodig heeft 

(Decorte & Zaitch, 2010). 
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4.2.2 Sampling 

Met betrekking tot de eigenlijke respondentenverzameling is een eerste belangrijke vraag hoe 

groot de steekproeftrekking dient te zijn (Mason, 2010). Eigen aan een kwalitatief onderzoek 

is het feit dat de onderzoeker veelal op voorhand niet weet hoeveel respondenten er nodig zijn 

om de beoogde informatie te verzamelen (Wilmot, 2005). Het uitgangspunt is dat de steekproef 

volledig kan geacht worden wanneer theoretische saturatie is bereikt (Fusch & Ness, 2015). 

Hiermee wordt de fase bedoeld waarin geen nieuwe relevante data meer gevonden kan worden 

(Flick, 2009). Gezien de keuze voor een kwalitatieve onderzoeksbenadering, kiezen we hier 

niet voor random sampling, gezien het doel niet is om de resultaten zo veel mogelijk te kunnen 

veralgemenen. Er wordt doelbewust gekozen voor net die individuen te bevragen die tijdens 

de literatuurstudie naar boven kwamen als zijnde sleutelfiguren van de hervorming en het 

huidige beleid of experts in de meeste relevante sectoren met betrekking tot het geïntegreerde 

drugsbeleid. Er wordt dus beroep gedaan op purposive sampling om zo een integraal en 

diepgaand mogelijk beeld te verkrijgen van het onderzoeksonderwerp (Bernard, 2002). 

 

4.2.2.1 Purposive sampling – Expert sampling 

Purposive sampling of de doelgerichte steekproeftrekking is een techniek met een 

wijdverspreid gebruik in kwalitatief onderzoek voor de identificatie en selectie van 

informatierijke cases voor het meest effectieve gebruik van gelimiteerde middelen (Patton, 

2002), waarvan in een masterproef veelal sprake is. Dit houdt het identificeren en selecteren in 

van individuen of groepen die in het bijzonder geïnformeerd zijn of erg ervaren zijn in het 

relevante fenomeen (Cresswell & Plano Clark, 2011).  Bovenop deze kennis en ervaring, wordt 

er ook gewezen op de belangrijkheid van de beschikbaarheid en bereidwilligheid van de 

potentiële respondenten om te participeren (Bernard, 2002). Rekening houdend met deze 

belangrijke factoren, werd een lijst opgesteld van mogelijke respondenten, elk zorgvuldig 

geselecteerd voor hun expertise en/of professionele kennis met betrekking tot een aspect van 

het Portugese drugsbeleid dat relevant is voor het onderzoek (Etikan, Musa & Alkassim, 2016). 

Hierdoor zou de specifieke vorm van sampling die in het kader van dit onderzoek werd 

gehanteerd in feite  als Expert Sampling gezien kunnen worden, vermits hier doelbewust werd 

gezocht naar experts in een welbepaalde sector. Flick (2009) waarschuwt voor het gevaar van 

overmatig toegespitst te zijn op personen met een hoge functie of status, gezien dit de scope 

van de potentieel relevante informatie kan beperken.  
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Met deze waarschuwing in het achterhoofd en gezien de erg reële kans dat er een mogelijk 

aanzienlijk aantal potentiële respondenten niet beschikbaar zou kunnen zijn voor een interview, 

werd er hierbij rekening gehouden tijdens het opstellen van de respondentenlijst en werden er 

eveneens meerdere experts per specifiek onderwerp toegevoegd. Uit pragmatische, praktische 

en geïnformeerde overwegingen en in het kader van het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen werd er dan ook besloten om de focus niet te leggen op de individuen met 

de hoogste posities, maar op deze die de meeste relevante informatie zouden kunnen 

verschaffen. Zo kan in plaats van de directeur van een organisatie eveneens diens adviseur 

worden geselecteerd als respondent. Vaak heeft deze persoon even veel of meer technische 

kennis en is de kans groter dat hij of zij meer tijd kan vrijmaken voor het interview, wat de 

kwaliteit van de resultaten kan verhogen (Bogner, Littig & Menz, 2009). Op deze manier werd 

de kans verkleind dat er minder verschillende soorten experts konden worden geïnterviewd. 

Deze personen zijn veelal invloedrijk, vooraanstaand en goed geïnformeerd (Dexter, 

2006/1969) en kunnen waardevolle informatie geven over hun organisatie, het beleid, de visie 

en de toekomstplannen. Individuen met een dermate hoge positie hebben echter vaak een 

drukke agenda en zonder aanbeveling of introductie van iemand met een vergelijkbare positie, 

kan een afspraak vastleggen een huzarenstuk zijn (Dexter, 2006/1969). 

 

4.3. Het expertinterview 
Expertinterviews kunnen in het kader van dit onderzoek, waarbij er belangrijke beslissingen 

werden genomen inzake het Portugese drugsbeleid op beleidsniveau en binnen meerdere 

disciplines een aanzienlijke bijdrage leveren. Aan de hand van de expertinterviews kunnen 

lacunes worden ingevuld met betrekking tot de verzamelde informatie in de literatuurstudie 

(Flick, 2009) of kunnen de bevindingen worden gecorroboreerd of tegengesproken (Tansey, 

2007). Gezien de hoofdfocus van het onderzoek zich bevindt in de evaluatie(s) van het 

Portugese drugsbeleid, werd er geopteerd voor het uitvoeren van expertinterviews in Portugal. 

Door de informatie van overheidsmedewerkers, academici en professionals te integreren met 

de beschikbare empirische data die in de literatuurstudie werd vergaard, kan een meer 

omvattend, genuanceerd en actueel beeld worden geschetst van het onderzoeksonderwerp. 

 

Een expertinterview gaat, in tegenstelling tot een meer ‘standaard’ diepte-interview niet 

hoofdzakelijk in op een dieper begrijpen van de beleving van de geïnterviewde, maar op zijn 

of haar specifieke kennis, expertise of achtergrond (Van Audenhove, 2007). Er is met andere 

woorden van de geïnterviewde diepgaande kennis nodig over een specifiek onderwerp, in dit 
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geval over een kernfactor van het Portugese drugsbeleid (Bogner, Littig & Menz, 2009). 

Expertinterviews volgen een verschillende logica dan deze die inherent is bij het interviewen 

van leken, patiënten (Flick, 2009) of bijvoorbeeld drugsgebruikers. In tegenstelling tot 

kwantitatieve, gestructureerde vragenlijsten, voorzien kwalitatieve interviews de onderzoeker 

van de mogelijkheid om het perspectief van de respondenten in kaart te brengen (Oltmann, 

2016). De inzichten, meningen en vooruitzichten van de experts spelen evenwel een 

belangrijke rol in de interpretatie van de onderzoeksdata (Morgan, 2014). 

 

Volgens Meuser & Nagel (1994) zijn experten enerzijds personen die verantwoordelijk zijn 

voor de ontwikkeling, implementatie of controle van oplossingen, strategieën en beleid. 

Anderzijds worden experten gezien als personen met geprivilegieerde toegang tot informatie 

over groepen of individuen of besluitvormingsprocessen (Bogner, Littig & Menz, 2009). 

Gezien experten individuen zijn met een eigen referentiekader, is de informatie die we uit 

expertinterviews verkrijgen nooit neutraal (Van Audenhove, 2007). Het is dan ook van groot 

belang om hierbij rekening te houden bij de selectie van de experts, de interviewfase en de 

interpretatie van de interviews. Sprondel (1979) karakteriseert hierbij de kennis van de expert 

als ‘speciale kennis’ (Bogner, Littig & Menz, 2009). 

 

4.3.1 Elite of expert? 

In de Angelsaksische literatuur wordt er veeleer gesproken over ‘elite interviews’ en minder 

over expertinterviews (Littig, 2009). Desondanks vele gelijkenissen tussen enerzijds elites en 

anderzijds experts, kunnen we stellen dat deze niet gelijk zijn (Flick, 2009). Interviews met de 

elite kunnen maar hoeven niet noodzakelijk interviews te zijn met experten. Experten 

daarentegen, die gekarakteriseerd worden door hun professionele kennis en hun competenties 

inzake besluitvorming, kunnen maar hoeven niet noodzakelijk lid te zijn van de elite (Littig, 

2009). Verdere verschillen tussen experts en elites worden door Bogner (2005) gevonden met 

betrekking tot het concept van macht. Hierbij kunnen experts zowel formatieve en 

interpretatieve macht bezitten. Elites bezitten meer formatieve macht door de functies die zij 

bekleden en de autoriteit die ze hebben die hen toestaat sociaal bindende definities van 

problemen op te stellen alsook vooraf opgestelde oplossingen te kunnen voorleggen. Experts 

hebben dan weer in het algemeen meer interpretatieve macht, meer opportuniteit om 

significante termen en concepten voor het interpreteren van fenomenen vast te stellen (Bogner, 
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2005). De differentiëring tussen beide types wordt in onderstaande figuur35 visueel 

weergegeven. 

 
Figuur 1: grafische voorstelling van macht tegenover kennis van respondenten 

 

De keuze voor een expertinterview of een elite interview hangt af van het onderzoeksveld en 

het doel van het onderzoek (Flick, 2009). Als het gaat over het onderzoeken van professioneel 

expliciet interpretatieve kennis (know-why), procedurele kennis (knowhow) en kennis over de 

processen, zijn experts de preferabele keuze (Littig, 2009). De keuze voor het gebruiken van 

expertinterviews als kwalitatieve onderzoeksmethode in het kader van deze masterproef, werd 

genomen om meer detailrijke en specifieke informatie te verkrijgen over aspecten die tijdens 

het literatuuronderzoek naar boven kwamen en eerdere bevindingen kunnen aanvullen, 

tegenspreken of  corroboreren. Daarenboven is het een uitgelezen opportuniteit om zo actueel 

mogelijke data en visies te kunnen integreren met de resultaten van de narratieve review. 

 

4.3.2 Ethische aspecten 

In het kader van dit onderzoek dient er aandacht gegeven te worden aan de inherente ethische 

aspecten, gezien deze steeds een significante rol spelen in kwalitatief onderzoek (Edwards & 

Holland, 2013). Onderzoekers worden van ook in elk stadium van het onderzoek 

geconfronteerd met ethische aspecten, gaande van anonimiteit, confidentialiteit, informed 

consent en de mogelijke impact van de onderzoeker op de respondent (Sanjari et al., 2014). 

Gelet op het feit dat er onderzoek wordt uitgevoerd met vrijwillige deelnemers, dient men als 

onderzoeker in het kader van in casu expertinterviews, steeds rekening te houden met het 

principe van informed consent. Het is van groot belang dat de respondenten weten wat het 

                                                 
35 Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (2009). Interviewing Experts. Palgrave Macmillan, UK. 

P. 108 
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onderzoeksopzet is, wat er zal gedaan worden met de verkregen informatie en voor elke 

relevante stap moet de onderzoeker de toestemming bevestigen (Corti, Day & Backhouse, 

2000). 

In het kader van dit onderzoek werden de respondenten dan ook eerst via e-mail en nadien in 

persoon het doel van het onderzoek uitgelegd en eveneens de expliciete toestemming gevraagd 

of het interview kon worden opgenomen, daarbij duidelijk makend dat de transcripties niet 

gedeeld worden. Bovendien werd er voorafgaand aan het interview en nogmaals na de afloop 

ervan meegedeeld dat de respondenten op elk moment contact kunnen opnemen indien ze zich 

zouden bedenken en dat ze steeds inzage kunnen krijgen in het onderzoek en/of de 

getranscribeerde interviews. Met betrekking tot de informatie die verkregen werd off the 

record, was deze informatie in vele gevallen waardevol, zoals vaak wordt gerapporteerd (King 

& Horrocks, 2010), vooral met betrekking tot additionele inzichten. Hiervan werden er 

evenwel geen citaten gehaald, hetgeen de respondenten ook werd duidelijk gemaakt. Er werd 

met betrekking tot de expertinterviews ervoor geopteerd om de anonimiteit van de 

respondenten te bewaren, enerzijds rekening houdend met de nodige ethische overwegingen 

en anderzijds om zo veel mogelijk relevante informatie te verkrijgen in functie van het 

onderzoek, namelijk doordat mogelijke barrières in hun uitspraken worden verminderd door 

deze anonimiteit. 

 

4.3.3 Definitieve respondentenlijst 

In onderstaande tabel vinden we een bondige beschrijving van de vijf respondenten van de 

expertinterviews. Deze vijf respondenten komen uit de academische en/of professionele sector 

en hun gezamenlijke expertise op het vlak van beleidsvorming; drugswetgeving; 

epidemiologie; harm reduction; professionele en praktijkkennis, kan voor een influx aan 

actuele, relevante en kwalitatieve onderzoeksdata zorgen, hetgeen het onderzoek ten goede 

komt en de bevindingen uit de narratieve review kan verstevigen. De vijf respondenten kregen 

hierbij elk een code, dewelke zal gehanteerd worden in het tweede deel van de resultaten. 

 

Respondent 1 (R1) R1 is professor epidemiologie en actief op het internationaal 

toneel met betrekking tot (onderzoek naar) infectieziekten. 

Bovendien speelde R1 een belangrijke rol bij het ontwerp, de 

implementering en de uitvoering van een groot deel van de 

harm reduction maatregelen van het hervormde drugsbeleid.  
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Respondent 2 (R2) R2 vervult een hoge functie bij SICAD, de centrale Portugese 

overheidsinstelling inzake drugs. Binnen deze instelling 

voert R2 onderzoek uit naar de effecten van het drugsbeleid 

en heeft R2 een adviserende functie voor beleidsmakers.  

 

Respondent 3 (R3) R3 is professor criminologie en is op internationaal vlak 

actief. R3 doet onderzoek met betrekking tot de applicatie 

van drugswetten, risk assessment en rehabilitatieve 

maatregelen met drugsverslaafden.  

Respondent 4 (R4) R4 is een van de hoofdmedewerkers van een Commission for 

the Dissuasion of Drug Addiction (CDT). Gezien haar 

professionele functie binnen het CDT, kan R4 waardevolle 

informatie en inzichten verschaffen inzake de concrete 

werkwijze van deze commissie in de dagdagelijkse praktijk. 

  

Respondent 5 (R5) R5 is assistent professor psychologie en doet in grote mate 

onderzoek over het fenomeen van het gebruik van 

psychoactieve substanties in nachtelijke recreationele 

settings. Bovendien speelt R5 een belangrijke rol in het harm 

reduction project Kosmicare.  

 

 

Figuur 2: lijst van respondenten, hun code en een korte beschrijving van hun 

onderzoeksdomein of professionele functie 

 

4.3.4 Voordelen en beperkingen van expertinterviews als dataverzamelingsmethode 

 

Het uitvoeren van interviews is een praktische en nuttige dataverzamelingsmethode met talloze 

voordelen zoals het verkrijgen van informatie die waarschijnlijk niet of minder toegankelijk is 
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met het gebruik van technieken zoals vragenlijsten (Blaxter, Hughes & Tight, 2006). 

Bovendien kan men door het gebruik van interviews en de aanwezigheid van de interviewer 

een wederzijds begrip garanderen doordat de onderzoeker sommige vragen kan herformuleren 

indien deze niet volledig werden begrepen door de respondent (Dörnyei, 2007). Een ander 

voordeel is dat de interviewer veel extra informatie kan verkrijgen in de vorm van social cues, 

zoals de lichaamstaal en de intonatie van de stem (Opdenakker, 2006). Voordelen van een face-

to-face interview zijn dat het op een uitgebreide wijze kan worden uitgevoerd en de 

respondenten kunnen geobserveerd worden, waardoor de onderzoeker kan ingaan op 

gelaatsuitdrukkingen en in real-time de vraag kan herformuleren indien deze niet duidelijk was 

voor de respondent. Verder kan de onderzoeker gemakkelijker doorvragen op aspecten die 

interessant zijn voor het onderzoek en kan de meer persoonlijke sfeer van het interview ervoor 

zorgen dat respondenten gemakkelijker informatie kunnen geven doordat ze zich sneller 

openstellen (Opdenakker, 2006).  

 

Niettemin de bovenvermelde voordelen, die overigens geenszins een exhaustieve lijst 

voorstellen, waarschuwt Hermanowicz (2002) dat interviews uitvoeren een methode is die 

“deceptively difficult36” is en waarvan de correcte uitvoering niet mag onderschat worden. 

Nadelen zijn dan weer dat het meer tijdsrovend is dan bijvoorbeeld een telefonisch interview 

of een interview via e-mail en dat de fysieke aanwezigheid van de onderzoeker een invloed 

kan uitoefenen op hoe de respondenten de vragen beantwoorden (Jäckle, Roberts & Lynn, 

2006). De onderzoeker kan zo onbewust de antwoorden beïnvloeden door de manier waarop 

de vragen worden gesteld, door diens eigen voorkeuren duidelijk te maken of de vraag te 

sturend te formuleren (Lavrakas, 2008). Een kwalitatief interview en in dit geval een 

expertinterview is een methode waarbij zowel de kwaliteit van de data als de eigenlijke data 

op zich afhangt van welke experts worden geselecteerd voor de interviews. Bewust zijn van 

het referentiekader van de respondent en hoe diens woorden gekleurd zijn is een must bij het 

uitvoeren van kwalitatieve interviews (Van Audenhove, 2007). Zowel interviewer bias, 

respondent bias en interactie-effecten zijn essentiële aspecten die een onderzoeker dient over 

te reflecteren zowel voor, tijdens als na het interview (Sandelowski, 1993). 

 

                                                 
36 Hermanowicz, J. (2002). The Great Interview: 25 Strategies for Studying People in Bed. 

Qualitative Sociology, Vol. 25, nr. 4. P. 479 
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De verschillende vormen van bias betekenen echter niet dat de rol en de effecten van de 

onderzoeker of respondent dienen worden te geëlimineerd, maar het vereist een hoge 

reflexiviteit en transparantie van de onderzoeker om deze ten allen tijde in rekening te houden. 

De onderzoeker kan dan ook nooit de meerdere complexe effecten van de interview relatie 

controleren (Kuzmanić, 2009). Een zorgvuldige en grondige voorbereiding voor elk 

afzonderlijke interview is hierbij eveneens cruciaal (Castillo-Montoya, 2016). De concepten 

validiteit en betrouwbaarheid van de onderzoeksmethoden spelen in elk wetenschappelijk 

onderzoek een cruciale rol inzake het bewaken van de kwaliteit van het onderzoek. In een 

bredere context verwijst validiteit in kwalitatief onderzoek naar de mate van de aan- of 

afwezigheid van systematische vertekeningen (Leung, 2015). Betrouwbaarheid in kwalitatief 

onderzoek wijst dan weer op de afwezigheid van toevallige vertekeningen (Maso & Smaling, 

1998). Een rigoreuze, transparante en systematische aanpak van de onderzoeker is hiervoor 

dan ook een vereiste. Bourdieu (1999) stelt hierbij dat reflexiviteit bij het in rekening brengen 

van alle potentiële en eigenlijke effecten van de diverse factoren de een invloed kunnen spelen 

in het kwalitatieve interview een van de meest belangrijke eigenschappen en uitdagingen is 

van de individuele kwalitatieve onderzoeker (Edwards & Holland, 2013). 

 

4.4 Dataverzameling 
Na het opstellen van de respondentenlijst en de vragenlijst van het interview, werden de 

mogelijke respondenten gecontacteerd. Dit gebeurde hoofdzakelijk via e-mail en telefonisch 

contact, waarbij het onderzoeksopzet werd uitgelegd. Uiteindelijk werden er vijf respondenten 

geselecteerd die beschikbaar en bereidwillig waren gedurende de onderzoeksperiode. Voor het 

eigenlijke interview van start ging werd het onderzoeksopzet en de concrete context voor een 

tweede maal verduidelijkt. Tevens werd aan elke participant de geïnformeerde toestemming 

gevraagd om een audio-opname te maken van het interview. De expertinterviews werden 

afgenomen in de periode van mei 2017 – juni 2017. Vier interviews namen plaats in de 

agglomeratie Porto. Het vijfde interview werd uitgevoerd in Lissabon. Alle interviews vonden 

plaats op de werkomgeving van de respondenten, in diens eigen bureau en tweemaal in een 

conferentieruimte. De duurtijd van de interviews varieerde van 41 minuten tot 74 minuten. 

Gezien de beperkte beheersing van de Portugese taal door de onderzoeker, werden de 

interviews in het Engels afgenomen. Dit werd voorafgaand aan de face-to-face interviews 

meegedeeld tijdens het e-mailverkeer om mogelijke verrassingen of onoverbrugbare 

taalbarrières te vermijden. 
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Er werd geopteerd voor een semi-gestructureerd interview waarbij een lijst werd gemaakt met 

vooropgestelde, algemener geformuleerde vragen, waarvan kon worden afgeweken, wanneer 

het meer opportuun was om door te vragen (Harrell & Bradley, 2009). Hierdoor kon er meer 

en gedetailleerde informatie worden verkregen, wat het uiteindelijke doel was van de 

expertinterviews. De belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen in de interviews waren: 

(1) De situatie van het drugsfenomeen in Portugal voor hervorming van het drugsbeleid; (2) de 

aanleidingen voor de hervorming van het drugsbeleid; (3) de keuze voor de decriminalisering; 

(4) de rol van de volksgezondheid in het beleid; (5) de toegang tot de hulpverlening; (6) de 

ervaringen met de commissions for the dissuasion of drug addiction en het voor- of nadeel van 

een institutie die zich buiten het strafrecht bevindt; (7) de knelpunten van het huidige beleid en 

(8) uitdagingen voor de toekomst. 

 

Tijdens alle interviews werd er gebruik gemaakt van opnameapparatuur. Na het meervoudig 

testen werd besloten om de audio- opnames uit te voeren met behulp van de Android-applicatie 

Hi-Q via de mobiele telefoon van de onderzoeker. Er werd geopteerd voor audio-opnames 

enerzijds om de betrouwbaarheid van de interviews te verhogen en anderzijds om tijdens het 

interview de focus volledig op het interview zelf te kunnen leggen door niet overmatig bezig 

te zijn met maken van notities (Edwards & Holland, 2013). Voorafgaand aan de interviews 

werd aan elk van respondenten gevraagd of een audio-opname mocht gemaakt worden en werd 

het doel en gebruikswijze van de opnames tevens verduidelijkt. Geen van de respondenten 

weigerde een een digitale opname van het interview. Na afloop van het interview en de opname, 

werd de additionele relevante informatie die off-mic werd verkregen nadien uitgetypt in een 

memo, met als functie het beter kunnen kaderen van de gekregen informatie in het interview 

en de inzichten en meningen van de expert in kwestie (King & Horrocks, 2010). Omwille van 

ethische redenen werden de uitspraken van de respondenten die hier naar boven kwamen niet 

geciteerd, maar waren de supplementaire inzichten waardevol in het kader van het onderzoek. 

 

4.5 Data-analyse 
Na elke audio-opname werden de interviews verbatim uitgetypt. Dit werd extra noodzakelijk 

geacht in het analyseren van de data, gezien het gebruik van het Engels in elk interview, wat 

van geen van de respondenten de moedertaal was. Hierdoor bracht het transcriberen van de 

interviews de nodige bijkomende helderheid en werd een coherent zicht verschaft op elk van 

de antwoorden op de relevante vragen van het interview. Het resultaat van dit proces waren 

uitvoerige en ongestructureerde teksten. Als tweede stap van de analyse werd deze ruwe 
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tekstuele data gecodeerd. In de eerste plaats werden de interviews grondig herlezen om zo 

bottom-up codes te bepalen en vervolgens een a priori structuur op te stellen (Noaks & Wincup, 

2004). Aan de hand van de beproken thema’s werden vervolgens verschillende codes bepaald 

en werden de corresponderende antwoorden van de respondenten hierin verwerkt. Dit werd in 

de eerste plaats handmatig gedaan aan de hand van kleurcodes in de basis tekstbestanden. 

 

Ten slotte werd gebruik gemaakt van het softwareprogramma Nvivo 11 Pro Student (QSR 

International). Het bovenvermelde kwalitatieve onderzoeksmateriaal werd hier ingevoerd. De 

hoofdfunctie en grootste meerwaarde van dit programma in het kader van dit onderzoek, uitte 

zich in de mogelijkheid om de geselecteerde tekstuele informatie op een overzichtelijke wijze 

te sorteren en te analyseren. Deze vorm van systematische ordening (Kuckartz, 2014) zorgde 

voor een aanzienlijke verbetering met betrekking tot de (visuele) duidelijkheid van de teksten 

en bewees zich hierdoor een handig technisch hulpmiddel bij het analyseren van de data. Door 

het gebruiken van een dergelijke software voor de analyse van kwalitatieve data, kreeg de 

systematiek die eigen is aan het codeerproces (Boeije, 2005) een erg welgekomen bijdrage, 

daar waar het voordien ontbrak aan helderheid. 
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LUIK 3: RESULTATEN 

 

In het eerste deel van dit luik wordt de analyse van het Belgische drugsbeleid aan de hand van 

de narratieve review, uiteengezet. Op deze manier wordt er geoogd een antwoord te geven op 

de onderzoeksvragen met betrekking tot het Belgische drugsbeleid door het uiteenzetten van 

de evolutie en structuur van het beleid, waarbij op er wordt toegespitst op de efficiëntie, de 

functie van het strafrecht en hoe de focus op de volkgezondheid ten uiting komt, met extra 

aandacht voor de toegang tot de hulpverlening en de plaats van harm reduction. 

 

In het tweede deel wordt het Portugese drugsbeleid uiteengezet en op deze manier wordt er 

eveneens gepoogd de onderzoeksvragen te beantwoorden. De bevindingen van de narratieve 

review worden in dit deel geïntegreerd met de kwalitatieve data uit de expertinterviews om een 

meer genuanceerd en diepgaand beeld te verschaffen van het Portugese drugsbeleid. Door het 

combineren van de verschillende evaluaties en analyses van het Portugese model en de 

antwoorden en inzichten van de experts, wordt er een actueel en kritisch beeld gevormd van de 

wetenschappelijke evidence-base zestien jaar na de hervorming van het drugsbeleid. Hierbij 

wordt het decriminaliseringsregime uiteengezet en wordt het geïntegreerde Portugese 

drugsbeleid uiteengerafeld om voor een uitgebreide analyse te zorgen. Daarbij wordt er 

conform het Belgische deel, toegespitst op de plaats van het strafrecht en hoe de focus op de 

voksgezondheid tot uiting komt, met extra aandacht voor de toegang tot de hulpverlening en 

harm reduction. Gezien de hoofdfocus van dit onderzoek op het Portugese drugsbeleid ligt en 

het feit dat de narratieve review wordt gecombineerd met de expertinterviews, zal het tweede 

deel veruit het meest substantiële zijn. Deze twee delen van het luik resultaten worden nadien 

bediscussieerd in het vierde luik, waarbij beide delen worden geïntegreerd en er antwoorden 

worden geformuleerd op de derde onderzoeksvraag. 
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1. Het Belgische drugsbeleid 
 

Na in de verkennende literatuurstudie de stand van zaken en de invloed van het globale 

drugsbeleid en dat van de Europese Unie op bondige wijze te hebben besproken, wordt de 

aandacht in dit onderdeel gericht op het drugsbeleid in België. Een grondige uiteenzetting van 

het drugsbeleid in België is in het kader van deze masterproef cruciaal om in een later stadium  

eventuele aanbevelingen op basis van deze uiteenzetting en de analyse van het Portugese 

drugsbeleid mogelijk te maken. Vooreerst zal worden beschreven hoe de huidige drugswetten 

tot stand zijn gekomen om daarna een beeld te geven van het drugsbeleid anno 2017. Er wordt 

bovendien een blik geworpen op de  aanpak van het cannabisbeleid in België gezien diens 

eigenaardige wettelijke karakter. De bespreking hiervan is tevens relevant omdat er enerzijds 

een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende soorten illegale drugs en anderzijds 

wijst het op het inzien van de voordelen van het afstappen van strikte criminalisering. 

  

De bruggen die werden gebouwd van justitie naar de (drug)hulpverlening worden besproken 

en geïllustreerd aan de hand van twee reeds geëvalueerde voorbeelden. Deze bruggen hebben 

in het kader van deze masterproef een significante waarde, gezien het evoluties betreffen in het 

Belgische drugsbeleid waarbij de rol van de hulpverlening meer voorop wordt gezet. Verder 

zal er extra aandacht worden besteed aan de plaats van het beschermen van de volksgezondheid 

in het nationale beleid gezien de gezondheidsgerichte maatregelen kernelementen zijn van dit 

onderzoek. Zo wordt er gekeken naar onder meer de status van harm reduction maatregelen in 

België. Ten slotte volgt een korte bespreking van de nationale prevalentiecijfers en wordt het 

hoofdstuk afgesloten met een conclusie die de resultaten bondig samenvat. 

 

1.1 Evolutie van het Belgische drugsbeleid 

 

1.1.1 De Drugwet van 1921: het startpunt 

Het onstaan van de Belgische drugswetgeving situeren we een kleine honderd jaar geleden. 

De basiswetgeving is de Drugwet van 24 februari 192137. Deze drugwet is er gekomen ten  

                                                 
37 Wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en 

verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de 

stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen 

en psychotrope stoffen, BS 6 maart 1921, zoals laatst gewijzigd bij Wet van 27 december 2006, 

Belgisch Staatsblad 28 december 2006 
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gevolge van de implementering van het Opiumverdrag van 23 januari 1912. Deze wet was de 

introductie van de formele controle over drugs door het strafrecht in België en 

vertegenwoordigd dan ook de oorsprong van de fundering van het Belgische drugsbeleid in het 

strafrechtelijke systeem. (Decorte, Kaminski, Muys & Slingeneyer, 2005). 

 

De eigenlijke drugsproblematiek toen was in België, zoals in de meeste landen in Europa een 

zo goed als  ongekend fenomeen. Desondanks en onder druk van vooral de Verenigde Staten, 

kwam ook België echter op het strijdtoneel tegen drugs (Vander Laenen, 2007). Het meest 

belangrijke doel van deze wet was om de illegale verkoop van opiumproducten en cocaïne aan 

banden te leggen38. Wat opvalt is dat, desalniettemin deze wet is uitgevaardigd in het belang 

van de volksgezondheid, deze zich niet specifiek richt op de druggebruiker of drugsverslaafde, 

maar een duidelijke focus heeft op de handel in verboden middelen (De Ruyver et al., 2009a). 

Belangrijk aan de Drugwet van 1921 is dat het een kaderwet is, de Koninklijke Besluiten die 

er een concrete invulling aan geven dienen samen met de wet gelezen te worden om deze in 

zijn geheel te kunnen analyseren. 

 

1.1.2 De hernieuwing van de Drugwet in 1975 

Om een betekenisvolle indicatie van het gebrek aan hoogdringendheid te illustreren, duurde 

het tot 1930 voor een Koninklijk Besluit39 de drugwet had geoperationaliseerd (De Ruyver et 

al., 2009). In de periode pre-1975 kende de kaderwet meerdere aanpassingen, maar evolueerde 

de drugwetgeving slechts in erg beperkte mate. De eigenlijke hernieuwing van de Drugwet 

kunnen we direct koppelen aan de opkomst van heroïne in Europe in de jaren zeventig (Strang, 

Groshkova & Metrebian, 2012). Toen werden de eerste en soms bijzonder ernstige 

verslavingen opgemerkt, die de drugsproblematiek op prangende wijze op de publieke agenda 

en zo ook op de politieke agenda bracht (De Nauw, 2006). De benadering van het 

drugsfenomeen in het einde van de jaren 1960 en het begin van de jaren 1970 zowel in 

beleidsmiddens als in de media kan niet rationeel genoemd worden. Toenmalig Minister van 

Justitie Vranckx speelde in op de verhoogde berichtgeving over de toename van het 

druggebruik in België. Zo ontstond er een maatschappelijk debat dat weinig wetenschappelijk 

                                                 
38 Ibid. Art. 2 
39 Koninklijk Besluit van 31 december 1930 omtrent de handel in slaap- en verdovende 

middelen, BS 10 januari 1931 
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onderbouwd was en tevens gevuld met stereotyperingen en misvattingen over de druggebruiker 

(Goethals et al., 2005). 

 

“De druggebruiker is een zieke die moet worden genezen veeleer dan gestraft. De 

verslaafde aan drugs is een zwakkeling. Het mangelt hem aan levensmoed. Hij is bang 

voor verantwoordelijkheid en druggebruik is voor hem een middel tot vlucht uit de 

werkelijkheid. Dat zovele jonge lieden heden tot die categorie zielige, kleinhartige 

sukkelaars behoren, stemt tot nadenken”. (eigen onderlijning) 

 

Bovenstaand citaat40 zijn de woorden van toenmalig Minister van Justitie Vranckx wanneer hij 

in 1971 sprak in de senaat en weerspiegelen de kijk op of de portrettering van de druggebruiker 

in die tijd. Desondanks de eerste zin van het citaat, werd het wetsvoorstel van 1973 met 

betrekking tot het openen van behandelingscentra in België, afgekeurd (De Ruyver, 1988). 

De politieke discussie werd toen ook niet gevoerd in termen van therapeutische opportuniteit 

(Goethals et al., 2005). 

 

Naar aanleiding van het wetsontwerp van 197141 kwam er een geheel vernieuwde en merkbaar 

strengere drugswetgeving, de drugswet van 197542. Deze wet stelde onder andere een hogere 

strafmaat alsook een ruimer toepassingsgebied in. Zo werden eveneens andere psychotrope 

stoffen die afhankelijkheid kunnen teweegbrengen aan de categorie van de slaapmiddelen en 

de verdovende middelen toegevoegd. Terwijl individueel gebruik hier niet strafbaar werd 

gesteld, was het bezit van verdovende en psychotrope stoffen, het gebruik ervan in groep en 

het aanzetten tot gebruik, wel strafbaar. In de praktijk was druggebruik met andere woorden 

dus echter wel gecriminaliseerd, gezien druggebruik het bezit van drugs vereist (De Nauw, 

2006). Verder werd er in deze wet, op vlak van de strafmaat, geen onderscheid gemaakt tussen 

cannabis en andere illegale drugs. Tijdens de parlementaire bespreking van de drugwet van 

                                                 
40 Uit: Goethals, J., Hutsebaut, F., Vervaeke, G. & Casselman, J. (2005) Gerechtelijke 

geestelijke gezondheidszorg: wetenschap, beleid en praktijk: liber amicorum Joris Casselman. 

Universitaire Pers Leuven. 
41 Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen 

van de gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen of antiseptica, 

Parl. St. Senaat 1970-71, 2 maart 1971, nr. 290, 2 
42 Wet van 9 juli 1975 tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het 

verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen of 

antiseptica, BS 26 juli 1975  
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1975, bleef men schijnbaar steevast overtuigd van de validiteit van de stepping stone43 theorie, 

desondanks er reeds wetenschappelijke kennis voorhanden was die deze theorie ontkrachtte 

(Goethals et al., 2005)  De rechter diende hierbij de strafmaat aan te passen aan de hand van de 

in de wet voorziene mogelijkheden, met andere woorden door het aannemen van verzachtende 

omstandigheden (Todts, 2004). Reeds hier diende men de beschikbare wettelijke middelen te 

gebruiken om de straf te verlagen in functie van de specifieke omstandigheden van het 

desbetreffende drugsfeit. 

 

Deze wetswijzigingen die binnen het repressieve denkkader passen, beïnvloed door de globale 

War on Drugs, maar ook door het maatschappelijke en politieke debat dat gevoed was door 

ideologie en gekenmerkt werd door een gebrek aan wetenschappelijke argumenten, konden 

echter geen succesvol antwoord bieden op het drugsprobleem. De drugsepidemie werd naar 

alle objectieve normen niet teruggedrongen. In de loop van de jaren tachtig werd het gebruik 

van verdovende middelen ingebed in voornamelijk de jongerencultuur (De Pauw, 2009). De 

gevolgen van de harde repressieve aanpak die het drugsprobleem diende de kop in te drukken, 

werden snel duidelijk. Het aanzienlijke aantal kleinere vergrijpen met betrekking tot drugs 

zorgden voor een overbelasting van het strafrechtsysteem, wat op zijn beurt leidde tot 

grootschalige seponering44. Dit zorgde ervoor dat er een groeiende rechtsonzekerheid ontstond. 

We kunnen stellen dat de wet van 1975 de oorlog tegen de drugshandel hier enigszins 

uitbreidde naar een oorlog tegen druggebruikers. (Todts, 2004). 

  

1.1.3 Naar een genuanceerde kijk op een complexe problematiek 

Doordat men het drugsfenomeen in België decennialang bleef benaderen met het strafrecht, 

kunnen we niet spreken van een echt drugsbeleid in die periode. Het is pas vanaf de jaren 1990 

dat er stappen werden genomen die de basis zouden vormen van het huidige drugsbeleid 

(Vander Laenen, 2001). Gelet op de schoksgewijze evolutie van het Belgische justitieel en 

politieel beleid45, kunnen we stellen dat er in de hieronder besproken periode belangrijke 

                                                 
43 Deze theorie beweert dat cannabis als een ‘gateway’ tot andere, meer gevaarlijke drugs werkt 

(Cohen & Sas, 1997). 
44 Rede uitgesproken door de eerste advocaat-generaal W. BROSENS, wnd. procureur-

generaal, op de p/echtige openingszitting van het Hof van Beroep te Antwerpen op 1 september 

1988. Enkele recente evoluties in veschillende domeinen van het strafrecht. Rechtskundig 

Weekblad. Jaargang 1988-1989 - nr. 10- 5 november 1988. P. 319-320. 
45 Hierbij wordt verwezen naar de verschillende parlementaire onderzoekscommissies naar de 

werking van de politiediensten en justitie, met als katalysator de zaak Dutroux, die het 
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stappen gemaakt zijn in het uitwerken van een meer substantieel en geïntegreerd beleid, zonder 

een ernstige voorafgaande crisis. Met het groeiende besef van de complexiteit en veelzijdigheid 

van de drugsproblematiek, kwamen er sinds 1993 initiatieven met betrekking tot de uitwerking 

van een geïntegreerd drugsbeleid, zoals het Actieplan Toxicomanie-Drugs46 van 1995. Het 

belangrijkste initiatief betreft de oprichting van de parlementaire werkgroep Drugs in 1996. 

Het meer dan duizend pagina’s tellende verslag47 van deze werkgroep, dat in de Kamer werd 

neergelegd in 1997, beschrijft meerdere fundamentele principes inzake de aanpak van de 

drugproblematiek op een geïntegreerde wijze, een beleid waarin alle aspecten van het 

fenomeen worden aangepakt (De Ruyver et al., 2008). 

 

Hieronder vallen onder andere de gevangenisstraf als ultimum remedium voor druggebruikers 

die geen zware misdrijven plegen, de laagste vervolgingsprioriteit voor het bezit van cannabis 

voor persoonlijk gebruik, doorverwijzing naar de hulpverlening bij problematisch individueel 

gebruik en de systematische vervolging en topprioriteit in geval van drugproductie en 

drughandel. Ook de uitbreiding en intensivering van de samenwerking tussen justitie en 

hulpverlening wordt hier duidelijk aangeduid als een fundamenteel element van een 

geïntegreerd drugsbeleid (Serlippens & Dangreau, 2007). In dit verslag kunnen we een 

duidelijke evolutie opmerken omtrent het denken over druggebruik, deze visie wordt hier 

immers in heldere termen weerspiegeld (De Ruyver et al., 2008). Zo werd er geopteerd voor 

een aanpak die preventie en resocialisatie boven een repressieve aanpak plaatst. Hierbij hoort 

het maximaal gebruik maken van alternatieve afhandelingsmethoden opdat druggebruikers die 

geen zware misdrijven pleegden, niet in de gevangenis belandden (Todts, 2004). De 

parlementaire werkgroep was voorstander van een zogenaamd normaliseringsbeleid dat een 

derde weg poogde te zijn tussen een falend prohibitionistisch beleid en een anti-

prohibitionistisch beleid, waarvan men aannam dat het tot een enorme toename zou leiden van 

het aanbod (De Ruyver et al., 2009). 

                                                 

hervormingsproces in stroomversnelling stuurde (Roels & Heirbaut, 2009; De Couvreur, De 

Ruyver & Vanderbeken, 2013; Devroe, 2012). 
46 Actieplan Toxicomanie-Drugs, Kabinet van de Eerste Minister, Brussel, 17 januari 1995. 
47 Verslag namens de parlementaire werkgroep belast met het bestuderen van de 

drugsproblematiek, 5 juni 1997, Gedr. St. Kamer, 1996-1997, 1062/1 
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1.1.4 De federale beleidsnota Drugs van 2001 - de basis van het huidige beleid 

De federale beleidsnota drugs van 2001 wilde een antwoord bieden op de meest prangende 

problemen rond druggebruik en drugsverslaving in onze samenleving. Deze problemen werden 

geïnventariseerd door de bovenvermelde parlementaire werkgroep Drugs. De aanbevelingen 

van deze werkgroep vormden de basis voor de federale drugsnota die op zijn beurt het resultaat 

is van een tweede werkgroep onder leiding van toenmalig minister van volksgezondheid 

Aelvoet (Vander Laenen, Vandam, & Colman, 2010). Daar waar het Belgische drugsbeleid 

vanaf het begin zo goed als volledig strafrechtelijk van aard was, kan er gesproken worden 

over de eigenlijk start van een concreet en meer omvattend drugsbeleid met de komst van de 

Federale Drugsnota van 2001 (De Ruyver et al., 2009). 

 

In deze nota48 stelt de federale regering dat het drugsmisbruik een probleem is van de 

volksgezondheid. De belangrijkste doelen van een zogenaamd normaliseringsbeleid, gericht 

op rationele risicobeheersing zijn: (1) een daling van het aantal afhankelijke burgers; (2) een 

daling van de fysische en psycho-sociale schade die drugsmisbruik kan veroorzaken en (3) een 

daling van de negatieve gevolgen van het drugsfenomeen voor de samenleving (waaronder de 

maatschappelijke overlast die erdoor wordt veroorzaakt). Verder worden er drie pijlers 

geponeerd om deze doelen na te streven: (1) preventie voor de niet-gebruik(st)ers en de niet-

problematische gebruik(st)ers; (2) zorgverlening, riscobeperking en (her)integratie voor de 

problematische gebruik(st)ers en (3) repressie voor de producenten en de handelaars (Belgische 

Kamer van volksvertegenwoordigers en senaat, 2001). Wat opvalt bij deze laatste pijler is dat 

repressie hier duidelijk wordt geponeerd als zijnde de aanpak voor de producenten en de 

handelaars, repressie wordt hier gestipuleerd als zijnde de benaderingswijze tegenover 

druggebruikers. Verder wordt er in deze beleidsnota de aanbeveling gemaakt om 

drugsdelinquenten in een zo vroeg mogelijk stadium door te verwijzen naar de hulpverlening49. 

Het is hierbij tevens aan de parketmagistraten om te oordelen over de specifieke elementen van 

de situatie van de betrokkene en af te wegen tussen diens persoonlijke situatie en de 

zwaarwichtigheid van de feiten (Todts, 2004). Indien er wordt geopteerd om te vervolgen, dan 

dient de voorkeur te worden gegeven aan alternatieve afhandelingsmogelijkheden, zoals 

                                                 
48 Beleidsnota van de Federale Regering in verband met de drugproblematiek. Brussel. 19 

januari 2001 
49 Ibid. P. 12; 55 
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probatie waarbij de belangrijkste voorwaarden dan betrekking hebben op het bestrijden van de 

verslavingsproblematiek (De Ruyver et al., 2008). 

 

1.1.5 Naar een globaal en geïntegreerd drugsbeleid in België 

Na de goedkeuring van de eerder vermelde Federale Drugsnota 2001 werden er diverse 

maatregelen genomen op verschillende beleidsniveaus. De Belgische staatsstructuur heeft een 

inherente complexiteit waarbij de bevoegdheden verspreid liggen tussen de federale staat, de 

verschillende gemeenschappen en de gewesten. Een samenwerkingsakkoord is dan ook 

absoluut noodzakelijk in functie van de beleidsafstemming en om te zorgen voor een 

geïntegreerd en integraal drugsbeleid (De Ruyver, 2009). Een van de belangrijkste 

maatregelen, is de ondertekening van het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en 

de deelregeringen50. Concreet geeft het akkoord aan de Minister van Volksgezondheid het 

mandaat de uitvoering van het akkoord te coördineren (Permanente Coördinatie Algemene Cel 

Drugsbeleid, 2010). Het zou echter duren tot september 2008 voor het akkoord door de laatste 

partij, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou worden geratificeerd. Nadien, in het begin van 

2009, startte de federale Minister van Volksgezondheid met de operationalisering van het 

akkoord. Dit gebeurde onder andere door de oprichting van de Algemene Cel Drugsbeleid 

(ACD) en de Interministeriële Conferentie Drugs (IMC DRUGS). Een van de eerste 

opdrachten van deze Algemene Cel Drugsbeleid was het opstellen van de Gemeenschappelijke 

Verklaring van de Interministeriële Conferentie Drugs. Deze werd goedgekeurd door de 

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid op 25 januari 2010 (Permanente Coördinatie 

Algemene Cel Drugsbeleid, 2010). 

 

In de Gemeenschappelijke Verklaring van de Interministeriële Conferentie Drugs van 2010 

vinden we de kern terug van het Belgische drugsbeleid51: 

 

“De Cel en de Conferentie beschouwen het gebruik van drugs prioritair als een 

volksgezondheidsfenomeen. (…) Deze inclusie van alle relevante domeinen in een 

beleid, waarin tevens alle acties op elkaar afgestemd worden, wordt een ‘globaal en 

                                                 
50 Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een 

globaal en geïntegreerd drugsbeleid, 2 september 2002. BS 02.06.2003  
51 Permanente Coördinatie Algemene Cel Drugsbeleid - Gemeenschappelijke verklaring van 

de Interministeriële Conferentie Drugs, Een globaal en geïntegreerd drugsbeleid voor België, 

25 januari 2010. Belgisch Staatsblad, 21443 
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geïntegreerd beleid’ genoemd. Dit concept vormt de kern van het Belgisch 

drugsbeleid.” (eigen onderlijning) 

 

Verder wordt er ook hier sterk de focus gelegd op preventie, vroegdetectie en vroeginterventie, 

hulpverlening met inbegrip van risicobeperking en repressie. Repressie ten aanzien van de 

gebruiker blijft evenwel het ultimum remedium (Plettinckx et al., 2015). De eigenlijke 

organisatie, implementatie en de monitoring van de preventieve maatregelen is een 

bevoegdheid van de Gemeenschappen en regionale overheden. Hierdoor verschillen de 

strategieën voor drugspreventie sterk tussen de drie taalgemeenschappen (EMCDDA, 2017), 

hetgeen een uniform drugsbeleid bemoeilijkt. De Gemeenschappelijke Verklaring van 201052 

kunnen we zien als een verdere confirmering van de aanpak die werd uiteengezet in de Federale 

Drugsnota van 2001. Zo kunnen we stellen dat deze Gemeenschappelijke Verklaring eerder 

een meer up-to-date elaboratie is van het Belgische beleid, dan een vervanging van het vorige 

document (Plettinckx et al., 2015). 

 

1.2 De wijzigingen van de drugwetgeving in 2003 inzake cannabis 
Het cannabisbeleid in België verdient in het kader van deze masterproef een korte maar 

bondige bespreking enerzijds omdat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen 

cannabis en andere illegale drugs en anderzijds omdat de stappen die hierbij gezet werden, weg 

van criminalisering, een belangrijke evolutie weerspiegelen in het Belgische drugsbeleid. 

In juni 2003 werden er in navolging van de federale beleidsnota Drugs enkele fundamentele 

aanpassingen gemaakt aan de drugwetgeving53. De drugproblematiek diende aangepakt te 

worden aan de hand van een realistische en moderne aanpak, gebaseerd op de drie 

bovenvermelde pijlers van de federale beleidsnota drugs van 2001 (Serlippens & Dangreau, 

2007). 

 

In deze nieuwe wet werd het uitgangspunt dat de strafrechtelijke reactie ten opzichte van 

druggebruik(st)ers het ultimum remedium moet zijn en blijven, wettelijk verankerd 

(Van der Laenen, 2007). Hierbij wordt er voor het eerst gekozen om een onderscheid te maken 

                                                 

 

 
53 Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het 

verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen 

en antiseptica, BS 2 juni 2003 
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in de drugswetgeving tussen cannabis en andere illegale drugs. Er wordt overigens ook een 

onderscheid gemaakt tussen het bezit voor persoonlijk gebruik en het bezit met oog op 

(door)verkoop. Belangrijk hier is om duidelijk te stellen dat deze wetswijziging niet betekent 

dat het gebruik en bezit van cannabis wordt gelegaliseerd of gedecriminaliseerd, noch betekent 

dit dat er een echt gedoogbeleid komt, zoals in Nederland (Serlippens & Dangreau, 2007). 

Wat het wel inhoudt is dat er in de nieuwe drugwetgeving een specifieke regeling voor niet-

problematische druggebruikers wordt voorzien. Wanneer een meerderjarige in het bezit van 

een gebruikershoeveelheid cannabis werd aangetroffen, die geen openbare overlast 

veroorzaakte en niet in bijzijn van minderjarigen was, werd er niet overgegaan tot het opstellen 

van een proces-verbaal. Men diende echter wel over te gaan tot registratie54. 

 

1.2.1 De Ministeriële Richtlijn als leidraad 

De Ministeriële Richtlijn van 16 mei 200355 stelt dat het hierbij dient te gaan om een anonieme 

registratie. Echter zal deze anonimiteit niet worden gehandhaafd en de registratie van de 

volledige identiteit zal vereist zijn (Van Gaever, 2007). Concreet besliste de Belgische 

wetgever met andere woorden om één bepaalde, specifieke groep van drugdelinquenten minder 

streng te behandelen. Het verschil met een eigenlijk gedoogbeleid is dat druggebruik en bezit 

daar op grote schaal worden gedoogd voor ruime categorieën van personen (Van Gaever, 

2007). In deze nieuwe Drugwet wordt er geen specifieke vermelding gemaakt van wat nu 

precies een gebruikershoeveelheid cannabis is. Een verduidelijking hierbij, of toch een poging 

tot, kwam er eveneens in de Ministeriële Omzendbrief van 16 mei 200356. Zo wordt er bepaald 

dat een gebruikershoeveelheid “het bezit van een hoeveelheid cannabis die in één keer of 

binnen maximum vierentwintig uur kan worden gebruikt.” Er kan hier op objectieve wijze 

gesteld worden dat deze beschrijving toch wel een erg grote speling inhoudt, voor interpretatie 

vatbaar is en niet bepaald rechtszekerheid uitschreeuwt (Vander Laenen & D’Hont, 2003). 

Verder vinden we in deze circulaire terug dat “de regering ervoor geopteerd heeft om geen 

plafond te bepalen dat is gegrond op een maximum gewicht.” Echter lezen we wel dat er “bij 

gebrek aan aanwijzingen inzake verkoop of van smokkel, het bezit van een hoeveelheid 

cannabis die de drempel van drie gram niet te boven gaat, moet worden beschouwd als bezit 

                                                 
54 Ibid. Art. 16 
55 Ministeriële Omzendbrief van 16 mei 2003 betreffende het vervolgingsbeleid inzake het 

bezit en de detailhandel van verdovende middelen, BS 2 juni 2003 
56 Ministeriële richtlijn betreffende het vervolgingsbeleid inzake het bezit van en de 

detailhandel in illegale verdovende middelen, BS 13 mei 2003 
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voor persoonlijk gebruik.” Zo werd er toch een bovengrens vastgesteld desondanks er geen 

maximumgewicht wilde bepaald worden (Vander Laenen & D’Hont, 2003). Overigens wordt 

er onder teelt van cannabisplanten voor persoonlijk gebruik “het bezit van een hoeveelheid 

vrouwelijke cannabisplanten, die niet kan worden gebruikt voor louter een productie die de 

behoeften voor persoonlijk gebruik overstijgt” verstaan. Er wordt weliswaar op gewezen dat 

het oogsten van deze vrouwelijke plant een risico inhoudt, mits hij na het oogsten van de plant 

ongetwijfeld in het bezit zal zijn van een hoeveelheid die de gebruikershoeveeldheid sterk 

overschrijdt. Men kan hier een grote onduidelijkheid voor de burger in opmerken die eveneens 

gepaard gaat met een grote rechtsonzekerheid (Decorte, 2007; Vander Laenen & D’Hont, 

2003). 

  

1.2.2 Ministeriële richtlijn 2.0 als verduidelijking? 

Omwille van de rechtsonzekerheid met betrekking tot de criteria ‘gebruikershoeveelheid’, 

‘openbare overlast’ en ‘problematisch gebruik’, vernietigde het Arbitragehof het volledige 

artikel 11 bij het arrest van 20 oktober 200457. Doordat deze begrippen op een dermate ambigue 

wijze worden beschreven, zijn ze voor meerdere interpretaties vatbaar en voldoen ze bijgevolg 

niet aan het legaliteitsbeginsel (Van Cauwenberghe, 2004; Vander Laenen & D’Hont, 2005). 

Op 25 januari 2005 volgt er na een periode van, voornamelijk voor de gebruikers van cannabis, 

nog meer verwarring en onzekerheid, een nieuwe Ministeriële Omzendbrief58 van de Minister 

van Justitie en het College der Procureurs-Generaal. Deze circulaire inzake de vaststelling, 

registratie en vervolging van inbreuken omtrent het bezit van cannabis poogde een einde te 

maken aan deze onzekerheid. Hier krijgen de inbreuken waarbij een meerderjarige betrapt 

wordt met maximum drie gram cannabis voor persoonlijk gebruik of één vrouwelijke 

cannabisplant de laagste vervolgingsprioriteit. Concreet betekent dit dat de politie in de praktijk 

een vereenvoudigd proces-verbaal zal opstellen (De Nauw, 2006). 

 

Wederom kan men spreken van een vorm van beperkt en officieus gedoogbeleid. Wat hierbij 

overigens erg belangrijk is, is dat dergelijke omzendbrieven enkel bindend zijn voor de 

parketten. Ze zijn niet bindend voor de steeds onafhankelijke rechter. Belangrijk voor het 

                                                 
57 Arbitragehof nr. 158/2004, 20 oktober 2004, RW 2004-05, afl. 18, 699, noot. 
58 Ministeriële Omzendbrief van 25 januari 2005 van Minister van Justitie en het College van 

procureurs- generaal omtrent de vaststelling, registratie en vervolging van inbreuken inzake 

het bezit van cannabis.  
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individu is dat deze geen rechten kan halen uit wat een omzendbrief al dan niet vermeldt 

(Van Gaever, 2007). Het feit dat het bezit van cannabis voor eigen gebruik strafbaar blijft, maar 

het individueel druggebruik, alsook het gebruik in groep met de wetswijziging in 2003 niet 

strafbaar is, kan als problematisch worden aanzien (De Nauw, 2006). Het onderscheid tussen 

het gebruik en bezit is echter iets artificieel. Om een drug te kunnen gebruiken, dient de 

gebruiker tevens eerst de drug in diens bezit te hebben (Van der Laenen, 2007).  We kunnen 

stellen dat er ook in deze circulaire enkele hiaten te vinden zijn, waarvoor men niet lang dient 

te zoeken. Zo kan men zich afvragen hoe een meerderjarige cannabisgebruiker zonder ambities 

in het cultiveren van planten, aan diens middel moet geraken, zonder hierbij de wet te 

overtreden. Daarenboven zijn er voor de gebruikers met groene vingers onduidelijkheden over 

hoe men aan zaden kan geraken zonder schuldig te zijn aan drugshandel, en wat de succesvolle 

kweker moet doen wanneer hij zijn ene, legale plant oogst en plots in bezit is van een 

hoeveelheid cannabis die de grens van drie gram stevig overschrijdt (Decorte, 2007). Dit 

betekent concreet dat de mate waarin de kweker succesvol is in het cultiveren van zijn ene 

legale plant, des te groter diens misdrijf wanneer hij de plant heeft geoogst, hetgeen enigszins 

de wenkbrauwen kan doen fronsen. 

 

In de praktijk hangt het er voor de gebruiker van af in welk arrondissement hij zich bevindt. 

Zo wordt er sinds mei 2008 in het arrondissement Gent onder het bezit voor persoonlijk gebruik 

van cannabis maximaal vijf gram verstaan in plaats van drie gram59. Dit is er gekomen met het 

akkoord van de procureur-generaal van Gent (Christiaens, De Ruyver & Vander Laenen, 

2014). In Antwerpen daarentegen koos burgemeester Bart de Wever voor een meer klassieke 

‘war on drugs60’. Deze visie, die in sterk contrast staat tegenover het bovenvermelde 

arrondissement Gent en zorgt voor een minder uniform nationaal drugsbeleid, is eveneens niet 

congruent met de huidige wetenschappelijke data met betrekking tot de impact van de 

strafwetten op het druggebruik (EMCDDA, 2011; Home Office, 2014; Hughes & Stevens, 

2010; Reuter & Stevens, 2007). Deze onderliggende visie wordt weerspiegeld in de brochure 

drugsbeleid van de N-VA (2016), de belangrijkste regeringspartij van België: 

 

                                                 
59 Parket Gent. (2008). Interne beleidsnota parket inzake drugsdelicten en druggerelateerde 

feiten, p. 3 
60 Vergauwen, E. (2013). De Antwerpse ‘War On Drugs’: vijf vragen. De Standaard. 
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“Het duidelijke signaal dat drugsgebruik niet alleen is verboden maar ook wordt 

bestraft, heeft een enorm ontradend effect61.” (eigen onderlijning) 

 

Niettegenstaande het feit dat we een dergelijk officieus light gedoogbeleid dienen aan te 

moedigen, kunnen we vaststellen dat de rechtsonzekerheid omtrent deze kwestie voor de 

burgers nog steeds aanwezig is, desondanks de verscheidene pogingen tot opheldering door 

middel van de besproken circulaires.  Dit komt enerzijds door de opmerkelijke verschillen per 

arrondissement en anderzijds door het feit dat de richtlijnen bedoeld zijn voor de parketten. De 

onafhankelijke rechter is hieraan bijgevolg niet gebonden en de burger kan hier derhalve geen 

recht uit putten. De combinatie van de nieuwe drugswet en de omzendbrieven kan niet bepaald 

een legislatief meesterwerk genoemd worden en desondanks enige vooruitgang inzake de 

verduidelijking, blijven er onopgeloste vraagstukken in de praktijk. 

 

1.3 De plaats van het strafrecht in de aanpak van het drugsfenomeen 
Zowel buiten als binnen justitie is het besef dat de reactie vanuit de politie, het parket en de 

rechtbanken tegenover druggebruikers het ultimum remedium dient te zijn, sterk gegroeid in 

de laatste decennia. Dit werd reeds duidelijk gemaakt in de federale drugsnota 2001 waarbij 

dit principe expliciet werd geponeerd62. Justitie wordt dan ook minder en minder gezien als de 

meest geschikte actor om een dermate multidimensioneel en multifactorieel fenomeen als 

druggebruik en drugsmisbruik aan te pakken. Tevens zouden suboptimale modellen, waarvan 

de efficiëntie niet kan worden aangetoond, niet moeten worden geaccepteerd in tijden van een 

groeiende overbelasting van het strafrechtssysteem en de oproep tot rationalisering van de 

middelen. 

 

Gelet op het feit dat de directe en indirecte kosten van het gebruik en misbruik van illegale 

drugs in België 726 miljoen euro bedroeg in 2012 en kijken we meer specifiek naar de totale 

criminaliteitskosten gerelateerd aan illegale drugs, bedroeg dit in 2012 bijna 335 miljoen 

euro63. Rekening houdend met de overtuigende evidence-base die stelt dat er geen aangetoonde 

causale relatie bestaat tussen de drugswetten van een land en de prevalentie van druggebruik 

                                                 
61 Anseeuw, B., Degroote, K., De Wit, S. & Van Peel, V. (2016). Bouwstenen voor een 

daadkrachtig drugsbeleid. De visie van de N-VA. Brussel. P. 54 
62 Beleidsnota van de Federale Regering in verband met de drugproblematiek. Brussel. 19 

januari 2001. P. 7. 
63 Vander Laenen er al. (2016). De sociale kost van legale en illegale drugs in België. 

Samenvatting. Antwerpen: Maklu. P. 4-5 
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(EMCDDA, 2011; Home Office, 2014; Hughes & Stevens, 2010; Reuter & Stevens, 2007) en 

gelet op de aanzienlijke kosten die worden gespendeerd aan een beleidsmodel zonder 

aantoonbare positieve effecten, kan er worden beargumenteerd dat de rol van het strafrecht 

dient herzien te worden, allerminst reeds in functie van diens functionaliteit. 

 

Minister van Justitie Koen Geens haalde de overbelasting van het strafrecht en de 

overbevolking van de gevangenissen dan ook aan als een van de prioriteiten in diens 

justitieplan64. Dat de gevangenis niet de meest ideale plaats is voor druggebruikers wordt nog 

duidelijker wanneer we vaststellen dat druggebruik in de gevangenissen erg wijdverspreid is 

en soms zelf wordt geïnduceerd in een dergelijke penitentiaire setting (Royuela, Montanari, 

Rosa & Vincente, 2014). Zo toont onderzoek ons aan dat 60 procent van de Belgische 

gedetineerden ooit in hun leven een illegale drug hebben gebruikt (Todts et al., 2008). Met 

andere woorden, de gedetineerden die nog nooit een drug hebben gebruikt zijn in de 

minderheid. Opmerkelijk en zorgwekkend is de constatering dat elf procent van de ooit-

gebruikers de eerste keer heroïne gebruiken in de gevangenis zelf (Van Malderen, 2011). 

Geens stelt tevens in diens justitieplan dat het strafrecht moet herleid worden naar diens 

kerntaak en enkel de écht strafwaardige gedragingen dienen worden vervolgd. Hierbij haalt hij 

eveneens aan dat andere, meer wenselijke vormen van afhandeling de voorkeur zouden moeten 

krijgen, bijvoorbeeld administratieve sanctionering zijn:65 

  

“(…) Alleen de inbreuken die écht strafwaardig worden beschouwd omdat de door het 

misdrijf geschonden belangen dermate fundamenteel zijn voor het algemeen 

maatschappelijk belang en omdat voor de slachtoffers herstel niet mogelijk is via 

andere wegen, komen nog voor de strafrechter. Zo wordt het strafrecht tot haar 

kerntaak teruggebracht, namelijk de bestraffing van de ernstige inbreuken. Andere 

onwenselijke gedragingen worden administratief of waar mogelijk zelfs zuiver 

burgerrechtelijk afgehandeld.” (Eigen onderlijning) 

 

Deze beschrijving van écht strafwaardige inbreuken lijkt mijns insziens moeilijk te kunnen 

worden toegepast op in casu het druggebruik en drugsbezit. Er kan moeilijk worden 

beargumenteerd dat de door het misdrijf geschonden belangen dermate fundamenteel zijn voor 

                                                 
64 Geens, K. (2015). Het justitieplan. Een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid. 

Brussel: Ministerie van Justitie. P. 24, 94, 95 
65 Ibid. P. 43-44 
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het algemeen maatschappelijk belang en gezien het slachtofferloze karakter van deze soort 

drugsfeiten, lijken druggebruik en drugsbezit niet te passen binnen de categorie misdrijven die 

nog voor de strafrechter dienen te komen. 

 

 

Figuur 3: het aantal en soort overtredingen van de drugswetten in België in 2015 

 

Kijken we daarbij hierboven naar het aantal overtredingen van de drugswetten in België in 

201566, zien we dat het bij 75 procent van de zaken over druggebruik of drugsbezit gaat, wat 

neerkomt op 35312 procedures. Combineren we deze twee feitelijkheden, dan zou er mijns 

insziens kunnen gesteld worden dat een administratieve afhandeling van druggebruik en 

drugsbezit, past binnen de visie over het strafrecht dat Minister van Justitie Koen Geens 

uiteenzet in diens Justitieplan. Dat de rechtbank op zich niet de meest geschikte institutie is 

voor de aanpak van drugsproblemen, werd reeds decennialang erkend, al ging het toen eerder 

over de noodzaak aan een betere samenwerking tussen justitie en de (drug)hulpverlening. In 

de federale drugsnota 2001 werd er een specifieke figuur geïntroduceerd die diende te fungeren 

als brug tussen justitie en de (drug)hulpverlening, namelijk de ‘casemanager justitie67’. 

 

De samenwerking tussen justitie en hulpverlening wordt steevast geponeerd als een erg 

belangrijk element van een geïntegreerd en integraal drugsbeleid (De Ruyver, 2009). De nood 

                                                 
66 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. (2017). Belgium. Country 

Drug Report 2017. Luxemburg: Publications Office of the European Union. p. 4 
67 Beleidsnota van de Federale Regering in verband met de drugproblematiek. Brussel. 19 

januari 2001. P. 28 
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aan nieuwe inspanningen op dit vlak kwam uit de vaststelling vanuit de praktijk dat de 

drughulpverlening verscheidene gebreken vertoonde. Bovendien leek de kloof tussen de 

hulpverleningssector en het strafrechtelijk apparaat vaak onoverbrugbaar (De Ruyver, 2009). 

Desondanks de meerwaarde van de functie van ‘casemanager justitie’ door meerdere actoren 

en spilfiguren werd erkend, stond de Raad van Procureurs des Konings er niet achter mede 

doordat het niet volledig duidelijk was wat deze functie precies inhield. Vervolgens  deelde 

toenmalig Minister van Justitie Onkelinx mee dat de justitiële casemanager niet zal worden 

geïnstalleerd (De Ruyver et al., 2008). 

  

1.3.1 Bruggen tussen justitie en de (drug)hulpverlening 

Hieronder worden er twee lokale projecten besproken in het arrondissement Gent waarbij de 

creatie of versteviging van dergelijke bruggen van justitie naar de (drug)hulpverlening worden 

beoogd. Het project Proefzorg en de Drugsbehandelingskamer zijn illustraties van initiatieven 

die ons aantonen dat er vanuit het werkveld vraag is naar een betere en meer efficiënte 

samenwerking tussen justitie en de hulpverlening en waarbij het besef dat een strikt 

strafrechtelijke aanpak niet opportuun is, meer vorm krijgt. De voorbeelden die worden 

besproken stellen geenszins een exhaustieve lijst voor, daar in verschillende arrondissementen 

gelijkaardige intiatieven68 met dezelfde finaliteit werden opgezet. De projecten zijn echter wel 

illustratieve voorbeelden van hoe er op lokaal niveau evoluties plaatsvinden, waarbij het 

afstappen van de strikte criminalisering en de focus op de hulpverlening de rode draad is. 

 

1.3.1.1 Het proefzorg-project in Gent 

Het project Proefzorg in Gent is een uitgelezen voorbeeld van een uitgewerkt systeem van 

effectieve bruggen tussen justitie en de hulpverlening en belichaamt in grotere mate het 

principe dat drugsverslaafden in eerste instantie patiënten zijn die de kans verdienen om 

zichzelf te bewijzen met behulp van de bevoegde hulpverleningsinstanties. Het Proefzorg 

project zal in onderstaand deel beknopt worden besproken, omdat hier wederom stappen gezet 

worden naar een betere aanpak van het drugsfenomeen. De vraag voor een dergelijk project 

kwam vanuit de betrokken actoren in de praktijk die ernstige lacunes opmerkten in het efficiënt 

doorverwijzen van personen vanuit justitie naar de hulpverlening. Het wijst bovendien op het 

                                                 
68 Voorbeelden hiervan zijn het CLEAN-project en het Drugsbehandelingstraject in Brugge; 

het POL-project en het GAM-project ‘drugs’ in Mechelen; Justitieel casemanagement in 

Antwerpen (Versele, 2015). 
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feit dat de noodzaak alsook het nut van een nieuwe aanpak inzake drugs en drugsgerelateerde 

criminaliteit aan de orde is (Colman & De Ruyver, 2007). 

 

De komst van het Proefzorg project kwam er als antwoord op de aanwezige lacune in het 

strafrechtelijk systeem om in een vroeg stadium daders van slachtofferloze delicten waarbij 

een verslavingsproblematiek aan de grondslag ligt, door te kunnen verwijzen naar de 

hulpverlening (De Ruyver, 2009). Zonder een justitiële casemanager had het Gentse parket 

evenwel mogelijkheden om druggebruikers naar de hulpverlening door te verwijzen, maar deze 

doorverwijzing toonde significante gebreken. In de praktijk werd er via een kantschrift aan de 

politiediensten gevraagd om de gebruiker een urinecontrole te laten uitvoeren en anderzijds 

was er de mogelijkheid om de dossiers naar de correctionele rechtbank te verwijzen, meestal 

met oog op een probatiemaatregel. In deze probatiemaatregel zouden er dan specifieke 

voorwaarden ingesteld zijn die de persoon in kwestie verplichtingen oplegt inzake 

drugsbehandeling (De Ruyver et al., 2007). Verder kon bemiddeling in strafzaken in theorie 

een ideaal kader zijn om dergelijke zaken te behandelen, gezien de buitengerechtelijke 

afhandeling. Echter zijn dergelijke drugzaken veelal slachtofferloze delicten en kon deze 

maatregel niet worden voorgesteld voor loutere druggebruikers. Bovendien kon men gebruik 

maken van de praetoriaanse probatie, maar gezien het feit dat deze alternatieve maatregel niet 

wettelijk geregeld was, werd deze dan ook niet overal toegepast (Colman & De Ruyver, 2007). 

 

In 2005 werd er binnen het gerechtelijke arrondissement Gent het pilootproject Proefzorg 

opgestart. Dit alternatief op parketniveau had als doel delinquenten met een onderliggende 

verslavingsproblematiek vlot, efficiënt en adequaat naar de hulpverlening door te verwijzen. 

Zowel het parket als de hulpverlening waren vragende partij (De Ruyver et al., 2009b). 

Voor beide actoren bracht de implementering van een proefzorgmanager dan ook voordelen 

met zich mee. Justitie en de politie dienen niet meer in te staan voor de controle van de 

voorwaarden. Zo kan de parketmagistraat zich meer buigen over de effectieve strafvordering 

in plaats van de opvolging (De Ruyver, 2009). De proefzorgmanager situeert zich tussen 

justitie en de hulpverlening en fungeert als tussenpersoon, we vinden hier in feite een invulling 

van de bovenvermelde casemanager justitie en diens brugfunctie. 

 

De eerste evaluaties van het proefzorgproject waren positief, zo lag de recidivegraad bij de 

justitiabelen binnen het proefzorgproject lager dan deze in de controlegroep (Colman & De 

Ruyver 2007). De resultaten van de impactevaluatie toonden aan dat Proefzorg een adequaat 
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antwoord biedt op de eerder vermelde lacune die er bestaat op parketniveau inzake 

(vroegtijdige) doorverwijzing. Uit de procesevaluatie bleek bovendien dat de meerderheid van 

de medewerkers alsook de doelgroep tevreden zijn over de structuur en het opzet van het 

project. Concluderend kan er gesteld worden dat er binnen het project een succesvolle interactie 

bestaat tussen justitie en de (drug)hulpverlening (De Ruyver et al., 2008). 

 

1.3.1.2 De Drugsbehandelingskamer te Gent 

In dezelfde lijn als het Proefzorg project, is de Drugsbehandelingskamer (DBK) een 

uitgesproken illustratie van een meer effectieve en pragmatische aanpak van het 

drugsprobleem. Niettemin dat deze gespecialiseerde kamer zich binnen het strafrechtelijke 

apparaat bevindt, zijn er verscheidene voordelen op te merken aan deze aanpak, die het principe 

van strafrecht als ultimum remedium meer tot uiting doet komen in de praktijk.  Het 

pilootproject drugsbehandelingskamer werd in mei 2008 binnen het gerechtelijk 

arrondissement Gent opgestart. Het doel hiervan was om binnen de Rechtbank van Eerste 

Aanleg een gespecialiseerde kamer te voorzien voor niet georganiseerde druggerelateerde 

criminaliteit waarbij er onderliggende afhankelijkheidsproblematiek aanwezig is bij de 

beklaagden (Vander Laenen et al. 2013). 

 

Het valt op te merken dat dit evenwel geen geheel nieuw concept betreft. Dergelijke 

gespecialiseerde kamers binnen een rechtbank bestaan reeds meerdere decennia in het 

buitenland. Drug courts kennen hun ontstaan in de late jaren 1980 als alternatief op de war on 

drugs die in de Verenigde Staten woedt. De eerste drug court werd opgericht in Dade County, 

Florida. De structurele implementering ervan zorgden voor een betere samenwerking tussen de 

verschillende relevante actoren van justitie en de hulpverlening (Belenko, 1998). 

Het feit dat deze werden opgericht in de Verenigde Staten, zou kunnen geïnterpreteerd worden 

op een paradigmaverschuiving van de voornamelijk repressieve, harde aanpak naar een meer 

humanistische filosofie waar de focus op behandeling en re-integratie ligt. Dat zou echter te 

optimistisch en niet realistisch zijn (Goldkamp, White & Robinson, 2001). Er dient immers op 

gewezen te worden dat de War on Drugs in de Verenigde Staten nog steeds gaande is en dat 

het verschil tussen de staten aanzienlijk is. Echter zijn dergelijke evoluties een positief teken 

in de richting van een stapsgewijze overgang van het strikt repressieve beleid (Belenko, 1998). 

 

Concreet bestaat het gehele DBK-traject in Gent uit verschillende zittingen. In de eerste, 

inleidende zitting zet de parketmagistraat uiteen waarom hij van mening is dat een beklaagde 
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in aanmerking komt voor het traject. Hierbij is het engagement van de 

beklaagde/problematische gebruiker vereist. Wanneer deze geen erkenning van de feiten, de 

middelenproblematiek en/of geen bereidheid heeft tot (drug)hulpverlening, wordt de zaak 

behandeld volgens het traject van de klassieke rechtspleging. Na deze initiële zitting stelt de 

cliënt samen met de liaisonfiguur een hulpverleningsplan op, dat op de oriëntatiezitting door 

de rechter dient te worden geaccepteerd (De Ruyver et al., 2010). Vervolgens verschijnt de 

cliënt eerst om de twee weken en nadien maandelijks op de opvolgzittingen, waarbij hij zijn 

aanhoudende engagement en gemaakte inspanningen dient aan te tonen die in het 

hulpverleningsplan werden vastgelegd. Ten slotte is er de eindzitting waarbij het traject wordt 

geëvalueerd. In dit stadium kan de rechter vervolgens kiezen tussen een veroordeling, een 

(probatie)opschorting of een (probatie)uitstel (Colman & De Ruyver, 2007). 

  

Uit de uitgevoerde procesevaluatie werd besloten dat het Gentse DBK-project zijn doel had 

bereikt. Zo bleek dat er in ongeveer 70% van de dossiers die voor de DBK worden gebracht 

een DBK-traject wordt opgestart en deze in ongeveer de helft van de gevallen een positieve 

afloop kennen. De meerwaarde van het project werd ten slotte aangetoond doorheen de gehele 

evaluatie (Vander Laenen et al., 2013). De meerwaarde die wordt gegenereerd door een 

dergelijk project werd ook naast de professionele en academische wereld erkend. Zo kwamen 

er immers evenees vanuit de politiek veelbelovende reacties, zowel de Minister van Justitie, 

Koen Geens als Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, 

uitten zich positief over het project en stelden dat de drugsbehandelingskamer zorgt voor een 

duurzame oplossing voor mensen met een drugproblematiek69. 

 

De uitbreiding van het Gentse DBK-project kan overwogen worden, echter zijn er essentiële 

randvoorwaarden die dienen aanwezig te zijn vooraleer andere gerechtelijke arrondissementen 

het systeem kunnen implementeren. Hierbij is een uitgebreid en gediversifieerde 

drughulpverlening noodzakelijk alsook het intensieve engagement en de systematische 

samenwerking tussen de verschillende actoren. Zonder dat het uitgebreide netwerk van actoren 

op punt staat, wordt er gesteld dat het project een kleine slaagkans heeft. Het arrondissement 

Gent was ideaal om het project in op te starten doordat deze voorwaarden hier op significante 

wijze vervuld zijn (Colman et al., 2011). Binnen het huidige wetgevende kader inzake drugs, 

                                                 
69Uit: Geens, K. (2015). Bijna 70% minder recidive na procedure voor de 

Drugbehandelingskamer toont nood aan alternatieve bestraffing. Persbericht, 15 december 

2015 
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kunnen we dergelijke projecten enkel aanmoedigen, gezien hun efficiëntie en de focus op de 

behandeling. Toch kan men zich vragen stellen bij de functie van het strafrecht hierbij als 

zwaard van Damocles. Wanneer we een gespecialiseerde kamer in de rechtbank maken om om 

te gaan met drugsverslaafden en die het uitspreken van straffen zo veel mogelijk vermijdt in 

functie van het welzijn van de verslaafde, lijkt het mij eerder opportuun om dit simpelweg 

buiten de rechtbank te houden.  

 

1.4. De rol van harm reduction in België 
De samenwerking tussen justitie en de hulpverlening speelt in een zogenaamd integraal en 

geïntegreerd beleid waarbij men de drugsproblematiek niet louter strafrechtelijk wenst aan te 

pakken, een cruciale rol. De federale regering bevestigde reeds in de Federale Beleidsnota 

Drugs dat het drugsmisbruik een volksgezondheidsprobleem is (De Ruyver, 2009). Er wordt 

verder duidelijk gesteld dat problematisch druggebruik beter aangepakt wordt door zorg aan te 

bieden die gericht is op herintegratie, dan de desbetreffende druggebruik(st)er bijkomend leed 

te bezorgen door de persoon de straffen70. In deze context dienen risico- en schadebeperkende 

initiatieven te worden gestimuleerd. 

 

Doordat er werd vastgesteld dat gemarginaliseerde druggebruikers die weinig tot geen contact 

hebben met de hulpverlening, verhoogd risicogedrag vertonen, drong de uitbouw van de nulde- 

en eerstelijnswerking zich aan. Onder de koepel van Harm Reduction initiatieven valt er veel 

meer dan louter de gekende substitutiebehandeling aan de hand van methadon voor 

heroïneverslaafden (De Maeseneire & Kinable, 2003). Hieronder valt immers ook de 

medische- en psychologische begeleiding alsook de sociale re-integratie door middel van o.a. 

maatregelen met betrekking tot tewerkstelling (Federale Regering, 2001). Op 5 juli 2000 werd 

er een Koninklijk Besluit71 ondertekend dat een wettelijk kader bood inzake 

spuitenruilprogramma’s. Dergelijke programma’s, waarvan de Vereniging voor Alcohol- en 

andere Drugproblemen (VAD) de coördinatie ervan uitbesteedde aan de vzw Free Clinic, 

richten zich in de eerste plaats tot injecterende druggebruikers, daar deze groep veruit als een 

                                                 
70 Beleidsnota van de Federale Regering in verband met de drugproblematiek. Brussel. 19 

januari 2001. P. 9 
71 5 juni 2000. - Koninklijk Besluit tot uitvoering van artikel 4, § 2, 6° van het Koninklijk 

Besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de 

verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies (Publicatie :2000-

07-07 (Ed. 1) 
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van de meest kwetsbare wordt geïdentificeerd. De doelstellingen van dergelijke programma’s 

zijn opgesteld met oog op het beschermen van de volksgezondheid (De Maeseneire & Kinable, 

2003). Men beoogt hier onder andere het voorkomen van besmettelijke aandoeningen zoals 

HIV/aids en hepatitis B en C alsook het voorkomen van andere gezondheidsrisico’s die 

verbonden zijn aan het injecterend druggebruik zoals abscessen (Wetenschappelijk instituut 

volksgezondheid, 2015). Ook poogt men op deze wijze injecterende druggebruikers aan te 

zetten om de noodzakelijke zorg- en hulpverlening te zoeken door middel van specifieke 

verwijzingen (De Maere, 2002). 

 

Onmisbaar in het geheel van harm reduction is concrete, feitelijke informatie die up-to-date is 

en de Belgische bevolking kan waarschuwen over de nieuwste trends in de drugswereld of 

gevaarlijke drugs die in omloop zijn. Hier speelt het Belgian Early Warning System on Drugs 

(BEWS) van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid een hoofdrol, deze organisatie 

fungeert als de waakhond van de overheid en waarschuwt bijvoorbeeld wanneer er erg 

gevaarlijke soorten XTC in de omloop zijn (EMCDDA, 2012). De hoofddoelen van het BEWS 

zijn de snelle detectie van nieuwe psychoactieve stoffen in België en de monitoring van de 

compositie van gekende illegale substanties en trends in de samenstelling van deze drugs die 

een groot risico vormen (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, 2015). 

 

Tevens verdienen organisaties zoals Safe ’n Sound72 extra aandacht met betrekking tot Harm 

Reduction. Dergelijke organisaties pogen door middel van peer support in het uitgaansleven 

de risico’s met betrekking tot druggebruik te beperken. Zo geven ze objectieve informatie en 

advies aan jongeren omtrent de drug die ze al dan niet wensen te gebruiken. Momenteel wordt 

deze organisatie ondersteund door onder andere de Vereniging voor Alcohol en andere 

Drugproblemen en wordt het gefinancierd door de Vlaamse overheid, hetgeen in lijn is met de 

bovenvermelde focus van de regering op de risico’s op vlak van de volksgezondheid te 

beperken (Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen, 2015). Initiatieven die met een 

realistische kijk op het druggebruik zich inzetten om de mogelijke schade van druggebruik te 

beperken vertegenwoordigen de pragmatische visie achter harm reduction en verdienen in een 

hedendaags drugsbeleid een belangrijke plaats. De visie van een drugsvrije samenleving, zoals 

vermeld in het deel omtrent het globale drugsbeleid (zie infra), werd door de VN verlaten 
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gezien het utopische en onhaalbare karakter. De verdere uitbouw van meer ingrijpende harm 

reduction maatregelen in België, botst op politiek vlak nog op heel wat weerstand. 

Vermeldenswaardig in deze context is bijvoorbeeld dat we in de brochure drugsbeleid van de 

N-VA73 (2016) als visie terugvinden: “naar een drugsvrij bestaan”, al wordt dit nadien wel 

genuanceerd. Verder worden ook harm reduction maatregelen zoals de gebruikersruimten en 

substitutiebehandelingen in vraag getrokken74. 

 

1.5 Prevalentie 
In België is er geen jaarlijks wederkerende algemene bevolkingsenquête specifiek gericht op 

drugs en drugsverslaving. Zo werd The European School Survey Project on Alcohol and Other 

Drugs (ESPAD) 2015 enkel geïmplementeerd in de Vlaamse gemeenschap75. De data 

hieromtrent wordt in de meeste gevallen gehaald uit de Belgische Gezondheidsenquête, het 

Belgische onderdeel van de European Health Interview Survey. Wat belangrijk is bij het 

analyseren van deze data is het feit dat de prevalentie van illegaal middelengebruik 

waarschijnlijk wordt onderschat doordat er bepaalde bevolkingsgroepen niet of in mindere 

mate worden bereikt. Zo worden gemarginaliseerde groepen zoals daklozen en gevangen 

uitgesloten uit de steekproef (Van der Heyden et al., 2010). 

 

Door het gebrek aan een jaarlijks terugkerende algemene bevolkingsenquête over drugs zijn 

alle beschikbare gegevens cross-sectioneel en het resultaat van verschillende methoden en 

steekproeven. Hierdoor zijn de gegevens moeilijker onderling vergelijkbaar en is het 

formuleren van algemene conclusies niet zonder gevaren. Vermeldenswaardig is dat binnen de 

Europese context Belgie één van de weinige landen is die nog niet op systematisch basis 

nationale prevalentiegegevens verzamelt over alle vormen van druggebruik (Decorte, 

Mortelmans, Tieberghien & De Moor, 2009a). Gezien dergelijke data de basis vormt voor 

onderzoeks- en beleidsacties met betrekking tot drugs en drugsverslaving, dient onderzoek naar 

dit soort informatie prioriteit te krijgen (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, 2015). 

Algemeen gesteld leren we uit de beschikbare data dat cannabis met grote voorsprong de meest 

gebruikte illegale drug is in België in alle onderzochte milieus (Wetenschappelijk Instituut 

                                                 
73 Anseeuw et al. (2016). Bouwstenen voor een daadkrachtig drugsbeleid. De visie van de 

N-VA. Brussel. P. 53 
74 Ibid. p. 32 
75 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. (2017). Belgium. Country Drug 

Report 2017. Publications Office of the European Union, Luxembourg. P. 6 
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Volksgezondheid, 2015). In onderstaande figuur76 wordt het laatstejaarsgebruik weergegeven 

van cannabis bij jongvolwassenen (15-34 jaar). 

  

 

Figuur 4: Schattingen van het laatstejaarsgebruik van cannabis onder jongvolwassenen (15-34 

jaar) in België. 

De geschatte prevalentie van cannabisgebruik onder jongvolwassenen (15-34 jaar) in het 

voorbije jaar lag in 2013 op 10,1 procent, wat onder het Europese gemiddelde van 13,9 procent 

ligt (EMCDDA, 2017). Wat betreft schattingen van de prevalentie van hoog risico druggebruik, 

kunnen we stellen dat er geen significante veranderingen waren in de prevalentie van  het 

geschatte ooit-injecterende druggebruik in België in de periode 2002-2013. De proportie bleef 

stabiel op 3,4 per 1000 inwoners (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, 2015), daar 

waar de van de overige EU-landen tussen de 1 en meer dan 8 per 1000 inwoners liggen 

(EMCDDA, 2017). Aangaande de druggerelateerde sterfgevallen bij volwassenen (15-64 jaar), 

merken we op dat de proportie in België 9,2 per miljoen is, wanneer we gebruik maken van de 

meest recente data van 2013. Deze ratio ligt onder het meest recente Europese gemiddelde van 

                                                 
76 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. (2017). Belgium. Country 

Drug Report 2017. Publications Office of the European Union, Luxembourg. p. 5 
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20,3 per miljoen (EMCDDA, 2017). In de onderstaande figuur77 zien we aantal drug-

geïnduceerde sterfgevallen in de Europese Unie (+ Zweden en Turkije). 

 

 
Figuur 5: proportie van druggerelateerde sterfgevallen onder volwassenen (15-64 jaar) in de 

Europese Unie (+ Zweden en Turkije). 

 

1.6 Conclusie 
Sinds de start van het Belgische drugsbeleid in 1921, alhoewel er toen nog niet echt van een 

beleid kon gesproken worden, heeft de Belgische aanpak van het drugsfenomeen meerdere 

positieve evoluties meegemaakt. Vooral sinds de jaren 1990 lijkt ideologie meer en meer plaats 

te moeten geven aan pragmatisme, maar stellen dat de ideologische invloeden niet meer 

aanwezig zijn in het beleid, zou een brug te ver zijn. België is een van de tegenwoordig talrijke 

landen binnen de Europese Unie en in de wereld die maatregelen hebben getroffen die een 

breuk tonen met het geloof in de criminalisering van druggebruik en drugsbezit en de focus op 

                                                 
77 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. (2017). Belgium. Country Drug 

Report 2017. Luxemburg: Publications Office of the European Union. p. 9 

 

 



 75 

het aspect van de volksgezondheid meer wensen te laten weerspiegelen in hun beleid. België 

heeft dit gedaan in de vorm van een soort ‘soft gedoogbeleid’ van cannabis en de versterking 

van de bruggen tussen en samenwerking met justitie en de (drug)hulpverlening, waarvan het 

proefzorg-project en de drugsbehandelingskamer in Gent succesvolle voorbeelden van zijn. 

 

Het prioritaire uitgangspunt van het Belgische drugsbeleid, de volksgezondheid, wordt op deze 

manier beter gewaarborgd, maar er is nog legio ruimte voor verbetering. We kunnen ons de 

bedenking maken ofdat het cruciale uitgangspunt van het Belgische drugsbeleid, de 

volksgezondheid niet meer op de voorgrond kan worden gebracht en of dit principe wel 

maximaal tot zijn uiting komt.  De groeiende aandacht voor harm reduction in België is een 

positieve evolutie, waarbij niet enkel aandacht wordt gegeven aan de meest kwetsbare groepen 

zoals injecterende druggebruikers maar waar er –evenwel bottom-up- organisaties werden 

opgericht die zich inzetten voor schadebeperking van druggebruik in recreationele settings. 
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DEEL 2: Het Portugese drugsbeleid 

 

Een grondige studie inzake het Portugese drugsbeleid vormt het centrale element van deze 

masterproef. Het onderzoek naar de concrete gevolgen van de decriminalisering van alle drugs, 

vraagt een grondige uiteenzetting van het Portugese beleid. Door de context waarin een 

dergelijk beleid tot stand is gekomen te onderzoeken, kunnen we een duidelijk zicht verkrijgen 

van hoe en waarom het land deze beleidskeuzes heeft genomen. De resultaten van het huidige 

drugsbeleid worden, 16 jaar na de hervorming, besproken aan de hand van een combinatie van 

de narratieve review en de data uit het empirisch onderzoek. Op deze manier wordt er gepoogd 

een omvattende analyse te maken van de structuur en effecten van het Portugese drugsbeleid. 

Hierbij wordt er extra aandacht besteed aan hoe de focus op de gezondheidszorg tot uiting komt 

en hoe het decriminaliseringsregime in de praktijk functioneert. 

 

In het World Drug Report (2009) werd Portugal als een goed voorbeeld geponeerd van een 

land dat de beslissing heeft gemaakt op druggebruikers niet naar de gevangenis te sturen78. 

Niettemin dat er verscheidene landen in de wereld diverse vormen van maatregelen hebben 

geïmplementeerd om datzelfde doel te bereiken, springt de aanpak van Portugal toch in het oog 

(UNODC, 2009). Een belangrijk misverstand dat vaak direct of indirect wordt verspreid door 

minder wetenschappelijke bronnen en diverse mediakanalen is dat drugs gelegaliseerd en zijn 

in Portugal, wat geenszins factuele informatie is. Dit komt vooral door het feit dat de termen 

legalisering en decriminalisering foutief gehanteerd worden798081. In een latere sectie van dit 

hoofdstuk wordt er aangetoond dat eveneens in Portugal, meer dan een decennia na de 

invoering van de nieuwe drugswet, de kennis over de begrippen enorm ontoereikend is bij de 

bevolking.  

 

Er dient gewezen te worden op het feit dat Portugal nog steeds onder het prohibitionistische 

paradigma valt, zoals alle landen ter wereld. Zoals reeds vermeld is het globale drugsbeleid 

dan ook gestoeld op prohibitie, hetgeen vastgelegd is in de Internationale Verdragen van de 

                                                 
78 United Nations Office on Drugs and Crime. (2009). World Drug Report 2009. United 

Nations Publication Sales.  P. 168 
79 Adams, M. (2017). Portugal Legalized All Drugs And So Should America. 
80 Hall, A. (2017). How Portugal Fixed Its Drug Problem By Legalizing Everything. 
81 O’Neil, T. (2011). Ten years Ago Portugal Legalized All Drugs – What Happened Next? 
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Verenigde Naties (Levine, 2002). Het INCB wijst er dan ook op dat Portugal’s 

decriminalisering van druggebruik en van drugsbezit voor gebruikershoeveelheden van 2001 

valt onder de vastgestelde parameters van de deze conventies82. Druggebruik is nog steeds 

verboden, maar de sancties ervoor worden administratiefrechtelijk behandeld in plaats van 

strafrechtelijk (Gonçalves, Lourenço & da Silva, 2015). De vrees van de tegenstanders van de 

decriminalisatie, dat Portugal een paradijs zou worden voor drugtoeristen en dat jongeren veel 

meer druggebruik zouden kennen83, gebeurde niet en gelijkaardige doomsday scenario’s 

kwamen niet uit (Eastwood, Fox & Rosmarin, 2016). Wat er wel gebeurde, hoe en waarom 

wordt in dit onderdeel uiteengezet. 

 

De structuur van dit tweede en centrale deel van het luik resultaten is opbouwd uit zeven 

hoofdstukken. Vooreerst wordt de Portugese context op een bondige wijze in kaart gebracht, 

nadien wordt in hoofdstuk twee de evolutie van het Portugese drugsbeleid uiteengezet en in 

het derde hoofdstuk bespreken we de keuze voor de decriminalisering. Het vierde hoofdstuk 

behandelt het actuele Portugese nationale drugsplan, hetgeen de huidige aanpak bondig 

illustreert. Hoofdstuk vijf betreft de Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência en de 

sleutelrol dat ze spelen in het Portugese drugsbeleid. In het zesde hoofdstuk bespreken we de 

geïntegreerde gezondheidsgerichte aanpak van het beleid en ten slotte worden in hoofdstuk 

zeven effecten van de decriminalisering en de resultaten van het beleid besproken. Dit deel is 

opgebouwd uit de resultaten van de narratieve review en de expertinterviews. Op deze manier 

wordt de data van de gehanteerde onderzoeksmethoden geïntegreerd om een zo omvattend en 

genuanceerd mogelijke analyse te voorzien van het Portugese drugsbeleid. 

   

2.1 De Portugese context: drugs en de revolutie 
Een relatief klein, conservatief en katholiek land (Frois, 2013) zoals Portugal lijkt een 

onwaarschijnlijk land om als eerste een dermate progressieve en ingrijpende beleidskeuze te 

maken. Om te begrijpen hoe dit tot stand is kunnen komen, dienen we een bondige blik te 

werpen op de geschiedenis ervan en de evoluties die tot deze keuze geleid hebben. 

Het autoritaire regime van António de Oliveira Salazar, het Estado Novo, dat over Portugal 

                                                 
82 International Narcotics Control Board. (2005). Report of the International Narcotics Control 

Board for 2004. United Nations, New York. P. 80 
83 Paula Portas van de Partido Popular werd geciteerd in Daniel McGrory, “Portugal Police 

Won’t Arrest Drug Takers,” Times (London), July 14, 2001 
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heerste van 1933 tot 1974, sloot het land af van de progressieve hervormingen die plaatsvonden 

in andere Westerse landen. De bekende tegenculturele bewegingen in de jaren 1960, zoals 

Flower Power, die druggebruik en experimentatie verheerlijkten, bestonden zo goed als niet in 

Portugal (Gallagher, 1983). Dit werd eveneens bevestigd door R2 tijdens het interview: 

 

“So, you must understand that we were living under a dictature and we had a lot of 

troubles, as a small country fighting in 3, 4 or 5 different colonies, most people were in 

the army and they had to go fight and others just fled to other countries. So, flower 

power did not really arrive until 1974.” 

 

Op 25 april 1974 maakt de Anjerrevolutie84 een einde aan het autocratische bewind van 

Marcello Caetano, een trouwe medewerker van de toen reeds overleden Salazar. Het was een 

geweldloze militaire staatsgreep die ontstond vanuit verschillende links-progressieve 

groeperingen. Nadien volgde er een woelige overgangsperiode van meer dan een jaar, bekend 

als het Revolutionair Overgangsproces, dat gekenmerkt was door sociale onrust en 

onzekerheid, snelle dekolonisatie en een vorm van een marxistisch collectiveringsbeleid 

(Bastien, 1993). Uiteindelijk resulteerde deze overgangsfase in een parlementaire democratie 

waarvoor precies één jaar nadien, op 25 april 1975,  de verkiezingen werden gehouden voor de 

Assembleia Constituinte (grondwetgevende vergadering). De eerste vrije parlementaire 

verkiezingen volgden tevens op 25 april 1976 (Freire, 2003). De Portugese samenleving, die 

voordien gesloten en geïsoleerd was, werd sindsdien aanzienlijk meer open en bijgevolg ook 

meer beïnvloedbaar door fenomenen van buitenaf. De samenleving was niet voorbereid op een  

dergelijke nieuw fenomeen als druggebruik (Domoslawski, 2011). 

 

De ligging van Portugal aan de zuidwestelijke grens van Europa maakt het een ideaal 

transitland voor in het transport van drugs, zoals cocaïne uit Brazilië, Mexico, Peru en 

Colombia85, heroïne uit Spanje en cannabis uit Marokko. Naar schatting is zo’n 77 procent van 

alle drugs die wordt aangetroffen in Portugal bestemd voor de externe markt, namelijk de 

                                                 
84 De rode anjer bloem werd met diens rode en groene kleur, conform de kleuren van de 

Portugese vlag, het symbool van de revolutie. Tijdens de revolutie kwamen inwoners massaal 

op straat en staken ze rode anjers in de lopen van de wapens van de soldaten (Anderson, 

Pearsall, Hunn & Turner, 2012). 
85 United Nations Office on Drugs and Crime. (2011) The Transatlantic Cocaine Market. 

Research paper. p. 21 
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andere Europese landen86 (Hughes & Stevens, 2010). Druggebruik in Portugal begon dan ook 

stukken later dan in andere Europese landen. Na de Portugese Anjerrevolutie in 1974, die 

Portugal uit de dictatuur bracht, kwamen er met die nieuwe vrijheden ook soldaten en mensen 

terug uit de kolonies (Varol, 2012). Zo kende bijvoorbeeld het cannabisgebruik een 

opmerkelijke stijging door de Portugese burgers die terugkwamen van de kolonies waar 

cannabis werd geteeld en openlijk werd gebruikt, zoals de Indische deelstaat Goa (Booth, 

2015). Heroïne maakte zijn intrede in de Portugese samenleving in de late jaren 1970, vanuit 

onder andere de voormalige kolonie Mozambique (Goredema, 2013). Heroïne zal sinds zijn 

intrede een ontzaglijk effect hebben op de Portugese bevolking, in een volgend deelhoofdstuk 

zal de vitale rol van de spreiding van heroïneverslaving in het hervormingsproces van het 

Portugese drugsbeleid worden besproken. 

 

2.2 De evolutie van het Portugese drugsbeleid 
Het huidige Portugese drugsbeleid is gefundeerd op de principes van pragmatisme en 

humanisme en is geëvolueerd naar de decriminalisering van druggebruik. Het bereikte dit 

stadium echter na meerdere evoluties (Gonçalves et al., 2015). Volgens Agra (2009) verliep 

het traject van het reguleren van het drugsprobleem in drie grote stadia. Hieronder volgt een 

korte beschrijving van elk van deze stadia en nadien wordt de evolutie van het Portugese 

drugsbeleid op een meer gedetailleerde wijze uiteengezet. 

 

(1) Aandachtigheid en weerstand (1909-1970): gedurende deze periode verzette de Portugese 

overheid zich, voor culturele en financiële redenen, tegen de prohibitionistische beweging 

onder leiding van de Verenigde Staten en China tijdens de Shanghai conferentie87 van 1909 

(Agra, 2009). In contentinaal Portugal was druggebruik in die tijd beperkt tot een economische 

en sociale elite die niet voor maatschappelijke overlast zorgde. In de Portugese kolonies, zoals 

Timor en Macau, was druggebruik echter wel wijdverspreid. De drugswetten die in de jaren 

1920 in Portugal werden ingevoerd waren dan ook gericht op het reguleren van de drugshandel 

om dusdanig zo weinig mogelijk inkomsten te verliezen (Gonçalves et al., 2015). 

 

                                                 
86 Institute for Drugs and Drug Addiction. (2008). 2008 National Report (2007 Data) to the 

EMCDDA by the REITOX National Focal Point: Portugal: New Development, Trends and In-

Depth Information on Selected Issues. Lisbon: Institute for Drugs and Drug Addiction 
87 Internationale opium commissie, Shanghai, China, 1 februari - 26 februari 1909. 
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(2) Overmatige instemming (1970-1983): In 1970 werd de eerste wet gestemd dat het gebruik 

van illegale drugs criminaliseerde. Deze wet werd geïmplementeerd in een historisch 

turbulente periode in Portugal waarbij het autoritaire regime onder leiding van Marcello 

Caetano onder grote druk stond. Daarenboven was er in die tijd aanzienlijke internationale druk 

om maatregelen te nemen omtrent drugshandel en druggebruik (Gonçalves et al., 2015).  

Niettemin beklemtoont Agra (2009) dat de wet een overdreven alarmistisch karakter had, gelet 

op de beperkte dimensie van het illegaal druggebruik in Portugal in de  jaren 1970. 

 

(3) Samentrekking van het criminele perspectief en het harm reduction beleid (1983-2000): 

Tussen 1975 en 1982 evolueerde de conceptualisering van druggebruik in groeiende mate van 

een misdrijf naar een ziekte. Gedurende de jaren 1980 en 1990 was het heersende perspectief 

in het legislatieve discours dan ook dat druggebruik en drugsverslaving een probleem was van 

de volksgezondheid. Aansluitend hiermee werd de drugsverslaafde gezien als een persoon die 

nood heeft aan behandeling en sociale re-integratie (Gonçalves et al., 2015).  De nieuwe 

drugswet van 1983 had een betekenisvol kenmerk dat de distinctie tussen drugshandel en 

druggebruik duidelijk diende te maken, door de strenge bestraffing voor drugshandel, maar 

slechts ‘symbolische’ straffen voor de druggebruiker (Agra, 2009). 

 

2.2.1 Het Portugese drugsbeleid in de periode voorafgaande aan de Anjerrevolutie (1974). 

Portugal begon zoals vele andere Europese landen met het implementeren van diens 

drugswetten in de jaren 1920, meer bepaald in 192488 en 192689, toen het nationale wetgevende 

raamwerk werd ingevoerd dat de aanbevelingen volgde van de Internationale Opium Conventie 

van 1912 (EMCDDA, 2011). In de vier decennia die hierop volgden, werden er geen andere 

drugswetten gestemd, noch was het drugsfenomeen een significant onderwerp van discussie in 

het politieke debat. Toen het in de jaren 1960 mondjesmaat meer ter sprake kwam, hadden de 

debatten en algemene retoriek aangaande drugsbeleid een stevige focus op het morele aspect 

van druggebruik, hetgeen aansluitend is bij het morele model van verslaving (Pickard, Ahmed 

& Foddy, 2015). De eerste vermelding van ‘drugsverslaving’ in de legislatuur kwam er  in 

1963 met de Mental Health Act90 (Lei de Saúde Mental). Het bleef hierbij echter om een 

                                                 
88 Lei 6887, gereguleerd door Decreto 10, 375, van 9 December.  
89 Decreto-Lei 12 210, van 24 augustus. 
90 Hoofdstuk 1, deel 2, punt A van de Mental Health Act 2118 van 3 april 1963: “In the field 

of mental health, it is incumbent upon the State: to guide, coordinate and monitor prophylactic, 

therapeutic and restorative action in the field of mental illness and anomalies as well as drug 

addiction.” (Eigen onderlijning) 
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vermelding, gezien er geen specifieke diensten werden opgezet om ermee om te gaan 

(Kundrod, 2015). Het is enigszins opmerkelijk te noemen dat desondanks het feit dat 

drugsverslaving in deze wet werd geïdentificeerd als een inherent component van de 

psychische gezondheidszorg, er geen faciliteiten of plannen waren om op systematische wijze 

verslavingszorg te voorzien (Kundrod, 2015). We kunnen met andere woorden stellen dat deze 

principes dode letter bleven. 

 

Kort nadien implementeerde Portugal het legale raamwerk voor de criminalisering van het 

gebruik van illegale drugs. Dit gebeurde in 197091 met de eerste wet om de productie, handel, 

bezit en gebruik van illegale drugs te bestraffen (Russoniello, 2013). Wat opmerkelijk is aan 

deze wet is diens overmatig alarmistische karakter, tenminste tot 1980, gezien de lage 

prevalentie aan illegaal druggebruik in Portugal toen (Agra, 2009). Ter illustratie stonden er 

toen op persoonlijk bezit van drugs straffen tot twee jaar gevangenisstraf (Moreira et al, 2011). 

Bovendien bevonden dokters zich in een wettelijk lamentabele positie wanneer ze een 

druggebruiker of drugsverslaafde behandelden gezien ze enerzijds hun beroepsgeheim dienden 

te bewaken en anderzijds diende ze de persoon in kwestie aan te geven bij de bevoegde 

autoriteiten. Een van de respondenten bevestigde deze situatie en voegde er overigens aan toe 

dat dokters hierdoor konden vervolgd worden indien ze hun patiënt niet rapporteerden, stelde 

R2: 

“Because drug use was criminalized, there were no treatment centers. Even a doctor 

could be punished for treating a drug user without reporting them to the authorities 

and people were naturally afraid to go to a treatment center. So, it was kind of a ‘perfect 

storm’.”  

 

In 1973 ratificeerde Portugal het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van de 

Verenigde Naties van 1961. De politieke debatten inzake drugs die toen woedden, waren nog 

steeds toegespitst op de (a)morele aspecten van druggebruik, het werd gezien als de bron én 

oorzaak van criminaliteit en van de toenemende oppositie tegen het politieke regime. Het 

stoppen van de uitbreiding van het drugsfenomeen werd gezien als essentieel om de ‘fysieke 

en morele degradatie’ van de Portugese jeugd tegen te gaan (Dias, 2007; Kundrod, 2015). 

 

                                                 
91 Decreto-Lei 420/70 [Decree Law 420/70], DIARIO DA REPUBLICA de 3.9.1970. 



 82 

2.2.2 De evolutie van het Portugese drugsbeleid na de Anjerrevolutie (1974). 

 

De op ideologie gebaseerde visie kende kort nadien, na de val van het autoritaire regime, een 

kantelpunt. Dit wordt eerst en vooral gekenmerkt met de oprichting van het Centro de Estudos 

da Juventude en het Centro de Investigação Judiciária da Droga in 197592. Deze organisaties 

werden opgericht doordat er een duidelijke stijging werd opgemerkt in het experimenteren met 

drugs sinds de democratische revolutie van 1974. Het doel van deze centra was het bestuderen 

van zowel het aanbod als de vraagzijde van het drugsprobleem (Kundrod, 2015). Deze 

organisaties kenden echter een kortstondig bestaan en werden in 197693 vervangen door het 

Centrum voor de Studie van Drugs profylaxe, toegespitst op de preventie, behandeling en 

sociale re-integratie van drugsverslaafden en het Centrum voor Drugsonderzoek en controle, 

dat op zijn beurt onderzoek verrichte omtrent de repressie van de illegale drugshandel. Deze 

twee overheidsinstellingen en diens activiteiten werden gecoördineerd door een derde nieuw 

opgericht bureau, het Coordinerend Bureau voor de Strijd tegen Drugs. 

 

Het wordt gesuggereerd dat drugs, naast de verhoogde beschikbaarheid door de fors gestegen 

internationale mobiliteit en de daarbij aansluitende influx van illegale drugs, geassocieerd 

werden met het idee van vrijheid (Quieroz, 2012). Verder beschreven ook Van het Loo, Van 

Beusekom & Kahan (2002) de politieke filosofie die individuele vrijheid vooropstelde, hetgeen 

als reactie tegenover de dictatuur tevoorschijn kwam in de revolutie van 1974.  Dit werd door 

R2 eveneens geconfirmeerd: 

 

“After the revolution, there was a ‘freedom explosion’, people started to use out of 

curiosity and just because they could, they used drugs mostly from people that were 

bringing them from the colonies.”  

 

2.2.2.1 De eerste (indirecte) vermelding van decriminalisering 

Het eigenlijke concept en de finaliteit van de decriminalisering van drugs, was geen inherent 

nieuw idee toen het in 1999 door de expertencommissie werd voorgesteld als een van de meest 

significante en ingrijpende wetswijzigingen in het kader van de hervorming van het nationale 

                                                 
92 Decreto-Lei 745/75 van 31 december 1975. 
93 Decreto-Lei 792/76 van 5 november 1976. 
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drugsbeleid. Reeds in 197694 werd de eerste aanzet gegeven, althans op papier. Tijdens de 

interviews, werd dit eveneens aangehaald door R2: 

 

“Ever since the first laws in 1976, that is after the revolution, the drug laws had a 

preamble that there must be another way to dealing with people that use drugs so this 

humanistic approach was present even when the approach was still a criminal 

approach, of course not in that manner.” 

 

De essentiële preambule van deze wet verklaarde toen reeds dat het antwoord op druggebruik 

diende te worden verschoven van het strafrechtelijke model naar “klinische behandeling en de 

kwalificatie van de druggebruiker als een patiënt en niet als een crimineel”. Het verklaarde 

overigens verder dat het “concept van druggebruik als een criminele daad” herzien diende te 

worden en vervangen “wanneer gerechtvaardigd, door een set normen” om het zo onder het 

raamwerk te brengen van de administratieve wetgeving (eigen vertaling) (Trigueiros, Vitoria 

& Dias, 2010). 

 

In het begin van de jaren 1980 was er een steeds toenemende zichtbaarheid van het 

drugsprobleem en de diensten die gecreëerd waren in het vorige decennium bleken een 

inadequaat antwoord te bieden en werden voor deze redenen geherstructureerd. Belangrijk 

hierbij is dat de bevoegdheid van deze diensten, voor budgettaire en operationele redenen, werd 

overgeheveld naar de Minister van Justitie. Dit bracht het drugsfenomeen, inclusief 

behandeling en preventie, dichter bij het strafrechtelijke systeem (EMCDDA, 2011; Trigueiros, 

Vitoria & Dias, 2010). In 1983 zorgde een nieuwe wet95, die het nationale legale raamwerk 

overnam conform Het Verdrag van Wenen inzake Psychotrope Stoffen van de Verenigde 

Naties van 1971 (Bergeron & Colson, 2017) voor de mogelijkheid om een straf in het geval 

van bepaalde druggerelateerde misdrijven op te schorten als de overtreder akkoord ging om in 

een behandelingsprogramma te gaan (Van Beusekom, Van het Loo & Kahan, 2002). De wet 

herkende de druggebruiker dan ook als een patiënt die nood heeft aan medische zorg en 

stipuleerde dat de prioriteit behandelen was en niet bestraffen. Op deze manier kwam het 

ministerie van volksgezondheid in het domein van het drugsbeleid (EMCDDA, 2011). 

 

                                                 
94 Ibid. 
95 Decreto-Lei 430/83 van 13 december 1983. 
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Bovendien nam de evolutie naar decriminalisering een verdere stap vooruit, met de oprichting 

van Projecto Vida in 1987, het Nationale Drugsmisbruik Preventie Programma. 

Dit project introduceerde een eerste geïntegreerde en multimodale aanpak van het 

drugsprobleem, waarbij de verschillende facetten van het drugsfenomeen dienden aangepakt 

te worden (Devroe et al., 2017). Projecto Vida decentraliseerde in essentie het beheer van het 

drugsbeleid. In de praktijk was het niet ongewoon dat incidentele of jonge gebruikers vervolgd 

werden, zo kregen kleine overtreders in het algemeen niet-strafrechtelijke sancties, maar was 

de hoeveelheid die wel nog vervolgd werd nog steeds significant. Ten slotte werden 

behandelingsfaciliteiten doorheen de jaren 1990 fors uitgebreid (Van Beusekom, Van het Loo 

& Kahan, 2002). 

 

2.2.2.2 Stappen naar het verminderen van de criminalisering van druggebruikers. 

In 1993 werd de nieuwe wet96 geïntroduceerd die de straffen op het verhandelen van drugs 

zwaarder maakten, maar die tegelijk de straffen op het bezit van drugs voor persoonlijk gebruik 

meer flexibel maakten. Conform de wet van 1983, hield deze wet onder andere in dat de straf 

kon worden opgeschort als de persoon in kwestie accepteerde om behandeling te volgen 

(Russoniello, 2013). Deze nieuwe drugswet is de dag van vandaag nog steeds de hoofdwet 

inzake de aanbodsreductie van drugs in Portugal. De wet volgde hierbij de aanbevelingen van 

het verdrag tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen van de 

Verenigde Naties (1988). Desondanks de in de wet gestipuleerde intentie om ‘quasi-

symbolische sancties’ op te leggen (Laqueur, 2014), bleven criminele veroordelingen voor 

druggebruikers in de praktijk nog steeds common practice en werden er veel meer gebruikers 

strafrechtelijke sancties opgelegd dan verhandelaars. Overigens waren verwijzingen naar de 

drughulpverlening eerder zeldzaam te noemen en kan men spreken van een incongruentie 

tussen de theorie en de praktijk (Bergeron & Colson, 2017). 

 

Eind de jaren 1990 begon de overheid meer te investeren in alternatieve methoden, anders dan 

deze van het typische ‘zero tolerance’ principe om het probleem te bestrijden. Tussen 1995 en 

1998 verdubbelde het budget (Van Beusekom, Van het Loo & Kahan, 2002). Er waren echter 

geen grote verbeteringen op te merken in de situatie. Desondanks de nieuwe inspanningen van 

de Portugese regering, werd het duidelijk dat het drugmisbruik en de gerelateerde 

problematieken oncontroleerbaar waren met de aanpak die toen werd gehanteerd (Greenwald, 

                                                 
96 Decreto-Lei 15/93 van 22 januari 1993 



 85 

2009). In 1997 werd er met de wet 7/9797 een strategische politieke beslissing genomen om 

private behandelingscentra een specifieke rol te geven in het bredere raamwerk inzake de zorg 

voor drugsverslaafden. Zo werd er een netwerk van behandelingscentra voor drugsverslaafden 

in het leven geroepen (Trigueiros, Vitoria & Dias, 2010). Hiermee poogden ze de lacune te 

vullen van die behandelingsmodaliteit waar er toen het meeste vraag naar was. Er was destijds 

door het gebrek aan regulering van dergelijke instituties een ernstig gebrek aan uniformiteit 

van de zorg die werd verstrekt door deze organisaties wat de toegang, continuïteit en 

kwaliteitsgarantie van de hulpverlening hevig ondermijnde. (Duran, 2014) 

 

2.2.2.3 Heroïne-epidemie als katalysator 

Desondanks het feit dat de algemene prevalentie van druggebruik zich spreidde onder het 

gemiddelde Europese niveau, hadden ze tegen het einde van de 20ste eeuw een van de hoogste 

prevalenties van problematisch druggebruik in Europa. Ongeveer 1% van de bevolking, om en 

bij de 100.000 mensen waren geïdentificeerd als zijnde problematische en voornamelijk 

injecterende druggebruikers (Domosławski, 2011; House of Lords 2012; Van het Loo, Van 

Beusekom & Kahan, 2002). Dé drug in kwestie was hier heroïne, in 1997 waren 95,4 procent 

van alle druggebruikers die behandeling zochten, heroïne gebruikers (Van het Loo, Van 

Beusekom & Kahan, 2002). Er was in Portugal dan ook sprake van een ware heroïne-epidemie 

(Hughes & Stevens, 2010). De sociale last die gerelateerd is aan het druggebruik was toen zeer 

frappant en dit onder alle sociale klassen van de samenleving. Het waren niet enkel de 

gemarginaliseerde gezinnen die te kampen hadden met deze drugsproblematiek, het probleem 

was dermate wijdverspreid dat de nood aan een oplossing erg groot was. De politiek stond 

onder een steeds groter wordende druk van de bevolking. Dit zou een van de belangrijkste 

factoren worden voor de beslissing tot een grondige hervorming (Kundrod, 2015). Het 

transversale karakter en de scope van het drugsprobleem, alsook de druk op de politiek, werd 

door R1 op de volgende wijze beschreven: 

 

“I would say that, in those days, so late 80’s and 90’s, early 90’s, the problem was so 

quantitatively important. It was so obvious, so disruptive of families, that for many 

different reasons, there was a… sort of consensus, even political from the right to the 

left, that there was a need for a solution. You see, the fact that drugs and the disruption 

                                                 
97 Lei n.o 7/97 de 8 de Março Alarga a rede de serviços públicos para o tratamentoea reinserção 

de toxicodependentes.  
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caused by drugs was crossing different social classes, it made a more humanistic 

approach easier.”  

 

Portugal kampte toen met erg hoge druggerelateerde sterfgevallen, hiv- en Hepatitis 

prevalenties. In 1999 had Portugal de hoogste ratio van door injecterend druggebruik 

gecontracteerde aids en de tweede hoogste prevalentie van HIV bij druggebruikers in de 

Europese Unie (Hughes & Stevens, 2010).  Verder steeg het aantal acute druggerelateerde 

sterftegevallen van ongeveer 20 in 1987 naar bijna 400 in 1999. Bovendien was een ander 

gevolg van de significante stijging van het heroïnegebruik dat het aantal arrestaties voor 

drugmisdrijven steeg van 4667 in 1991 naar 11395 in 199898 (Russoniello, 2013). R1 beschreef 

in het interview hoe de situatie zo is kunnen evolueren: 

 

“With the end of the dictatorship (…) I mean everything was open then suddenly and 

there were so many vulnerabilities then. It was the typical grounds for growing the 

infection, and for contagion, to give an analogy with infectious diseases. So, you know 

there were basically all possible theoretical conditions to spread the infection and it 

went like that, it really went like that. The case fatality rate99 was very high.”  

 

Er was een ernstig probleem voor de volksgezondheid. De bezorgdheid van de Portugese 

regering en diens bevolking omtrent de sociale exclusie en marginalisering van druggebruikers 

groeide. Doordat het een van de grootste zorgen was voor de inwoners van Portugal en het erg 

hoog op de publieke agenda stond, werd het fenomeen eveneens bovenaan de politieke agenda 

gezet (Domoslawski, 2011). De aanzienlijke volksgezondheidscrisis zou een keerpunt worden 

in de publieke perceptie van de druggebruikende bevolking. Er kwam een shift weg van een 

verslaafde te zien als een crimineel, wiens problemen ontstonden door eigen keuzes, conform 

aan het morele model van verslaving (Pickard, Ahmed & Foddy, 2015) naar hem of haar zien 

als een zieke persoon, die hulp nodig had (Hughes & Stevens, 2010). 

 

                                                 
98 Instituto da Droga e da Toxicodependência de Portugal (Institute on Drugs and Drug 

Addiction of Portugal), “The National Situation Relating to Drugs and Dependency,” 2006 

Annual Report (2007) 
99 De Wereldgezondheidsorganisatie (2015) definieert de case fatality ratio (CFR) als de 

proportie van gerapporteerde cases van een specifieke zieke of aandoening die fataal zijn 

binnen een bepaald tijdskader. 
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Casal Ventoso, een notoire buurt in Lissabon was berucht voor het hoge aantal verslaafden die 

er woonden en stond bekend als de grootste ‘supermarkt voor drugs’ met om en bij de 5000 

‘bezoekers’ per dag (Waal, Clausen, Gjersing & Gossop, 2014). Deze buurt  speelde een grote 

rol in deze verandering van conceptualisering van drugsverslaving bij de Portugese bevolking. 

De buurt fungeerde als een soort van laboratorium voor het experimenteren met harm reduction 

maatregelen zoals spuitenruilprogramma’s, substitutiebehandeling met methadon alsook het 

bezorgen van kleren, voedsel en medische ondersteuning voor de gebruikers (Russoniello, 

2013).  In het onderstaand citaat spreekt R1 over deze beruchte buurt. 

 

“It was everywhere, in every social class, in every neighbourhood, it was so obvious 

(…) people were claiming we need to do something as a society. And you see in Lisbon, 

in Porto aswell, but especially in Lisbon, there was an area where thousands of guys 

were injecting every day in the street, in the open.”  

 

2.3 De keuze voor de decriminalisering 
In 1998 stelde de Portugese overheid, onder leiding van toenmalig eerste minister Oliveira 

Guterres100, een multidisciplinair team van negen experts aan die de opdracht kregen om tot 

strategische voorstellen te komen met oog op het grondig verbeteren van de drugssituatie door 

het uitwerken van een nieuwe aanpak, de Commissie voor een Nationale Drugsstrategie 

(Comissão para a Estratégia Nacional de Combate à Droga 1998) (CNDS). Concreet bestond 

deze commissie uit vijf erkende experts inzake drugs uit de sector gezondheidszorg of een 

justitiële branche. Twee leden kwamen van de relevante ministeries, gezondheidszorg en 

justitie (EMCDDA, 2011). Verder zetelde er tevens de assistent-minister van de eerste minister 

en ten slotte een onafhankelijke en internationaal erkende onderzoeker met geen voorgaande 

directe links tot drugsbeleid, wie tevens de voorzitter was (Hughes & Stevens, 2010). Het 

multidisciplinaire karakter werd hierbij sterk benadrukt. Deze commissie voerde een 

extensieve studie uit om de best mogelijke oplossing te vinden voor de prangende 

drugsproblematiek (Agra, 2009). Het uiteindelijke resultaat hiervan was een rapport met daarin 

de aanbeveling om een drugsbeleid te creëren dat fundamenteel gericht is op een 

gezondheidsgerichte aanpak, gebaseerd op de principes van harm reduction, preventie en de 

                                                 
100 António Manuel de Oliveira Guterres is een Portugese socialistische politicus en huidige 

secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij was van 1995 tot 2002 minister-president van 

Portugal (UN News Centre, 2016). 
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re-integratie van de druggebruiker in de samenleving (Agra, 2009). R3 vatte het op de volgende 

manier samen: 

 

“So, this committee of experts, composed of professionals from various sectors (…)  

proposed a lot of things. The most important ones are the decriminalization of drugs, 

and (…) it proposed a vast increase in harm reduction measures and some 

restructuring of Portuguese drug agencies.”  

 

Uiteindelijk gaf de commissie als een van de adviezen aan dat de decriminalisering van het 

bezit en gebruik van alle drugs een optimale strategie kon zijn in functie van het druggebruik 

en drugsmisbruik op een meer efficiënte manier aan te pakken. De commissie stelde dat een 

beleid dat dermate gebaseerd is op de volksgezondheid pas echt effectief kon zijn met het 

stopzetten van de criminalisering (Russoniello, 2013). De aanbevelingen in het rapport van de 

commissie werden quasi volledig gevolgd, stelde R3: 

 

“This then led to political decisions, that was then called the Portuguese National 

strategy for the fight against drugs. This strategy simply put in the government all of 

the or nearly all of the propositions of that the expert committee had proposed, you can 

say they really listened to the experts.” 

 

2.3.1 De nieuwe nationale drugsstrategie 

In 1999 werd een nieuwe nationale strategie inzake drugs101 geadopteerd volgens het 

humanistische principe, de druggebruiker was een persoon die hulp nodig had en diende gezien 

te worden als een patiënt in plaats van een crimineel. Men diende druggebruikers te helpen 

door middel van behandeling en niet te criminaliseren. De nieuwe strategie was grotendeels 

gebaseerd op het voorstel van het CNDS en nagenoeg al diens aanbevelingen werden gevolgd 

(Hughes & Stevens, 2012). Deze nationale strategie blijft vandaag de dag de fundering van het 

Portugese drugsbeleid (EMCDDA, 2011). De logica van een ‘streng signaal’ sturen vanuit de 

overheid, de symbolische functie van het strafrecht, i.e. afschrikken van het druggebruik door 

het handhaven van strenge criminele sancties, wordt niet ondersteund door wetenschappelijk 

bewijsmateriaal (Albery, McSweeney & Hough, 2004). Er is geen causaal verband gevonden 

                                                 
101 National Strategy for the Fight Against Drugs (NSFAD), goedgekeurd door de Portugese 

overheid in 1999. 
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tussen de prevalentie van druggebruik en het verhogen of verlagen van straffen (EMCDDA, 

2011; Home Office, 2014; Hughes & Stevens, 2010; Reuter & Stevens, 2007). In het 

drugsbeleid van Portugal komt het erkennen hiervan tot uiting en kunnen we vooreerst stellen 

dat het Portugese drugsbeleid op een grondige evidence-base is gefundeerd. 

 

De nationale strategie die werd geïmplementeerd was gebaseerd op acht principes: (1) 

internationale samenwerking; (2) preventie; (3) humanisme; (4) pragmatisme; (5) veiligheid; 

(6) coördinatie en de rationalisering van middelen, (7) subsidiariteit (decentralisatie) en (8) 

participatie. Belangrijk was dat drugsverslaving officieel gezien werd als een ziekte en dat het 

beleid deze visie dan ook zou weerspiegelen. Naast de acht principes, werden er ook dertien 

strategische opties naar voren geschoven die het beleid dienden te sturen (Gonçalves et al., 

2015). Het humanistische principe en het principe van pragmatisme liggen aan de basis van de 

strategie. Het humanistische pincipe betekent hier concreet dat druggebruikers niet als 

criminelen mogen worden gezien en dat druggebruikers behandeld moeten worden als 

volwaardige leden van de samenleving. Het principe van pragmatisme benadrukt de visie dat 

druggebruik altijd zal bestaan in een samenleving en dat drugsbeleid niet mag toegespitst zijn 

op het onhaalbaar doel van het volledig elimineren van druggebruik. Deze pragmatische en 

realistische visie is tevens een centraal element van het harm reduction paradigma (Marlatt, 

Larimer & Witkiewitz, 2011). Een drugsbeleid dient hier gericht te zijn om de negatieve 

gevolgen van druggebruik zo effectief mogelijk te reduceren en te beheersen (Woods, 2011). 

 

Deze strategische opties waren: (1) het versterken van de internationale samenwerking;  (2) het 

decriminaliseren van druggebruik; (3) de focus op primaire preventie; (4) de toegang tot 

behandeling verzekeren; (5) het fors uitbreiden van harm reduction interventies; (6) het 

promoten van sociale re-integratie; (7) het ontwikkelen van behandeling en harm reduction in 

penitentiaire instellingen; (8) het uitwerken van behandeling als een alternatief voor de 

gevangenis; (9) het uitbreiden van onderzoek en training; (10) het ontwikkelen van 

systematisch evaluatie methodologieën; (11) het vereenvoudigen van de intersectorale 

coördinatie; (12) het versterken van de strijd tegen drugshandel en het witwassen van geld en 

(13) het verdubbelen van de overheidsuitgaven in het drugsdomein (Portugese overheid, 2000). 

 

Wat hier opgemerkt kan worden is het feit dat het decriminaliseren van het druggebruik slechts 

een van de dertien strategische opties is, dit is van groot belang in het begrijpen van het 

omvattende Portugese drugsbeleid, iets dat soms in wetenschappelijke artikels en vaak in de 
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media wordt vergeten (Laqueur, 2014). Deze principes en strategieën werden vervolgens 

geïmplementeerd in de vorm van het Nationale Actieplan voor de Strijd tegen Drugs en 

Drugsverslaving van 2001. Dit plan, dat gecreeërd werd om de strategie in de praktijk om te 

zetten, introduceerde op zijn beurt dertig primaire objectieven met betrekking tot de uitbreiding 

en verbetering van druggerelateerde interventies en het verminderen van druggebruik, 

risicovolle gedragingen en druggerelateerde schade (Kundrod, 2015). Het nieuwe beleid had 

eveneens nood aan een nieuw coördineringsorgaan. Bijgevolg werden de twee bestaande 

coördinatiestructuren, Projecto VIDA en Coordinerend Bureau voor de Strijd tegen Drugs 

gefusioneerd en werd in 1999 het Portugese Instituut voor Drugs en Drugsverslaving het leven 

ingeroepen. Deze instelling werd in 2002 samengevoegd met het Centrum voor de Studie van 

Drugs profylaxe en vervolgens overgebracht van het Ministerie van Justitie naar het Ministerie 

van Volksgezondheid, waar het zich vandaag de dag nog steeds bevindt. Hierbij werd het de 

naam veranderd naar het Instituut voor Drugs en Drugsverslaving (Brownfield, 2011). Ten 

slotte kreeg de Minister van Volksgezondheid de bevoegdheid over het drugsbeleid om de 

transitie volledig en effectief te maken (EMCDDA, 2011). 

 

De eigenlijke ‘decriminaliseringswet’ van 2000 definieert het wettelijke kader omtrent de 

consumptie van drugs alsook het medische en sociale welzijn van de druggebruikers zonder 

een medisch voorschrift102. De wet behield de illegale status van het bezit en gebruik van alle 

illegale drugs zonder autorisering. Deze gedragingen werden echter niet langer als criminele 

feiten bestempeld, de status van deze gedragingen verschoof van strafrechtelijke naar 

administratieve overtredingen (Hughes & Stevens, 2010). Wat betreft het handeldrijven in en 

de toevoer van illegale drugs, voorziet de wet 30/2000 van enkele strafniveaus afhankelijk van 

de specifieke omstandigheden. Deze omstandigheden zijn bijvoorbeeld de precieze 

hoeveelheid drugs, het wel of niet verslaafd zijn van de verhandelaar en of de verhandelaars of 

smokkelaars drugs verkopen of smokkelen om hun eigen gebruik te kunnen financieren of niet. 

Zo kunnen de straffen voor dit misdrijf oplopen tot maximum 12 jaar celstraf, al is deze 

maximumstraf eerder van symbolische waarde. (Gutheil, Liger, Heetman, Eager & Bourgeon, 

2016). 

 

                                                 
102 Lei n.30/2000 van 29 november 2000, Artikel 1(1) 



 91 

2.4 Het Portugese nationaal plan drugs 2013-2020  
In het Portugese Nationale Plan inzake drugs103 wordt er duidelijk gestipuleerd dat er zowel op 

maatregelen betreffende het aanbod van en de vraag naar drugs wordt geïnvesteerd met als doel 

een gebalanceerde aanpak te realiseren van de drugsproblematiek. Het plan zorgt voor de 

verdere uitwerking en implementatie van alle maatregelen die werden uiteengezet in de 

Portugese nationale strategie inzake drugs van 1999 (Bergeron & Colson, 2017). In het 

nationale plan wordt er immers verdergebouwd op de nationale strategie (1999), het werd 

indertijd dan ook voorgesteld als een beleidsdocument voor de lange termijn. Het neemt een 

brede en geïntegreerde kijk op drugs en verslavingsproblemen. Het gaat hier dan ook over 

illegaal druggebruik en nieuwe psychoactieve stoffen, maar eveneens over alcohol, 

voorgeschreven medicatie, doping en gokverslaving (EMCDDA, 2017), hetgeen congruent is 

met de wetenschappelijke evidence-base inzake verslaving (Grant, Potenza, Weinstein & 

Gorelick, 2010; Fentiman, 2011; Limbrick-Oldfield et al., 2017). De strategische aanpak van 

de Portugese regering wijst op een breed, globaal en geïntegreerd perspectief van de problemen 

en antwoorden op het vlak van drugs (Stevens, 2016). In een dergelijk beleid dienen de 

middelen aangaande het aanpakken van de vraagzijde van drugs en de aanbodzijde in balans 

te zijn. Dit is in frappant contrast met de hevige focus op aanbodgerichte maatregelen die door 

vooral de Verenigde Staten werden gepromoot en nog steeds worden gehanteerd in de meeste 

landen (Keck & Correa-Cabrera, 2015). Het Portugese drugsbeleid wordt gekenmerkt door zijn 

multidimensionele aanpak, gesteund op principes zoals humanisme en een pragmatische 

aanpak tegenover druggebruik (waarvan decriminalisatie als een illustratie hiervan kan worden 

aanzien). Er wordt naast deze principes gewezen op de nood aan een geïntegreerde interventie, 

de focus op de burger, territorialiteit en kwaliteit en innovatie. Tegelijk blijft het een strenge 

aanpak hanteren tegenover het bestrijden van het aanbod, door onder andere in te zetten op 

intensieve samenwerking met internationale instanties (Kleiman & Hawdon, 2011b). 

 

In het nationale plan worden er vijf soorten interventies onderscheiden die samen op een 

effectieve wijze een antwoord dienen te bieden aan de uitdaging met betrekking tot het efficiënt 

omgaan met problematisch druggebruik. De vijf types die worden aangehaald zijn (1) 

preventie, (2) ontrading, (3) risk & harm reduction, (4) behandeling en (5) re-integratie104.  

                                                 
103 Plano nacional para a redução dos comportamentos aditivos e das dependências 2013-2020 
104 National plan for reducing addictive behaviours and dependencies 2013-2020. General-

directorate for Intervention on Addictive Behaviours and dependencies. Ministry of Health – 

Portugal. p. 23 
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Verder benadrukt het nationale plan dat de interventies steeds dienen geoptimaliseerd te 

worden door en gebaseerd zijn op basis van wetenschappelijk bewijs, het evidence-based 

karakter ervan wordt met andere woorden geponeerd als zijnde een kritische succesfactor. 

Op deze manier kan er een verdere interactie worden uitgewerkt tussen de verschillende 

soorten interventies voor het bereiken van een zo geïntegreerd en integraal mogelijke aanpak 

(Kolind, Thom & Hunt, 2016). Er zijn drie hoofdsectoren binnen het drugsbeleid waarin de 

decriminalisering kan verwacht worden een effect te hebben (SICAD, 2014). Eerst en vooral 

bij de Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT), die het motto ‘Rather treat 

than punish’ volgen, wat de intentie omvat om druggebruikers weg van het strafrechtelijk 

systeem te halen en naar de gezondheidszorg te brengen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat 

het de work load van het strafrechtelijk systeem zou verlagen (Quintas, 2015). Ten tweede, het 

humanistische principe van de strategie omvat de “guarantee of access to treatment for all drug 

addicts who seek treatment”, en stipuleert het dan ook als een absolute prioriteit. Ten slotte, 

het engagement om de strijd tegen drugshandel en het witwassen van geld te versterken 

(SICAD, 2014). 

 

De nieuwe nationale strategie hing eveneens samen met de oprichting van de Comissões para 

a Dissuasão da Toxicodependência (CDT), instituties die zich naast het strafrechtelijke en 

binnen het administratiefrechtelijke systeem bevinden. Deze commissies kunnen bijvoorbeeld 

wel een administratieve boete opleggen, maar ze zijn vooral gericht om ervoor te zorgen dat 

druggebruikers de gepaste hulp zouden kunnen krijgen (Silvestri, 2016). Ook waren er nog 

andere maatregelen zoals positieve discriminatie tegenover druggebruikers bij het vinden van 

een job door de werknemers voordelen aan te bieden als ze een dergelijke persoon zouden 

aannemen (European Employment Policy Observatory, 2014; Kleiman & Hawdon, 2011b). De 

eigenlijke wet105 hieromtrent, die overigens ook de decriminalisering regelt, werd van kracht 

op 1 juli 2001 (Gonçalves, Laurenço & da Silva, 2015). Gezien de inherente connectie tussen 

de CDTs en de decriminalisering, worden deze hieronder gezamenlijk uiteengezet. Zowel het 

functioneren van de commissies in relatie tot de hernieuwde drugswet alsook de precieze 

nieuwe regeling van het drugsbezit voor gebruikershoeveelheden en druggebruik worden in 

dezelfde wet uiteengezet. 

 

                                                 
105 Lei n. 30/2000, van 29 november 2000 
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2.5 Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência  
De CDTs zijn regionale commissies bestaande uit drie professionals. Ze opereren in elk van de 

achttien districten van contentinaal Portugal alsook in de onafhankelijke regio’s Madeira en de 

Azoren. Zowel advocaten, sociaal werkers en medische professionelen zetelen in deze 

commissie. Deze leden vormen hun beslissingen op basis van de zittingen en het voorbereidend 

werk door het multidisciplinaire team dat voor technische assistentie zorgt voor de commissie 

(Silvestri, 2016). Het multidisciplinaire karakter is hierbij van belang om een zo integraal 

mogelijke aanpak te realiseren voor het individu (Hughes & Stevens, 2010). Volgens de 

voorwaarden van de wet 30/2000 werd het behandelen van druggerelateerde inbreuken en de 

applicatie van sancties de verantwoordelijkheid van de CDTs. Op 23 april 2001, kwam er 

tevens de wet106  die de wettelijke regeling van de organisatie, het proces en het operationeel 

systeem van de commissies bepaalde. De CDTs hanteren een holistische en multidisciplinaire 

aanpak, gebaseerd op een transtheoretisch model dat in essentie verandering ziet als een proces 

dat zich situeert in verschillende progressieve fases, elk met diens eigen karakteristieken 

(Silvestri, 2016). R4 vatte de kern samen van wat het CDT doet bij de eerste verschijning van 

een druggebruiker: 

 

“We as a team do the evaluation of the user and we determine if he or she is a low risk, 

moderate risk or high risk of drug taking. In this assessment procedure we also do 

motivational work about the user’s behaviors and provide some information so that the 

user can understand better what kinds of risks he is taking when he is using drugs, 

okay? It’s like a preventional approach and also or even harm reduction work. Referral 

to treatment only when people are in need.” 

 

De noodzaak om verandering als een gefaseerd proces te zien is tevens congruent met de meest 

recente wetenschappelijke visies op verslaving (Nidecker, DiClemente, Bennett & Bellack, 

2008). Op deze manier dienen interventies dan ook adequaat en op maat te zijn, rekening 

houdend met de specifieke individuele omstandigheden op dat moment en de eigenschappen 

van de verslaving (DiClemente, 2005).  

 

                                                 
106 Decreto-Lei No. 130-A/2001, van 23 april, zoals gewijzigd door Decreto-Lei No. 114/2011, 

de 30 de Novembro, art. 1 
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2.5.1 De werking van de Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência. 

In plaats van een gerechtelijk model zoals het eerder vermelde voorbeeld van de 

Drugsbehandelingskamer, waar falen in de behandeling kan leiden tot bestraffing (zie infra), 

werken deze commissies op administratiefrechtelijk niveau en hanteren ze een therapeutische 

aanpak waarbij fungeren ze als een soort van ‘psycho-juridische interventie’ (Poiares, 2007). 

Deze commissies zijn dan ook expliciet ontworpen om met druggebruikers en drugsverslaafden 

om te gaan, in tegenstelling tot een rechtbank, waarbij drugsmisdrijven slechts een van de 

enorme hoeveelheid soorten misdrijven zijn (Quintas, 2015). Het opzet van de commissie is 

dan ook geheel verschillend dan dat van de rechtbank. In onderstaand citaat vat R2 dit 

belangrijke onderscheid van de CDTs tegenover de rechtbanken uit. 

 

“It’s not just that it works outside of the criminal system, it’s that it is dedicated to this 

issue. While when people are instead referred to the criminal system they are not fully 

focused on this issue you see. There are far less human resources really devoted to this 

issue, it is simply another breach of the law that must be responded to. Here there is a 

clear needs assessment, and in the criminal justice system there is more of a risk 

assessment, it’s a dedication in the CDT to the person who comes before them not a 

condemnation.”  

 

De wetgeving omtrent deze commissies werd doelbewust op een brede wijze omschreven zodat 

er grote mogelijkheden voor de individualisering van de aanpak zijn. Deze flexibiliteit en vorm 

van discretionaire ruimte onderscheidt de CDTs van de rechtbanken in die zin dat ze op 

systematische wijze voor een zorg op maat kunnen zorgen en niet dermate strikt gebonden zijn 

aan de drugswetten. Tevens werken alle CDTs evenwel volgens het principe van de (juridische) 

territorialiteit (Silvestri, 2016). Algemeen gezien pogen deze commissies steeds om 

druggebruik af te raden door de motivering en omstandigheden van het gebruik te bespreken 

met de persoon en hem of haar bewust te maken van de risico’s dat hun gebruik inhoudt 

(Hughes & Stevens, 2016). Het bredere doel en finaliteit van deze commissies wordt door R3 

in onderstaand citaat uitgelegd. 

 

“Really the CDT needs to work with the user of the drug. Maybe some CDTs have some 

difficulties with understanding this, the CDT here in Porto is very good, they do good 

work and seem to understand this, but this is the actual goal and purpose of these 



 95 

commissions! The real goal is making a connection, finding proximity with drug users 

and drug addicts, it’s not for sanctioning.”  

 

Omdat de commissies de personen vaak zien, pogen ze een vertrouwensband op te bouwen met 

de druggebruiker of de verslaafde. Enkel wanneer er nood aan is, wordt  de persoon in kwestie 

verwezen naar een behandelingscentrum. Door eerst een band op te bouwen met de persoon, 

vergroot de kans dat hij of zij ook inziet dat een behandeling nodig is en er vrijwillig mee 

instapt, hetgeen vereist is in het Portugese systeem en een grotere succesgraad heeft (Werb et 

al., 2016). Deze vorm van behandeling resulteert vaker in een succes dan andere methodes mits 

de verslaafde de patiënt-dokter relatie vrijwillig aangaat en zij dus de keuze hebben, wat een 

empowerend effect kan hebben (Shaw, 2012).  

 

2.5.2 Procedure 

In Portugal speelt de politie een centrale rol in het drugsbeleid, zij zijn namelijk 

verantwoordelijk voor het vaststellen van en ingrijpen bij situaties van illegaal druggebruik. Ze 

zijn met andere woorden, net zoals voor de decriminalisering, nog steeds de primaire bron van 

detectie en doorverwijzing (Laqueur, 2014). De wettelijke regeling en procedure betekent 

concreet dat wanneer er iemand betrapt wordt in bezit van drugs of terwijl hij drugs aan het 

gebruiken is, de politie deze persoon zal aanspreken en een aantekening zal overhandigen om 

binnen de 72 uur voor het respectievelijke CDT van de regio in kwestie te verschijnen. Nadien 

wordt diezelfde aantekening verzonden naar het CDT, waarna het administratieve proces van 

start gaat. (Woods, 2011). Er zijn weliswaar verschillen tussen tussen de letter van de wet en 

hoe het er in de praktijk aan toe gaat, niet alle politieagenten zullen steeds elke druggebruiker 

naar het CDT sturen. Tijdens het interview beschrijft R4 dit als volgt: 

 

“But to be honest, we don’t quite understand how the police really decides this, we 

don’t understand how the work of the police goes in practice. Because we have in Porto, 

the second city in the country, but Lisbon our capital which has a far far greater 

population, has in fact less procedures per year. It doesn’t make any statistical sense, 

you see? We can’t understand how the police works here and or in Lisbon, but it must 

be quite different.”  

 

De opmerkelijke verschillen in het aantal procedures tussen de verschillende CDTs of de 

verschillende politiekantoren, kunnen mogelijks worden toegeschreven aan de persoonlijke 
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attitudes van de politieagenten of de prioriteiten van een politiekantoor. Een 

decriminaliseringsbeleid steunt nog steeds in de eerste plaats op de politie om aantekeningen 

te overhandigen aan druggebruikers. Het is mogelijk dat, omdat druggebruik geen crimineel 

feit meer is, dat sommige politieagenten hun prioriteiten zullen leggen bij het bestrijden van 

misdaad (Woods, 2011). Deze hypothese werd enigzins gecorroboreerd R2, die de initiële 

reactie van de politie als volgt beschreef: 

 

“They had to change the way they thought about it, that was kind of...awkward, but not 

now. It’s my job to take this person to some commission!?”  

 

Beschrijven we de situatie zoals de wet het voorschijft, dan wordt de drugs geconfisceerd en 

meegenomen naar het politiebureau, waar het wordt geanalyseerd en gewogen. Als deze de 

hoeveelheid zoals besloten in de wet 30/2000 overschrijdt, zal deze persoon de gebruikelijke 

procedures ondergaan van het strafrechtelijke systeem (Trigueiros, Vitoria & Dias, 2010). 

Als de gevonden hoeveelheid bij de persoon meer bedraagt dan de maximum hoeveelheden 

zoals bepaald in de wet, wordt de administratieve procedure dan ook geschorst en zal de 

persoon in kwestie in principe worden doorverwezen naar de rechtbank waar de strafvordering 

zal worden ingesteld voor drugshandel of druggebruik, waarbij de persoon meer dan de 

toegestane hoeveelheid in diens bezit had (Stevens, 2016). Deze persoon zal met andere 

woorden voor de rechtbank dienen voor te komen en niet voor het CDT, al bestaat de kans dat 

de persoon nadien toch naar het CDT wordt verwezen. In onderstaand citaat beschrijft R4 hoe 

het in de praktijk meestal loopt en wat als een illustratie kan fungeren voor de consequente 

navolging van de principes van het Portugese drugsbeleid, voornamelijk de pragmatische 

aanpak: 

“If it’s just a bit over it, then they get punished, in theory, but in practice, usually they 

know it’s for consumption and if it is just a little bit over it then they won’t send them 

to court and if they do, then often the court will send them here anyway. If for instance 

it’s maybe 1 quarter too much but it’s in 5 different bags you know, in that case they 

will be sent there.”  
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2.5.3 Gebruikershoeveelheden 

Deze specifieke hoeveelheid wordt gestipuleerd als “een hoeveelheid die de gemiddelde 

hoeveelheid voor tien dagen gebruik door één persoon niet overschrijdt”107 (eigen vertaling). 

Zonder exacte kwantiteiten, zou deze vage beschrijving voor interpretatie vatbaar zijn, hetgeen 

de rechtszekerheid zou schaden. Deze hoeveelheden werden dan ook voor elke afzonderlijke 

drug gekwantificeerd in de wetgeving: voor heroïne, MDMA en amfetamines bedraagt dit 1 

gram, voor cocaïne (hydochloride) is dit 2 gram en voor cannabis staat de limiet op 25 gram, 

bijkomend worden er distincties gemaakt tussen de vorm waarin de drug wordt aangetroffen108 

(EMCDDA, 2014). In onderstaande tabel worden de maximum hoeveelheden voor de 

verschillende soorten drugs en types van specifieke soorten drugs weergegeven109. Van belang 

bij het interpreteren van deze tabel is dat het steeds gaat over de hoeveelheid pure drugs. Nemen 

we ter illustrering het voorbeeld van cocaïne en houden we rekening met de gemiddelde 

puurheidsgraad van cocaïne in Portugal, welke volgens de meest recente data op 34,6 

procent110 wordt geschat, betekent dit dat wanneer een persoon vijf gram cocaïne aanschaft van 

gemiddelde kwaliteit, deze persoon in de meeste gevallen een hoeveelheid in bezit zal hebben 

dat valt binnen de maximumhoeveelheid. R4 verduidelijkt dit in onderstaand citaat. 

 

“Now, very important is that they see exactly what substance they have in their hands 

you see, if the limit is 2 grams of cocaine, this means 2 grams of pure cocaine, if you 

have 3 grams in your hand but it is only 40% pure, well then you are not in possession 

of 2 grams of cocaine. They measure the purity so for them sometimes the worse the 

quality of drug they bought, the better for them if they get caught (lacht).”  

 

                                                 
107 Artikel 2 (3) Lei n. 30/ 2000, de 29 de novembro 2000 
108 Zo staat er naast de limiet van 25 gram op cannabis in plantvorm, een limiet van 5 gram 

voor hasj en voor hennepolie is de maximum hoeveelheid 2,5 gram.  
109 Trigueiros, F. (2016). Drug Decriminalisation in Portugal, a history of success on drug 

intervention. Presentatie, slide 4. 
110 EMCDDA. (2017). Statistical bulletin 2017 – price, purity and potency.  
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Tabel 1: Maximumhoeveelheden van bezit van illegale drugs zoals gestipuleerd in de wet 30/2000. 

 

2.5.4 Het CDT als centrale institutie 

Naast de verwijzing naar het CDT door de politiediensten, wat de meerderheid van de 

procedures opmaakt, komt er dan ook een significante proportie vanuit de rechtbanken. Er zijn 

evenwel verschillende redenen waarom de rechtbank een persoon naar het CDT stuurt (SICAD, 

2015). Eerst en vooral bestaat de kans dat de rechter oordeelt dat, desondanks de persoon in 

het bezit was van een hoeveelheid drugs dat de door wet bepaalde kwantiteit overschrijdt, deze 

persoon als gebruiker wordt beschouwd en niet als verhandelaar. De precieze omstandigheden 

en situatie van de persoon in kwestie kunnen hier dan ook primeren over de gestipuleerde 

kwantiteiten in de wetgeving, zoals blijkt uit bovenstaand citaat. Eveneens in het geval dat er 

wordt geoordeeld dat de persoon drugs verhandelt om diens eigen verslaving te onderhouden, 

wordt de zaak naar het CDT overgemaakt. Ten slotte kan een persoon slechts een getuige zijn 

in een andere zaak, maar waar de rechter oordeelt dat hij of zij baat kan hebben bij een bezoek 

aan het CDT. Deze vormen van doorverwijzing zijn noodzakelijk in het voeren van een 

coherent en consequent drugsbeleid (Silvestri, 2016). 

 

Eens het individu voor de commissie verschijnt, is de eerste taak van het CDT om te bepalen 

ofdat de persoon in kwestie een druggebruiker is of een drugshandelaar (Woods, 2011). 

Indien de kwantiteit drugs minder is dan de bij wet bepaalde norm en de persoon wordt 

geïdentificeerd als zijnde een druggebruiker, zal het CDT vervolgens de exacte 

omstandigheden van de persoon onderzoeken en vooreerst bepalen of hij of zij een 
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recreationele gebruiker is of een problematische gebruiker (Kundrod, 2015). Indien er sprake 

is van problematisch gebruik kan het CDT de persoon geen verplichte behandeling opleggen 

en dat wordt tevens niet als wenselijk geacht. Wel zal het CDT er alles aan doen om in 

samenwerking met de persoon de weg naar de gepaste behandeling uit te stippelen en hem of 

haar door te verwijzen naar de relevante diensten. Ze doen er met andere woorden alles aan om 

de persoon in de verslavingszorg te krijgen, maar uiteindelijk moet het individu dit vrijwillig 

beslissen. R2 stelde evenwel dat er op regelmatige basis naar de verslaafde wordt uitgereikt: 

  

“Treatment is always voluntary. The question is that if someone needs to go into 

treatment or has a need for some specialized support, and this person does not accept 

it, this person keeps being called again and again until he accepts it but it is not forced.”  

 

De bedoeling van het verschijnen voor een CDT is om te kijken of er inderdaad sprake is van 

problematisch druggebruik, welke andere factoren ertoe bijdragen en meespelen in het leven 

van de persoon. Er wordt gepeild naar de onderliggende oorzaken van het al dan niet 

problematische druggebruik, als deze aanwezig zijn. De levenstituatie van de persoon wordt 

geëvalueerd, er wordt motivationeel werk uitgevoerd en steeds wordt er gehandeld op een niet 

veroordelende wijze (Silvestri, 2016). Er wordt beoogd om zo vroeg mogelijk te interveniëren 

en de noden van die persoon te identificeren om hem of haar vervolgens te kunnen verwijzen 

naar de relevante diensten indien nodig. R5 stelt hierbij dat de werking van de CDTs een 

cruciale en centrale rol spelen in het kader van het garanderen van de toegang tot de gepaste 

hulp: 

 

“There are a number of ways in which the system and specifically the CDT as central 

actor, is designed to enhance access to healthcare and drug treatment. So, first the 

police assign cases to the CDT for evaluation and screening. If problematic cases come 

up, the CDT’s intervention ensures forwarding to treatment in public treatment centers. 

If less problematic use situations are identified, but imply some level of risk, for 

instance younger users, other instances may be involved to forward these cases, not 

treatment wise, but aiming prevention, mental health promotion and brief interventions. 

Finally, the CDTs themselves may also conduct some brief intervention and follow-up 

sessions.”  
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Deze commissies worden dus gebruikt als een preventie-tool (Hughes & Stevens, 2012). Het 

geven van sancties is nooit het doel op zich (Silvestri, 2016) en wordt enkel gedaan wanneer 

dit opportuun wordt geacht en geen additionele schade toebrengt aan het individu. Onderstaand 

citaat van R4 illustreert wanneer men wel of geen sancties uitvaardigd. 

 

“If there is a second offense, in general people will receive a sanction, like a fine or 

some form of community service or something like that. The goal is always constructive, 

not punitive. But only if users are not dependent on drugs, we don’t want to punish the 

addicts for being addicts you know.” 

 

In de onderstaande afbeelding111 wordt de totale hoeveelheid procedures voor de 

verschillende CDTs in Portugal in de periode 2001-2015 voorgesteld en wordt de 

verhouding problematische en niet problematische druggebruikers op heldere wijze 

weergegeven. De discrepantie tussen het aantal procedures en de hoeveelheid 

overtreders wordt verklaard door het feit dat eenzelfde persoon meerdere keren voor 

een CDT kan verschijnen, stelde R2. 

 

 
Figuur 6: Het aantal procedures en de afhandelingswijzen van alle CDTs in Portugal in de 

periode 2001-2015. 

 

                                                 
111 Goulão, J. (2017). Interventions on Addictive Behaviours and Dependencies. Presentatie, 

slide 22. 
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2.5.5 Zalven of slaan? 

De CDTs beschikken over een breed scalia aan sancties, echter worden deze steeds 

uitgevaardigd volgens het principe van subsidiariteit. In de praktijk gaat het –in het eerder 

zeldzame geval dat er een sanctie wordt uitgevaardigd- meestal over een geldboete of een 

waarschuwing. Echter kan er in sommige gevallen bijvoorbeeld gemeenschapsdienst worden 

opgelegd, een plaats- of contactverbod of in hoogst uitzonderlijke gevallen, het verbod het land 

te verlaten (Silvestri, 2016). In de meeste gevallen worden er evenwel geen sancties 

uitgesproken (Kundrod, 2015). In 2013 schorste de CDTs 83 procent van de zaken, werden er 

in 12 procent sancties uitgevaardigd en de resterende 5 procent werd onschuldig bevonden112. 

 

Bij het oordelen of er al dan niet een sanctie zal worden uitgesproken, heeft de commissie 

aanzienlijke discretionaire ruimte en neemt de commissie steeds de beslissing in het kader van 

de preventie van druggebruik en wat in functie daarvan de meest effectieve en gewenste optie 

is. De sancties worden niet uitgevaardigd met de eigenlijke overtreding van de wet als 

verantwoording, stelde R3. Hier merken we tevens een belangrijk verschil op met het strafrecht 

en de rechtbank, daar zijn de straffen vastgelegd in de wet en dient de rechter deze wet dan ook 

te volgen. Desondanks de discretionaire ruimte van de rechter en de mogelijkheid tot het 

aannemen van verzachtende omstandigheden, is deze nog steeds gebonden aan de minimum- 

en maximumstraf. 

 

In de applicatie van de sancties houdt de commissie rekening met de ernst van de feiten of de 

hoeveelheid drugs, het type drugs, de publieke of private aard van de consumptie en de 

verscheidenen levensdomeinen van de persoon in kwestie113. De hoeveelheid drugs is hier dan 

ook maar een van de factoren die in rekening worden gebracht. De missie van de CDTs 

weerspiegelt dan ook op accurate wijze de visie van de wet 30/2000 en haar acties reflecteren 

dat de gebruiker geen crimineel is maar een burger die dient geholpen te worden. De 

hoofdprioriteit is dan ook de burger helpen met zijn of haar probleem, waarbij sanctionering 

nooit het doel is (Cabral, 2017). De meeste gebruikers zijn geen problematische gebruikers, 

maar dat betekent niet dat ze niet kunnen worden geholpen, stelt R4: 

 

                                                 
112 EMCDDA & SICAD. (2014). National Report (2013 data) to the EMCDDA by the Reitox 

National Focal Point: Portugal New Developments, Trend, EMCDDA, 2014. p. 11 
113 Artikel 15 (4) Lei n. 30/ 2000, van 29 november 2000 
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“Using drugs always constitutes of a risk in some point (…) For instance, we can 

analyze the frequency of cannabis use to understand the risk of the use. We need to 

understand the pattern of his or her drug use. This assessment is essentially a health 

service. You know, when you go to the doctor, you don’t always have a disease, but the 

doctor will always take care and check about what that person is in need of at that 

moment and check up on him to see possible risks. Here we do that kind of work, we 

have a meeting with the user and try to understand what is happening to him and then 

we can always do some harm reduction work or some prevention work, because we 

must take care of the age of the user, his lifestyle, lifestory.”  

 

In het geval van niet-problematisch druggebruik krijgen dergelijke situaties in de meeste 

gevallen geen gevolg. Na een zitting van het CDT krijgt de persoon in kwestie hierbij dan een 

waarschuwing of eerder uitzonderlijk een geldboete. Deze personen maken dan ook het 

absolute, overgrote deel uit van de druggebruikers die voor het CDT verschijnen, zoals 

aangetoond in Figuur 5. Er wordt echter in ieder geval wel met de persoon gewerkt, ook al is 

het in dergelijke gevallen niet langdurig. Als er bij personen bepaalde noden worden opgemerkt 

op andere levensdomeinen, worden ze in functie hiervan doorgestuurd naar andere 

gespecialiseerde diensten die hun daarbij kunnen helpen (Cabral, 2017). Dit alles ter preventie 

dat het mogelijk recreatieve gebruik niet evolueert naar een verslaving en om te garanderen dat 

de recreationele gebruiker zich voldoende bewust is van de risico’s die gebonden zijn aan diens 

druggebruik (Kundrod, 2015). 

 

2.6 Een integraal gezondheidsgericht beleid 
Algemeen gezien kunnen we de evolutie van de risico en harm reduction maatregelen en de 

bredere gezondheidsgerichte aanpak in Portugal in drie fases onderverdelen in de periode voor 

2001 (Erickson, 1999). In een eerste fase lag de focus op de het implementeren van 

volkgezondheidsgerichte maatregelen met betrekking tot de beschikbaarheid van methadon 

aan de heroïneverslaafde populatie. Een tweede fase werd uitgewerkt waarbij het doel 

voornamelijk lag op de injecterende druggebruikers en meerbepaald het voorkomen van 

HIV/aids besmettingen van deze groep. In de derde fase kunnen we spreken van een 

geïntegreerde aanpak met betrekking tot de diverse maatregelen inzake de consumptie van de 

illegale en legale substanties (EMCDDA, 2014). 
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Innoverende beleidsmaatregelen met betrekking tot harm reduction en volksgezondheid die de 

bredere basis vormden voor een effectief decriminaliseringsbeleid waren enerzijds het National 

Syringe Exchange Program in 1993 en de maatregelen die een geïntegreerd netwerk van 

publieke en private partners met betrekking tot de verslavingszorg mogelijk maakten. 

Hierbij situeren we de implementering van het Operational Plan of Integrated Responses in 

2006 (Shaw, 2012). Dit zorgde voor de nodige reorganisatie van de middelen en het verbeteren 

van de interventies op maat. Op deze manier konden interventies op het lokale niveau worden 

geïntegreerd en werden de budgettaire middelen op een meer efficiënte en systematische wijze 

gehanteerd (SICAD, 2015). Op deze manier werd de toegang tot de primaire preventie en harm 

reduction interventies alsook sociale re-integratie maatregelen op een meer effectieve wijze 

georganiseerd (Platt et al., 2015). In 2006 werden er belangrijke maatregelen geïntroduceerd 

inzake het reduceren van de vraag naar drugs, er werden hierbij acties ondernomen om de 

vraagzijde van het drugsfenomeen aan te pakken om zodoende een beter evenwicht te 

genereren met de maatregelen inzake de aanbodszijde van drugs, iets waar Portugal vandaag 

de dag op succesvolle wijze heeft gedaan (Henderson, 2016). 

 

Het Operational Plan of Integrated Responses (PORI) is een belangrijke overkoepelende 

interventiestructuur gestoeld op het verminderen van de vraag naar drugs en georganiseerd op 

het lokale of regionale niveau. Hierbij werden functionele eenheden, Integrated Response 

Centers werden opgericht die de voormalige Drug Addiction Treatment Centers vervingen 

(Kundrod, 2015). In elke specifieke lokale of regionale setting wordt dan, door samenwerking 

met de relevante lokale partners, interventiemaatregelen uitgewerkt die zich toespitsen op de 

lokale noden (EMCDDA, 2017). Voorafgaande aan de hervorming van het drugsbeleid waren 

de grootste obstakels om dit nationale probleem aan te pakken de torenhoge kosten van de 

financiële middelen en het hoge aantal overheidsmedewerkers die nodig waren om het 

criminaliseringsregime in stand te houden. Wat de situatie bemoeilijkte was dat diegenen die 

de hulp het meest nodig hadden, dit vaak niet kregen door de barrières die er waren naar de 

drughulpverlening zoals de stigmatisering en de angst om vervolgd te worden. Deze 

functionele eenheden werden binnen het decriminaliseringsbeleid als oplossing geponeerd 

(Hughes & Stevens, 2012). 
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2.6.1 De rol van Harm Reduction in het Portugese beleid 

Naast de eigenlijke wet die de wettelijke basis vormde voor de decriminalisatie, stemde de 

Portugese regering eveneens een wet114 die de regels voor de implementering van harm 

reduction maatregelen duidelijk stelde (Russoniello, 2013). Zo reguleert de wet onder andere 

het uitwerken van mobiele centra voor de preventie van infectieziekten, 

substitutiebehandelingen en spuitenruilprogramma’s115. Verder stelt deze wet duidelijk dat er 

geen bekrachtiging of handhaving nodig is van deze maatregelen door bijvoorbeeld de politie. 

Het gaat hier strikt over gezondheidsgerichte maatregelen die onder het ministerie van 

volksgezondheid vallen (Russoniello, 2013). In het kader van een zo integraal mogelijk beleid 

te voeren met de absolute focus op de volksgezondheid op papier en in de praktijk, kwam op 

21 juni 2001 de wet116 die het algemene systeem van het preventiebeleid en interventies regelt, 

gericht op de reductie van de risico’s die gepaard gaan met druggebruik en het minimaliseren 

van de schade, deze wet stond met andere woorden in voor de effectieve implementering en 

systematische organisatie van de harm reduction maatregelen. 

 

Problematische druggebruikers zoals de groep injecterende gebruikers, worden, in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld niet-problematische gebruikers van cannabis, minder vaak 

opgemerkt door de politionele diensten, stelde R5. Deze populaties zijn dan ook veeleer bereikt 

door het wijde netwerk van harm reduction projecten in de gemeenschappen, die ondersteund 

worden door de bovenvermelde wetgeving alsook het Operational Plan of Integrated 

Responses (Platt et al., 2015). De effectiviteit en meerwaarde van dergelijke interventies en 

programma’s werd reeds aangetoond (Grenfell et al., 2012). Inzake de bescherming van de 

volksgezondheid en in overeenstemming met de internationale verplichtingen, heeft de staat 

de plicht om de noodzakelijke mogelijkheden tot hulpverlening te verzorgen117. De garantie 

van de toegang tot behandeling voor alle drugsverslaafden die behandeling nodig hebben is 

een absolute prioriteit van de Portugese drugsstrategie (Ministerio da Saude, 2006). Dit wordt 

tijdens het interview met R4 eveneens duidelijk gemaakt: 

 

                                                 
114 Decreto-Lei 183/2001 [Decree Law 183/2001], DIARIO DA REPOBLICA de 21.6.2001 

(Port.) 
115 Ibid. ch. I, art. 3. Specifieke criteria voor de autorisering en de budgettaire steun van deze 

diensten werden geregeld in 2007.  Portaria 748/2007 [Administrative Rule 748/2007], 

DIARIO DA REPUBLICA de 25.6.2007 (Port.)  
116 Decreto-Lei No. 183/2001, de 21 de Junho 
117 Ibid. art. 2(1) Decreto-Lei No. 183/2001 
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“The accessibility to treatment, this is crucial. I mean free, immediate, local access. 

Depending on what this person needs. We can send this person to some organization 

or center and the next day he can start there for instance, without this big network of 

partners, it would not make sense.”  

 

Om dit doel te bereiken reguleert deze wet de ondersteuningscentra voor drugsverslaafden, 

ontvangstcentra, gespecialiseerde shelters, contact- en informatiepunten, mobiele ruimtes voor 

de preventie van infectieziektes, laagdrempelige substitutieprogramma’s, teams van 

straathoekwerkers en programma’s voor het gesuperviseerd gebruik van drugs118. Verder 

worden partnerschappen tussen publieke en private actoren gestimuleerd119. Deze 

verschillende elementen van de bredere gezondheidsgerichte aanpak worden hieronder meer 

in detail besproken. De ondersteuningscentra voor drugsverslaafden zijn plaatsen voor de 

screening, de ondersteuning en de doorverwijzing naar behandeling120. De 

ondersteuningscentra hebben als doel om bij te dragen aan de diagnose en de verbetering van 

de sociale- en gezondheidscondities van gemarginaliseerde druggebruikers en diens verwijzing 

naar behandeling121. De ontvangstcentra zijn tijdelijke residentiële ruimtes die ontworpen zijn 

om een omgeving te creëren die minder stimulerend is voor druggebruik en om sociale en 

therapeutische behandeling te voorzien voor de uitgesloten druggebruikers122. 

 

De gespecialiseerde shelters zijn ruimtes waar druggebruikers kunnen overnachten. De 

bedoeling van deze shelters is om de slaapomstandigheden te verbeteren van druggebruikers 

zonder sociale en familiale steun. Op deze manier poogt men ze dichter te brengen bij de sociale 

systemen, de stimulerende factoren voor druggebruik te minimaliseren en om druggebruikers 

van daaruit te kunnen verwijzen naar de geschikte behandeling123. De contact- en 

informatiepunten zijn ruimtes die ontworpen zijn ter preventie van het druggebruik en de 

bijhorende risico’s. Deze ruimtes hebben tevens nog een andere functie, namelijk het 

informeren van de algemene bevolking omtrent de risico’s en effecten van drugsverslaving 

                                                 
118 Ibid. art. 3 Decreto-Lei No. 183/2001 
119 Ibid. art. 2(2) Decreto-Lei No. 183/2001 
120 Ibid. art. 6(1) Decreto-Lei No. 183/2001 
121 Ibid. art. 6(2).  Het management en het functioneren van de ondersteuningscentra worden 

gereguleerd In de artikels 7 tot 13. 
122 Ibid. art. 14(2). Het management en het functioneren van deze ontvangstcentra worden 

reguleerd in de artikels 15-20. 
123 Ibid. art. 21(2).  Het management en het functioneren van deze gespecialiseerde shelters 

worden gereguleerd door de artikels 22-28. 
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alsook andere elementen die kunnen bijdragen tot de preventie van het gebruik124. Dit is dan 

ook een van de belangrijke harm reduction interventies. In onderstaand citaat beschrijft R1 de 

situatie na de wetswijziging van 2001. 

 

“We designed a plan and a program and the program was founded by the Aids 

coordinator (…) The program made sure that everyone that ever encountered 

somebody in the services, that they were offered an HIV test. I think it changed in a 

certain way the landcape aswell and it also produced a lot of data and information 

about it. This was directed at HIV but we also tried to use this for Hepatitis C and also 

some sort of connection with TBC.”  

 

De mobiele ruimtes voor de preventie van infectieziektes zijn ruimtes voor het monitoren en 

de behandeling van de meest courante infectieziektes bij druggebruikers, de vaccinatie van de 

risicogroepen, de reductie van het injecteren en/of het roken van heroïne op straat door middel 

van substitutiebehandeling met methadon, wat moet toegediend worden in deze centra125. De 

laagdrempelige substitutieprogramma’s hebben als doel om een reductie in het heroïnegebruik 

te verkrijgen door middel van substitutie van heroïne met methadon, wat wordt toegediend in 

deze erg laagdrempelige programma’s. Een bijkomstig doel hiervan in het verhogen van de 

regelmatigheid van het contact van de druggebruikers met de professionals in de centra om 

deze in een later stadium te begeleiden naar de uiteindelijke stopzetting van het gebruik126. 

 

Het doel van de spuitenruilprogramma’s is om de verspreiding van de infectieziektes door 

middel van intraveneus druggebruik tegen te gaan. De programma’s zijn ontworpen om de 

beschikbaarheid van propere naalden, filters, gedestilleerd water en andere materialen die 

gebruikt worden bij het intraveneuze gebruik te verhogen127. De teams van straathoekwerkers 

worden ingezet ter preventie en in functie van het minimaliseren van de risico’s van het 

druggebruik door te interveniëren in die publieke plaatsen waar druggebruik wordt ervaren als 

                                                 
124 Ibid. art. 29(2). Het management en het functioneren van deze contact- en informatiepunten 

worden gereguleerd door de artikels 30-34  
125 Ibid. art. 35. Het management en het functioneren van deze mobiele ruimtes voor de 

preventie van infectieziektes worden gereguleerd door de artikels 36-41  
126 Ibid. art. 42. Het management en het functioneren van deze laagdrempelige 

substitutieprogramma’s worden gereguleerd door de artikels 43-49. 
127 Ibid. art. 50(2).  Het management en het functioneren van deze spuitenruilprogramma’s 

worden gereguleerd door de artikels 51-57. 
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een sociaal probleem128 en waar er veel gebruikers op een onveilige manier en in onhygiënische 

omstandigheden injecteren (Hunt, 2010). Ten slotte werden de programma’s voor het 

gesuperviseerd gebruik van drugs goedgekeurd in de wet om infectievrij intraveneus 

druggebruik te promoten en hierbij de reductie van de risico’s die geassocieerd zijn met deze 

vorm van gebruik. Ook zijn deze programma’s bedoeld om dichter te geraken bij de 

druggebruikers in diens socioculturele context met als uiteindelijke doel om de gewaarwording 

van deze risico’s te verhogen bij deze groep gebruikers. Op deze manier kan men hen tevens 

doorverwijzen naar behandeling, wanneer zij hiervoor klaar zijn129. Deze programma’s werden 

echter nooit geïmplementeerd in de praktijk, legde R3 uit: 

 

“In 2001, the law was published concerning some health problems that we need to 

improve in Portugal, most of them are then also enforced after this law. Some of them 

are not implemented, for instance the Drug Injection Rooms. So, they were never 

implemented in Portugal. Maybe this is the most unpopular measure I would say and 

in these years, we had a good evolution in intravenous drug users in the sense of a 

decline. (…) Also, the difficulty to implement these measures and also, the politicians 

are very hesitant.”  

 

2.6.1.1 Harm reduction in de brede zin 

Verder kwamen er ook meer gespecialiseerde harm reduction activiteiten, die gefocust zijn  op 

de meer recreatieve gebruikers in allerlei soorten vormen, zoals bijvoorbeeld de 

‘psychonauten’130. Toch zijn de huidige harm reduction maatregelen gericht op deze doelgroep 

erg ontoereikend, stelde R5: 

 

“Harm reduction is implemented among us with an almost exclusive focus on 

problematic drug use and methadone maintenance. There is need to urgently improve 

attention payed to younger users and recreational environments.”  

 

                                                 
128 Ibid. art. 58. Het management en het functioneren van deze teams van straathoekwerkers 

worden gereguleerd door de artikels 59-64. 
129 Ibid. art. 65. Het management en het functioneren van deze programma’s voor het 

gesuperviseerd gebruik van drugs worden gereguleerd door de artikels 66-72 en 74. 
130 Een psychonaut is een ‘mentale reiziger’, iemand die zijn geest verkent door middel van of 

met behulp van psychoactieve stoffen. Ze gebruiken dus veelal hallucinogene middelen om 

bijzondere bewustzijnservaringen mee te maken (Reynaud-Maurupt et al., 2007) 
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De oprichting van Kosmicare is hiervan een van de meer in het oog springende voorbeelden. 

Kosmicare voorziet faciliteiten op het Boom festival, het grootste festival van Psytrance 

muziek dat om de twee jaar plaatsvindt in Portugal.  Hier kunnen gebruikers hun drugs naar 

keuze laten testen en informatie en advies krijgen over de drug die ze wensen te nemen. 

Bovendien verstrekt Kosmicare tevens crisisinterventie en staat er steeds een team stand by in 

geval van nood, legde R5 uit. Ook met betrekking tot harm reduction voor recreatieve 

gebruikers buiten de setting van een festival, stelde R5 dat er momenteel te weinig wordt 

gekeken naar deze groep druggebruikers: 

 

“We really cannot ignore, I cannot stress this enough, the recreational environments 

where people, mostly the youth, are using drugs, like nightlife, monitoring new 

developments, drug use patterns is very important. But the focus, it’s always, and I 

wouldn’t say too much on the problematic drug users, but we have to do more research 

other kinds of drug users and not forget about them. (…) Even though these other drug 

use patterns are much more expressive epidemiologically, they are almost ignored by 

the system, that totally lacks consistent funding and investment in these public’s needs.”  

 

Rekening houdend met het feit dat de hervorming van het nationale drugsbeleid in 2000 

voornamelijk werd ingevoerd door de grote en aanhoudende negatieve consequenties van de 

heroïne-epidemie, en in tijden dat heroïne dan ook de meest gebruikte illegale drug was, dient 

het beleid flexibel genoeg te zijn om zich aan te passen aan de veranderende verhoudingen van 

de prevalentie van specifieke drugs. Het landschap is vandaag de dag veranderd, cannabis is 

nu veruit de meest gebruikte drug in Portugal, wat in lijn is met de prevalentie van het gebruik 

van cannabis binnen de Europese Unie, waar cannabis met een aanzienlijke voorsprong de 

meest gebruikte drug is (EMCDDA, 2017). Dit gegeven werd door R2 stellig benadrukt: 

 

“The drug use in Portugal changed dramatically between the 80’s and the 90’s and 

now. The most used drug was heroin to when nowadays it’s cannabis, which is a 

massive difference. So, but nowadays it should be cannabis that we need to target, 

because it’s kind of an entering drug here. This is very important. It’s used by very 

young consumers so we need to start at a very low age with the prevention measures.”  

 

Wat betreft het Europese niveau, is Portugal op aanzienlijke wijze betrokken in het European 

Research Area Network on Illicit Drugs (ERANID), een Europees project met als doel het 
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ontwikkelen van een lange termijn samenwerking met betrekking tot het wetenschappelijk 

onderzoek van illegale drugs. Tevens is Portugal een lid van het European Harm Reduction 

Network, wat harm reduction promoot en informatie erover verspreidt in Europa (Gutheil, 

Liger, Heetman, Eager & Bourgeon, 2016). 

 

2.7 De effecten van de decriminalisering 
Belangrijk bij het interpreteren van de data en resultaten uit de verschillende onderzoeken, data 

die werd gehanteerd door voor- en tegenstanders van het beleid, is dat beide kanten veelal op 

een selectieve wijze data neigen te hanteren door te focussen op verschillende indicatoren, 

bepaalde jaartallen of datasets (Hughes & Stevens, 2012). De Amerikaanse journalist Keith O’ 

Brien beschreef het als “something of a Rorschach test where people (…) can look at these 

numbers and make almost whatever argument they’d like to make131.” De disseminatie van 

‘ongelofelijk zekere132’ en overmatig positieve analyses van een beleid vergemakkelijkt het 

discrediteren van hervormingen. Voor deze reden dient men steeds waakzaam te zijn met het 

hanteren van onderzoeksresultaten of studies die uitermate positieve of te ongenuanceerde 

analyses voorstellen. Aan de andere kant kan het negeren van de waardevolle lessen die 

positieve en kritische analyses bieden van het Portugese drugsbeleid, het publieke debat 

omtrent dergelijke hervormingen leiden naar richtingen die negatief zijn voor de vooruitgang 

en evolutie van het (drugs)beleid (Hughes & Stevens, 2012). Elk afzonderlijk onderzoek op 

kritische wijze analyseren dringt zich dan ook aan. In dit onderdeel wens ik de voor dit 

onderzoek belangrijkste punten te bespreken met betrekking tot de effecten van het Portugese 

drugsbeleid op basis van de data uit de narratieve review, gekoppeld aan de expertinterviews.  

 

2.7.1 Prevalentie van het druggebruik 

De meest besproken, betwiste en enigszins controversieel te noemen impact van de 

decriminalisatie is deze met betrekking tot het druggebruik. Uit de data bleek in 2010 dat er 

initieel een kleine stijging was geweest in het gerapporteerde druggebruik bij volwassenen. 

Sindsdien suggereerde de data dat het algemene druggebruik was gedaald (Hughes & Stevens, 

2010). Concreet genomen bevestigen sommige beschikbare datasets de bewering dat Portugal, 

in bepaalde periodes een daling kende in de prevalentie van levensgebruik van illegale drugs 

                                                 
131 Conan N. (2011). Mixed results for Portugal’s great drug experiment. National Public 

Radio—Talk of the Nation.  
132 Manski C. F. (2011). Policy analysis with incredible certitude. Cambridge, MA: National 

Bureau of Economic Research. 
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bij diverse leeftijdsgroepen, meer bepaald voor de belangrijke categorieën jongeren van dertien 

tot vijftien en zestien tot achttien jaar oud133, deze datasets betreffen de periode 2001-2006. 

Andere datasets uit de periode 2007-2011 tonen dan weer aan dat levensgebruik van illegale 

drugs steeg voor elke specifieke leeftijdgroep tussen dertien en achttien jaar oud134 (Kanoho, 

Brannon, Prellberg & Baker, 2017). Men dient niet Nostradamus te heten om te weten welke 

datasets zullen gebruikt worden door voorstanders en welke door tegenstanders. In het 

onderdeel over de gezondheidsgerelateerde effecten, wordt dit punt verder besproken en 

geïllustreerd. 

 

Algemeen kunnen we stellen dat de hervorming van de drugswet, de invoering van de 

decriminalisering, geen significant effect heeft veroorzaakt op de prevalentie van het 

druggebruik (Hughes & Stevens, 2010), hetgeen in lijn is met eerdere onderzoeken naar de 

relatie tussen de drugswetgeving en de prevalentie van het druggebruik (Home Office, 2014; 

MacCoun & Reuter, 1997; Manski, Pepper & Petrie, 2001; Reinarman, Cohen & Kaal, 2004). 

De factoren dat de beslissing van een individu beïnvloeden om een welbepaalde drug te 

gebruiken zijn veeleer gerelateerd aan de invloed van peers, regionale trends en de sociale of 

economische context, dan aan de legale status van de drug of het optreden van de overheid 

(Global Commission on Drug Policy, 2011). Belangrijk te vermelden is dat door het gebrek 

aan algemene bevolkingsenquêtes in de periode voor 2001, het opmerken van trends alsook het 

onderzoeken van de effecten van de decriminalisatie wordt bemoeilijkt (Laqueur, 2014). 

Tegenstanders van het beleid beargumenteren dat de decriminalisatie heeft geleid tot de 

perceptie dat illegale drugs aanvaard zijn en impliceren dat er een causale invloed was op de 

prevalentie van het druggebruik, voornamelijk, maar niet uitsluitend tot cannabis (Coelho, 

2015). Echter valt dit causale verband niet aan te tonen en wijst dit strikt genomen slechts tot 

een tijdelijke correlatie tussen deze twee gebeurtenissen, zonder rekening te houden met andere 

mogelijke factoren die een invloed kunnen hebben op een verandering van het druggebruik 

(Hughes & Stevens, 2010). 

 

                                                 
133 Greenwald, G. (2009) Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for creating fair and 

succesful drug policies. CATO Institute. P. 11.  
134 Santos, A. S., Duarte, O. & Maia, E. (2012). Portugal Institute for Drugs and Drug 

Addiction, Reitox National Focal Point. (2012). 2012 National Report (2011 Data) to the 

EMCDDA: “Portugal” New Developments, Trends and In-depth Information of Selected 

Issues. P. 29.  
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Felix & Portugal (2017) tonen in hun onderzoek aan dat aan de aanbodszijde van drugs, de 

prijzen van opiaten en cocaïne niet verlaagde na de decriminalisering, wat in contrast staat met 

het argument dat lichtere drugswetten zouden leiden naar lagere prijzen en zo naar hogere 

prevalenties van druggebruik (Kanoho, Brannon, Prellberg & Baker, 2017). De voorstanders 

van de decriminalisering (Greenwald, 2009) en meer genuanceerde analyses (Hughes & 

Stevens, 2010) stellen tevens dat de initiële stijgingen eerder het gevolg waren van een stijging 

in de rapportering van het eigen druggebruik door de sterk verminderde stigmatisering die 

geassocieerd is met druggebruik (Cabral, 2017). Verder werden deze trends ook reflecteerd in 

de buurlanden en dienen de oorzaken niet enkel in eigen land gezocht te worden. Het 

contextualiseren van de resultaten dringt zich in ieder geval aan (Hughes & Stevens, 2010). Zo 

werd er vastgesteld dat de kleine stijging in zelfgerapporteerd druggebruik gelijklopend was 

met deze in Spanje en Italië, wat wijst op een regionaal fenomeen. Bovendien daalde het 

druggebruik bij adolescenten en bij problematische druggebruikers, een trend die uniek is aan 

Portugal en niet op te merken valt in Italië en Spanje, hetgeen een nationaal effect zou kunnen 

aantonen (Hughes & Stevens, 2010). 

 

Overigens blijft de prevalentie van het druggebruik in Portugal onder het Europese 

gemiddelde135. Er werd een kleine  daling opgemerkt in het  gerapporteerde illegaal 

druggebruik bij volwassenen. Zo daalde de levenslange consumptie prevalentie bij de totale 

bevolking (15-64 jaar) van 12,0% naar 9,5%, bij de jongvolwassenen van 17,4% naar 14,5%136 

(EMCDDA, 2015). Het benadrukken van de ranglijsten van de verschillende landen van de 

Europese Unie, de plaats waar bijvoorbeeld Portugal zich bevindt in dergelijke lijsten van 

prevalentie, is niet zonder gevaren en niet alleszeggend (Tonry, 2015). Het bestuderen van 

regionale en temporele trends is een meer omvattende werkwijze, gezien er geen bewezen 

cross-sectionele link is tussen nationaal drugsbeleid en de prevalentie van druggebruik, 

desalniettemin geven dergelijke statistieken wel waardevolle indicaties (Hughes & Stevens, 

2012). Andere bronnen geven soms andere resultaten of hanteren datasets van bepaalde jaren 

om hun argumenten pro of contra te onderbouwen met cijfergegevens, maar de tendens blijft 

                                                 
135 EMCDDA. (2011). Drug Policy Profiles – Portugal  Lisbon: EMCDDA. p. 20 
136 2014 NATIONAL REPORT (2013 data) TO THE EMCDDA van het Reitox National Focal 

Point “PORTUGAL” New Developments, Trends. p. 23 
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in het algemeen wel gelijk. Er is, in essentie, geen aangetoonde relatie tussen de strengheid van 

drugswetten in een land en de prevalentie van druggebruik137. 

 

Het Portugese voorbeeld lijkt na 16 jaar die vaststelling uit eerdere studieresultaten van het 

land (Hughes & Stevens, 2010; Reuter & Stevens, 2007) alsook deze uit andere landen (Home 

Office, 2014; Manski, Pepper & Petrie, 2001) te bevestigen. Aangaande de prevalentie van 

problematische druggebruikkers, tonen recente studies aan dat er zich een daling van 50 

procent heeft plaatsgevonden van deze groep in Portugal, van ongeveer 100.000 in de jaren 

1990 naar 50.000 in 2012 (Eastwood, Fox & Rosmarin, 2016). De drugswetten in combinatie 

met maatregelen in de sociale sector en de gezondheidszorg zijn onmisbaar (Kanoho, Brannon, 

Prellberg & Baker, 2017). Druggebruik neigt eerder te stijgen of dalen naargelang de bredere 

culturele, sociale of economische trends (Hughes & Stevens, 2010). R3 stelde het volgende 

over drugswetten: 

 

“You know, never have repressive policies proven to be effective, or keep people from 

using drugs. Even in the most repressive countries people still use drugs. The detterent 

effect is very limited to people and of course about drugs it’s even worse. And we should 

ask ourselves, if there is no proven efficacy then why?  Causing harm to people for 

using drugs, this is not logical. Decriminalization of drugs not only because we have a 

problem with drug addiction but also the inefficiency of the criminal sanction strictly 

for the usage of drugs.”  

 

2.7.2 Gezondheidsgerelateerde effecten van de decriminalisering. 

 

2.7.2.1 Druggerelateerde sterfgevallen 

Zoals eerder besproken, werd het Portugese model door verschillende onderzoekers en 

organisaties onderzocht en maakten voor- en tegenstanders van het beleid gebruik van 

selectieve datasets om hun argumenten te staven. In onderstaande figuur wordt een voorbeeld 

gegeven van hoe het selectieve gebruik van de data tot dergelijke afwijkende conclusies kan 

leiden138. 

                                                 
137 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2011) ‘Looking for a 

relationship between penalties and cannabis use’ 
138  Uit: Hughes, C. The international use and misuse of the Portuguese (decriminalisation) 

example. Presentatie op de ISSDP/ESC meeting on Portuguese drug policy, Porto, 2 september 

2015 
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Figuur 7: Visuele illustratie van het selectieve gebruik van de data met 

betrekking tot de evolutie van het druggerelateerde sterfgevallen in Europa. 

 

Greenwald (2009) beschrijft positieve trends, zoals de daling in druggerelateerde sterfgevallen 

als een direct gevolg van de decriminalisering, zonder daarbij te vermelden dat er reeds een 

daling was voorafgaand aan de decriminalisering (Kanoho, Brannon, Prellberg & Baker, 2017) 

Desondanks de soms erg tegenstelde voorstellingen van de effecten van het Portugese beleid, 

gaande van een ‘resounding succes139’ tot een ‘disastrous failure140’, tonen alle onderzochte 

studies alsook de beschikbare statistische data van het General-Directorate for Intervention on 

Addictive Behaviours and Dependencies (SICAD) ons verschillende positieve effecten. 

Wanneer de vraag werd gesteld over negatieve analyses en artikels door tegenstanders van het 

drugsbeleid, waarvan Pinto Coelho141 de meest bekende van is, antwoordde R5 op een niet te 

                                                 
139 Greenwald G. Drug decriminalization in Portugal: lessons for creating fair and successful 

drug policies. Washington, DC: CATO Institute, 2009 
140 Coelho, P. (2010). The ‘resounding success’ of Portuguese drug policy: the power of an 

attractive fallacy. Lisboa: Associação para uma Portugal livre de drogas. 
141 Pinto Coelho, president van de Association for a Drug Free Portugal is de meest bekende 

en vocale tegenstander van het decriminaliseringsbeleid. Hij is de auteur van 

‘Decriminalization of drugs in Portugal – The real facts! (2010); ‘The ‘resounding succes’ of 

Portuguese drug policy: the power of an attractive fallacy.’ (2010) en ‘Drugs: The portuguese 

fallacy and the absurd medicalization of Europe.’ 
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misverstane wijze. De wetenschappelijke data wijst dan ook meer en meer op de positieve 

effecten van het beleid. 

 

“Ah, yes (lacht) I did anticipate this question as I guess you cannot miss him when you 

are doing your research. Let me say first of all, it’s good to be critical and look for 

contrary results, but, yes, we all know him, but he is only one man! Let me stress that, 

he is just one man, and lately he has stopped talking about this, perhaps even he realizes 

he was wrong. He cannot back up his claims, they are political rhetoric.” 

 

Verder viel vooral de grote daling in het aantal opiaat-gerelateerde doden op. Dit kan worden 

toegeschreven als indirect effect van de decriminalisering en vooral aan de significante 

investeringen die gemaakt zijn op het vlak van de volksgezondheid, maar ook hier dienen we 

voorzichtig te zijn met het interpreteren van de data. Het aantal doden door een overdose daalde 

van 318 in 2000 naar 22 in 2013142.  

 

In de onderstaande grafiek uit een van de meest recente onderzoeken143, vinden we de evolutie 

van het aantal druggerelateerde sterfgevallen terug tussen 1990 en 2008 in Portugal in 

vergelijking met de andere landen in de studie. In 2015 had Portugal een ratio van 

druggerelateerde doden dat erg laag was voor Europese standaarden, namelijk 5,8 doden per 

miljoen in de categorie 15-64 jaar, terwijl het Europese gemiddelde 20,3 was (EMCDDA, 

2015). In contrast tellen de Verenigde Staten met 0,4% van de wereldbevolking voor naar 

schatting een kwart van de druggerelateerde doden ter wereld. In 2015 was deze ratio de 

hoogste ooit in de VS, met 245,8 per miljoen (UNODC, 2017). 

 

                                                 
142 EMCDDA. (2016). Portugal, Country Overview, A Summary of the National Drug 

Situation: Diseases and Mortality 
143 Felix, S., Portugal, P. & Tavares, A. (2017). Going after the Addiction, Not the Addicted: 

The Impact of Drug Decriminalization in Portugal. Institute of Labor Economics. P. 11 
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Figuur 8: Evolutie in het aantal druggerelateerde doden in de periode 1990-2008 in Portugal 

en in andere landen aan de hand van een lineaire spline schatting.  

Een nodige nuance die hierbij dient gemaakt te worden, is het feit dat het aantal sterfgevallen 

waarbij post-mortem toxicologische testen de aanwezigheid van illegale drugs detecteerden, 

reeds begon te dalen twee jaar voor de decriminalisering in 2001144 (Kanoho, Brannon, 

Prellberg & Baker, 2017). Verder erkennen zowel Greenwald (2009), Laqueur (2014) en het 

EMCDDA (2012) dat het aantal autopsieën en toxicologische onderzoeken een stijging kenden 

na de decriminalisering en dat er casu quo een stijging kan worden verwacht in testresultaten 

die illegale drugs detecteren (Kanoho, Brannon, Prellberg & Baker, 2017).  

 

2.7.2.2 HIV/aids-prevalentie 

Ook daalde het aantal druggerelateerde diagnoses van HIV van 907 in 2000 naar 78 in 2013145.  

In dezelfde lijn daalde de prevalentie van AIDS diagnoses bij druggebruikers van 506 naar 74 

in diezelfde periode146. In onderstaande tabel wordt de evolutie van drugsverslaafden in de 

groep met HIV-diagnoses voorgesteld voor de periode 1990-2008 in Portugal en andere landen 

die in de studie147 werden verwerkt. 

 

                                                 
144 Laqueur, H. (2014) Uses and Abuses of Drug Decriminalization in Portugal - Law & Social 

Inquiry - Journal of the American Bar Foundation. P. 25. 
145 EMCDDA & SICAD, 2014 National Report (2013 data) to the EMCDDA by the Reitox 

National Focal Point: Portugal New Developments, Trends, p. 75 
146 Ibid. p. 75 
147 Felix, S., Portugal, P. & Tavares, A. (2017). Going after the Addiction, Not the Addicted: 

The Impact of Drug Decriminalization in Portugal. Institute of Labor Economics. P. 13 
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Figuur 9: Evolutie in het aantal drugsverslaafden onder de hiv-diagnoses in de periode 1990-

2008 in Portugal en andere landen aan de hand van een lineaire spline schatting.  

 

Net zoals men niet zomaar positieve of negatieve effecten mag toeschrijven aan de 

decriminalisering, bijvoorbeeld de eerder besproken evoluties in de prevalentie van het 

druggebruik, kunnen we dit hier ook niet doen. In het interview wees R1 op het feit dat men 

niet zomaar positieve resultaten mag toeschrijven aan de ingevoerde maatregelen en rekening 

moet houden met de specifieke Portugese context: 

 

“That’s what I am also saying, we have a tremendous decrease in HIV infections with 

injecting users, we don’t know, it’s not completely because of our policies, but also 

because people were getting more afraid and injected less. It’s difficult to say of course, 

but it’s so obvious that people for instance see their friends die because of these 

infections and that they start realizing the very real dangers. Even in the street, very 

socially disruptive people, people living in terrible conditions, the amount of people 

injecting now is very low relatively. It’s not inherently better to smoke crack for 

instance, but they are aware that they don’t have the risk of catching HIV through 

needles. They tend to share and they know this.”  

 

Het is van belang om bewust te zijn dat deze trends niet noodzakelijk het causale gevolg zijn 

van de overheidsmaatregelen. Epidemieën hebben veelal een natuurlijk verloop met daarin een 

piek, waarna een daling kan worden opgemerkt, zelfs in de afwezigheid van dergelijke 

maatregelen, beschreef R1. De beschikbare data tonen echter wel aan dat er heel wat positieve 
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effecten waren op het vlak van de volksgezondheid. Wanneer we een stijging opmerken van 

60 procent in het aantal druggebruikers die in behandeling zijn in de periode 2000-2008 

(Hughes & Stevens, 2010) en een daling opmerken van 50 procent in het aantal problematische 

druggebruikers tussen eind de jaren 1990 en 2012 (Eastwood, Fox & Rosmarin, 2016), kunnen 

we op dit vlak allerminst van erg positieve resultaten spreken. Het valt moeilijk te ontkennen 

dat de stevige investeringen in harm reduction maatregelen hier waarschijnlijk een significante 

invloed hebben gehad, maar we kunnen deze trends er nooit volledig met zekerheid aan 

toeschrijven. 

 

2.7.3 Effecten op de stigmatisering van druggebruikers. 

Tevens is er sprake van een verminderde stigmatisering van druggebruikers. Dit wordt gezien 

als een belangrijk gevolg van de stopzetting van het criminaliseren van de druggebruikers 

(Hughes & Stevens, 2010). Het hogere aantal procedures voor de CDTs in vergelijking met de 

verschijningen voor de rechtbank, worden door R3 toegeschreven aan de effectiviteit van het 

systeem in het bereiken van het doelpubliek: 

 

“Now there is a greater number of people to appear before the CDTs than went before 

the courts prior to 2001. These people are also younger: mainly 16-25-year-old 

recreational users, caught with very small amounts of cannabis. These people would 

have not, in the old system, been reached by preventative and dissuasion measures.”  

 

Wanneer een overheid de shift maakt van een beleid die de inwoners van het land 

criminaliseert, naar een overheid die dat niet doet inzake druggebruik en drugsbezit voor 

gebruikershoeveelheden, reduceert men de angst die bestaat tussen de gebruikende populatie 

en de overheid. Dit zorgt er op zijn beurt voor dat die eerste stap om hulp te zoeken meer wordt 

opengezet zonder de angst tot stigmatisering of bestraffing (Hawdon & Kleinman, 2011; 

Cabral, 2017). Dit heeft een positief effect op een van de absolute prioriteiten van het Portugese 

drugsbeleid, het garanderen van de toegang tot de hulpverlening. Respondent 4 haalde dit punt 

dan ook aan als een van de belangrijkste elementen van de hervorming: 

 

“For me, my point of view, it’s the fact that we work within this healthcare system and 

not the criminal justice system, this is where we belong. That’s the major benefit for 

me, because before this kind of work that we’re doing, people were always related to 

justice and even now there is a stigma about taking drugs and about problems with the 
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use of drugs. But before it was definitely worse. Before people were more related with 

crime and people were more afraid of the stereotyping.”  

 

Het heeft de relatie tussen de druggebruikers en de overheid fundamenteel veranderd van een 

die gebouwd was op angst naar een meer constructieve relatie (Hughes & Stevens, 2010). Deze 

evolutie valt evenwel te nuanceren en valt nooit helemaal te veralgemenen. Deze verandering 

is subtieler van aard en moeilijker weer te geven in cijfers, maar erg belangrijk in het begrijpen 

van de successen die werden geboekt door de hervorming van het Portugese drugsbeleid 

(Greenwald, 2009). 

 

2.7.4 Effecten op het werk van de politiediensten. 

Bovendien steeg de algemene werktevredenheid ook van de politiediensten. Dit valt echter 

eveneens te nuanceren en hangt tevens af van de korpsmentaliteit en persoonlijke overtuigingen 

van de politieagenten (Woods, 2011). Daarenboven is er een stijging in de hoeveelheden drugs 

gevonden door de autoriteiten (Greenwald, 2009). Deze stijging wordt veelal toegeschreven 

aan de verhoogde efficiëntie van politie- en douane autoriteiten doordat hun aandacht nu op 

een meer effectieve wijze kan uitgaan naar dergelijke elementen van het drugsbeleid. Verder 

werd er een daling genoteerd sinds 2010 maar deze hoeveelheden zijn sinds 2015 

gestabiliseerd.  João Goulão, een van de hoofdarchitecten van het huidige drugsbeleid en huidig 

nationale drugscoördinator stelde148 dat de politie nu de zogenaamde ‘small fish’ direct 

doorsturen naar andere, meer gepaste organisaties op het administratieve niveau, de CDTs, en 

dienen ze zich niet bezig te houden met dergelijke administratie die veelal tot niks leidde in het 

verleden. Hun focus kan zo gaan naar de ‘sharks’, de grote handelaars. R2 stelde dat er initieel 

wel een weerstand was vanuit de politiediensten, maar dat deze nu veel minder is: 

 

“After a first shock by law enforcement authorities that had to report people who were 

using drugs, but also in some cases, they would go to look for them and take them to 

the CDT. Even after that first reaction of the law enforcement, it was not that positive. 

I would say that now the resistance is much less, but of course it won’t be completely 

gone everywhere.”  

 

                                                 
148 Hawkes, N. (2011). Highs and lows of drug decriminalization. British Medical Journal. 34 
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De meeste hiervan waren voor de wetswijziging zeer sceptisch, maar nadien is een significant 

deel ervan voorstanders geworden van het huidige beleid. Hoe groot dit deel is valt moeilijk te 

bepalen en hangt af van regio tot regio. Uit de interviews blijkt alvast dat de kans klein is dat 

het in Porto over de meerheid gaat van de politieambtenaren en werd er geen eenduidig 

antwoord gevonden. R3 stelde hierover het volgende: 

 

“Yes, well, you see, policemen and women are, let’s say not really satisfied with this, 

still now aswell yes. Maybe police believe much more in the power of criminalization 

that it is also necessary to use. They believe it’s important in the policy. In general, it’s 

really not easy to find people from law enforcement who are very satisfied with the 

decriminalization.”  

 

2.7.5 Gevolgen van de decriminalisering op verschillende echelons van justitie. 

 

2.7.5.1 Druggerelateerde misdaad 

Decriminalisatie lijkt een positief effect gehad te hebben op het algemenere fenomeen van de 

druggerelateerde misdaad, hiermee wordt bedoeld het aantal kleinere drugsmisdrijven die 

gepleegd werden, wat een van de meer logische consequenties is van een decriminalisering. 

Door de recategorisering van gebruikershoeveelheden van drugs als een administratieve 

overtreding in plaats van een strafrechtelijke inbreuk, resulteerde dit onvermijdelijk in een 

reductie in het aantal gearresteerden voor drugsdelicten. Van meer dan 14000 in 2000, naar 

ongeveer 5500-6000 per jaar nadat het beleid in zijn werk ging (Hughes & Stevens, 2012). 

Daarbij lijkt decriminalisatie tevens geen stijging te hebben veroorzaakt in misdrijven die vaak 

worden geassocieerd met drugs. Desondanks het feit dat opportunistische diefstallen en 

overvallen leken gestegen te zijn in 2004, is er reeds gesuggereerd geweest dat dit kwam 

doordat de politiediensten meer tijd hadden om zich hiermee bezig te houden na de 

wetswijziging en de registratie ervan hierdoor groter was (Hughes & Stevens, 2012). 

Tegenstanders zouden deze data weliswaar anders interpreteren. Een betere stelling is dat er 

onmogelijk met zekerheid kan gesteld worden dat deze initiële stijging een causaal verband 

had met de decriminalisering. De resultaten suggereren dat de decriminalisering in Portugal 

geen schadelijke gevolgen had op dit vlak en er bovendien duidelijke aanwijzingen zijn dat bij 

een bijdrage leverde aan de vermindering van het aantal kleinere druggerelateerde misdrijven 

(Felix, Portugal & Tavares, 2017). 
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2.7.5.2 Gevangeniswezen 

De proportie gedetineerden in Portugese gevangenissen die er waren door druggerelateerde 

delicten, diegenen die strafbare feiten pleegden onder invloed van drugs en/of om hun 

druggebruik te financieren, daalde van 44% in 1999 tot 21% in 2012 (EMCDDA, 2015). Dit 

was een van de meer logische effecten na de decriminalisering, gezien de proportie gebruikers 

een significante groep vormden van de gevangenispopulatie (EMCDDA, 2017). Deze evolutie 

was overigens erg welgekomen, gezien de historische overbevolking van de Portugese 

gevangenissen (Torres, 2009). Na de decriminalisering daalde de proportie van strafrechtelijke 

procedures voor kleine drugsfeiten, zoals gebruik en bezit, van 8% naar 0%, gezien deze nu 

administratiefrechtelijk werden aangepakt. Echter daalde de proportie van veroordeelde 

drugshandelaars tevens ook van 70% naar 43%. De daling in de druk op het strafrechtelijke 

systeem daalde met andere woorden niet enkel voor drugsbezit maar voor alle drugsfeiten in 

het algemeen (Quintas, 2015). De overgang naar een aanpak die is gecentreerd rond de 

gezondheidszorg en weg van het strafrecht, weg van het criminaliseren van druggebruikers 

betekent ook dat er significant minder mensen een strafblad krijgen. Dit is een belangrijk 

gevolg van de decriminalisering rekening houdende met de negatieve effecten van een 

strafregister op het sociale en economische leven van de persoon (Barnett, 2009; Silvestri, 

2016; Solomon, 2012). 

 

2.8 Decriminalisering: slechts een schakel in het geheel 
Alle resultaten dienen eerst en vooral gezien te worden als de gevolgen van het complete pakket 

van de hervorming van het drugsbeleid (Kanoho, Brannon, Prellberg & Baker, 2017; 

Trigueiros, Vitoria & Dias, 2010) en vooral de grote investeringen die gemaakt werden in de 

gezondheidszorg, de opgerichte commissies en de intensieve samenwerking tussen de justitiële 

diensten en de hulpverlening. Het is immers niet mogelijk om een causale relatie aan te tonen 

tussen het louter decriminaliseren en de resultaten (Kundrod, 2015). R3 stelde dat de 

prevalentie van het druggebruik niet het meest belangrijke is: 

 

“It’s not just because of the decriminalization, but it lies in all these kinds of measures, 

especially harm reduction measures and investing in health care! That’s the best thing 

about this policy I would say, even if the numbers of drug use is still stable, really the 

problem is not drug use but criminality related to it and most of all the health aspects 

for those that abuse it!”  
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Het is belangrijk te beseffen dat decriminalisatie alleen niet tot deze positieve resultaten zal 

geleid hebben. De verruiming en verbetering van preventieprogramma’s, behandeling, harm 

reduction en sociale reïntegratiemaatregelen speelden hierbij een absoluut essentiële rol 

(Laqueur, 2014). Zoals eerder besproken, was de decriminalisering van druggebruik slechts 

een van de dertien strategische opties (zie infra). Harm reduction, een van de hoekstenen van 

het Portugese drugsbeleid gaat evenwel hand in hand met een decriminaliseringsbeleid en zal 

nooit zo effectief kunnen zijn in een criminaliseringsregime, stelde R5: 

 

“It is not possible to have a harm reduction approach implemented effectively in a 

prohibitionist climate. In Portugal, as you probably know, harm reduction regulation 

came immediately after the decriminalization law was approved. In my opinion these 

go necessarily hand in hand. Harm reduction is an approach based in humanism, 

tolerance, pragmatism. There is no way of implementing it effectively and widely 

enough if public and staff fear something bad might happen because they are promoting 

or using the services. It is a freedom inspired strategy that requires a free 

environment.”  

 

Laqueur (2014) stelde dat er bij het spreken over het Portugese drugsbeleid in het algemeen 

een neiging is om de focus overmatig te leggen op de decriminalisering van het druggebruik in 

plaats van de meer omvattende hervorming van het drugsbeleid, waarbij decriminalisering 

slechts een component is. We kunnen decriminalisering niet afzonderlijk evalueren en het was 

ook nooit ontworpen om op zich te functioneren (Laqueur, 2014). Decriminalisering zonder 

deze hervormingen zou in ieder geval niet aan te raden zijn, het is een onderdeel van een veel 

groter pakket. Toch speelt het wegnemen van strafrechtelijke vervolging van druggebruik en 

drugsbezit voor gebruikershoeveelheden een centrale rol in het succes van Portugese 

drugsbeleid (Kreit, 2010). R4 vatte de rol van de decriminalisering in onderstaand citaat samen. 

 

“Without decriminalization, the policies would not be as effective and in essence on the 

main elements, the CDT, where we are now, would not exist. But decriminalization 

without the policies, it would be bad policy, because now we have so many partners, 

this is essential, without this system, it doesn’t work well.”  

 

Een andere significante reden die duidelijker aan te tonen is en een logisch gevolg is van het 

beleid, is het feit dat er veel middelen ter beschikking kwamen die voordien gebruikt werden 
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voor de strikt repressieve aanpak (Greenwald, 2009). Die middelen kunnen dan gebruikt 

worden voor maatregelen die veel efficiënter blijken te zijn. Voorbeelden hiervan zijn 

behandelingsprogramma’s, methadonklinieken en programma’s waarbij werkgevers 

incentives krijgen om ex-verslaafden een job te geven (Kleiman & Hawdon, 2011b). De 

uitbreiding van de Portugese welvaartstaat, o.a. een gegarandeerd mininum inkomen is hier 

tevens ook een factor. De bredere hervormingen in de gezondheidszorg en de sociale sector 

speelden een onmisbare rol in het geheel en het is vervolgens af te raden om een dergelijke 

decriminalisatie van alle drugs in te voeren zonder deze noodzakelijke randvoorwaarden 

(Kleiman & Hawdon, 2011b). In december 2008 lanceerde de Portugese overheid het 

‘Initiative for Investment and Employment’ waarbij ze bedrijven vrijstelden van de kosten 

inzake de sociale zekerheid voor onder andere ex-drugsverslaafden (European Employment 

Policy Observatory, 2014). Zowel harde criminalisering als dergelijke initiatieven aanbieden 

is voor zo goed als elk land budgettair niet haalbaar en verstoord de effectiviteit van dergelijke 

programma’s. Criminalisering gaat minder hand in hand met dergelijke maatregelen, 

decriminalisering aan de andere kant past veel meer in een dergelijk plaatje (Greenwald, 2009). 

 

In de Portugese studie over de sociale kost gerelateerd aan druggebruik (Gonçalves, Lourenço, 

& Silva, 2015), maken ze in een van hun conclusies dat de sociale kost met 18 procent was 

gedaald in de elf jaar nadat de nieuwe strategie werd ingevoerd, door een combinatie van 

reducties in kosten gerelateerd aan het strafrechtelijke systeem en de gezondheidszorg. Een 

dergelijke daling van bijna een vijfde van de sociale kost is enigszins opmerkelijk te noemen 

en stelt een significant effect voor. Eveneens een significante succesfactor is dat de overheid 

druggebruikers en verslaafden niet langer behandeld als criminelen, maar als mensen met 

gezondheidsproblemen die dienen aangepakt te worden, hetgeen een van de kernpunten is van 

het Portugese beleid (Cabral, 2017). Net zoals personen met psychiatrische stoornissen in 

principe niet naar de gevangenis worden gestuurd als ze een crimineel feit plegen en 

ontoerekeningsvatbaar zijn, zo worden drugsverslaafden in dit geval niet behandeld als 

criminelen gezien de onderliggende oorzaken (Woods, 2011). 

 

2.9 De rol van de publieke opinie 
Het aanpakken van deze oorzaken op een realistische, pragmatische wijze met de focus op de 

volksgezondheid lijkt een effectieve werkwijze te zijn. Deze realistische kijk op het 

drugsfenomeen dient niet enkel vanuit de overheid te komen, maar zoals het Portugese 

voorbeeld aantoont, kan de publieke opinie een sleutelrol spelen  (Hughes & Stevens, 2012; 
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Greenwald, 2009; Silvestri, 2016). De visie van de Portugese bevolking op het drugsprobleem 

vandaag de dag, de sociale perceptie is in grote mate gewijzigd tegenover de periode 

voorafgaand aan de decriminalisering, stelde R1: 

 

“Let me tell you, if in 1995 for instance, you made a survey and if you asked the people, 

drugs would be the first or second major concern of the public, now it usually doesn’t 

even appear in any list like that. If you ask people, are you concerned with this or that, 

nobody will spontaneously say drugs (…) but it’s far from being away, there is just no 

social perception of the problem, now it’s a problem, now people see it as a minority 

problem. It’s like sex work you know, we all know it’s somewhere, but if I don’t see it, 

it doesn’t bother me and I don’t care you know, it doesn’t cross my field of vision or 

life.”  

  

Desondanks de successen die geboekt zijn op verschillende vlakken met betrekking tot het 

drugsfenomeen en diens gevolgen, wijst R1 op de noodzaak om nog verdere successen te 

blijven boeken en waakzaam te blijven voor de veranderde dimensies van de problemen. 

Hierbij verwees R1 eveneens naar het feit dat in de jaren 1980 de gezondheidscrisis reeds erg 

duidelijk was in Portugal, maar het tot eind de jaren 1990 duurde voordat er grondige 

maatregelen werden getroffen. 

 

“You see in Portugal yes, we have no tradition of prevention and preparedness, let’s 

say it how it is, we tend to need crises, like the public health crisis related to the heroin 

epidemic before we react. We have this idea that, which is completely stupid, to wait 

for the crisis to be too big too ignore to then try to fix it.”  

 

De zichtbaarheid van de negatieve consequenties van het drugsprobleem dat in de jaren 1990 

een dermate groot effect had en de overheid tot een drastische hervorming leidde, is er vandaag 

de dag niet meer, maar dat betekent niet dat de problemen van de baan zijn. 

R1 wijst op de gevaren van het negeren van de kleinere omvang van de drugsproblematiek: 

 

“If you had a huge fire before and now you just have a small fire or a few small fires. 

But a small fire can always become a huge fire. So, what we need is to take advantage 

of the smaller dimension of the problem now and try to prevent it from ever increasing. 

(…) It is also obvious that we can’t just say ‘it’s good it’s good it’s good’, well one of 
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these days... because then it’s like if you have an apple here and say it’s good it’s ripe 

well one day It will be rotten and completely destroyed. You can’t keep saying yeah, 

it’s smells a little or a bit more now but it’s good! We can’t stay in the ‘honeymoon 

phase’ you know where you don’t want to leave that period or way of thinking.”  

 

De Portugese overheid dient gebruik te maken van de kleinere dimensie van het probleem om 

te vermijden dat het groter wordt. Intensief inzetten op preventie in diens verschillende vormen 

blijft een van de belangrijkste elementen van het beleid. Het blijven optimaliseren van de 

evaluatiemethoden en de negatieve aspecten snel en effectief aanpakken, is noodzakelijk om 

de behaalde successen ook te behouden. 

 

2.9.1 De rol van (drugs)educatie. 

Zoals eerder beschreven (zie infra) was een van de grootste katalysatoren van de hervorming 

de erg grote dimensie van het drugsprobleem, met name de schaal van de heroïne-epidemie en 

de desastreuze gevolgen ervan op de volksgezondheid. Een andere factor, die het gevolg was 

hiervan, maar die uiteindelijk het grootste effect had op de politiek, de actor die hervormingen 

kan doorvoeren, is de publieke perceptie van het probleem en het onmiskenbare signaal dat de 

Portugese bevolking zond naar de overheid. De visie en de kennis van de bevolking over drugs 

en druggerelateerde problemen speelt dan ook, zoals hierboven beschreven, een cruciale rol. 

Gelet op de veranderende aard van het druggebruik en de drugsproblematiek in Portugal149, 

kan het verbeteren van de kennis van de Portugese bevolking met betrekking tot het 

drugsfenomeen, een aanzienlijke meerwaarde bieden (Cahill, 2007; Midford et al., 2012). 

Met betrekking tot het invoeren van drugseducatie had R4 het volgende te zeggen: 

 

“Yes absolutely, that would be very good. Nowadays you see more and more people 

are using drugs as a recreational activity, a pastime and if we speak about drugs like 

the big big problem of heroin or cocaine abuse, people who use alcohol and cannabis 

will understand that hey, that’s not us at all. We have lots and lots of young people, 

minors who use cannabis. People under 18, that is a problem.”  

 

                                                 
149 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. (2017). Portugal. Country 

Drug Report 2017. Publications Office of the European Union, Luxembourg. P.8-13 
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Meer inzetten op preventie betekent ook meer inzetten op het verspreiden van factuele 

informatie, over de verschillende soorten drugs en de effecten ervan, alsook de eigenlijke 

nationale drugswetten. Het begrijpen wat bijvoorbeeld decriminalisering precies inhoudt, bleek 

12 jaar na de implementering van de nieuwe drugswet, eveneens voor de Portugese bevolking 

een moeilijk gegeven. Zo werd duidelijk in een web-based survey (May & Skrine, 2013) dat 

slechts 26 procent aangaf het verschil te begrijpen tussen decriminalisering en legalisering; 60 

procent toegaf niet te weten wat de termen decriminalisering of legalisering betekenden en de 

overige 14 procent was onzeker150. In de onderstaande figuur wordt dit weergegeven in een 

taartdiagram151. 

 

Figuur 10: Het begrip van de Portugese respondenten in de Web-based survey omtrent de termen 

decriminalisering en legalisering. 

Deze vorm van preventie past eveneens binnen het harm reduction paradigma. Zo dient er meer 

worden ingezet op het vlak van educatie over drugs in bijvoorbeeld het middelbaar onderwijs. 

Geen ouderwetse scare tactics152, maar factuele en volledige informatie over bijvoorbeeld het 

gebruik van cannabis, wat de meest gebruikte drug is en mensen beginnen er ook steeds vroeger 

aan. Ook R1 stelde dat een drugseducatief aanbod erg belangrijk is, maar beschreef hoe het in 

de praktijk niet altijd evident is, gezien er vaak weerstand is vanuit de schooladministratie: 

 

                                                 
150 May, T. & Skrine, O. (2013). Impact of decriminalization of personal possession offences 

in Portugal. P. 416. In European Commission. Further insights into aspects of the illicit EU 

drugs market. 
151 Ibid. P. 417. 
152 Het gebruik van scare tactics verwijst naar de methodiek van de grootste gevaren van het 

gebruik van drugs sterk te benadrukken of zelfs te overdrijven met als doel angst te genereren 

in de hoop dat die angst op zich mensen zal behoeden om dergelijke gedragingen te stellen 

(Beck, 1999). Een bekend voorbeeld hiervan is ‘Reefer Madness’, een film van de 

Amerikaanse overheid die op een groteske wijze jongeren wenst af te raden van het gebruik 

van cannabis. Het National Institute of Health Science Panel (2004) stelt echter dat dergelijke 

programma’s niet enkel ineffectief zijn, maar zelfs schadelijke effecten kunnen hebben. 
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“I would say that is very important, but not talked about nearly enough. It’s very 

important, but listen to me, if I was telling the principal of a school, ‘let me brief and 

let me bring a person, an ex-user or ex-addict to talk to the students and educate them’ 

they would kill me (lacht). What they think is these guys will promote it somehow or 

send the wrong message. So, at the same time they are listening to this music that is all 

about drugs, it seems that it’s very cool and hip, they don’t understand that you know, 

these people are very often abusing drugs left and right but they don’t look like how 

they see drug addicts, because they have the money to keep them out of the vicious cycle 

of poverty and addiction, they can take care of themselves because they have the funds.” 

 

Naast de verspreiding van informative over cannabis zoals hierboven besproken, dient de 

bevolking er zich ook van bewust te zijn van de potentieel ontzaglijke gevolgen van 

drugsverslaving. Het verschil tussen druggebruik en drugsverslaving, wat een verslaving 

precies inhoudt en welk effect het heeft op een persoon lijken mijns insziens essentiële zaken 

dat elke burger dient te weten. Zonder het visuele aspect van de drugsproblematiek neigen 

mensen minder tolerante houdingen te hebben en staan ze veelal minder open tegenover meer 

radicale harm reduction maatregelen. In onderstaand citaat van R1 wordt de nood van het 

informeren van de bevolking en de gevaren van een dergelijke minder tolerante visie 

samengevat. 

 

“It’s difficult to convince people that everybody who doesn’t break the law, you know 

the law-abiding citizen, the taxpayer is told that part of their tax money is used for 

people who break the law and they are given needles for their drug use!  That’s what 

is missing, what is still missing, it is to explain people, because you know, if you don’t 

do it once the problem is not overwhelming, or if it’s not visible in every corner, one of 

these days this more aggressive general view can be harming.”  

 

Dit kan er overigens ook voor zorgen dat jongeren en burgers in het algemeen begrijpen dat 

een drugsverslaafde een persoon is met een ziekte, die nood heeft aan hulp. Op deze manier 

vermindert het risico van een mentaliteit waarbij drugsverslaafden gezien worden als mensen 

die er zelf voor kiezen om te gebruiken en er dan maar de gevolgen van moeten dragen, wat 

een stap achteruit zou betekenen. De huidige visie en stituatie kan tevens als een van de redenen 

worden gezien waarom de eerder besproken drugsconsumptieruimtes nooit ingevoerd werden. 
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2.10 Conclusie 
Het Portugese drugsbeleid onderging een aanzienlijke hervorming in 2001, wanneer de 

overheid besliste om alle relevante structuren met betrekking tot de respons op druggebruik en 

drugsverslaving aan te passen om de gezondheidsgerichte visie te reflecteren. De aanleiding 

van de hervorming was een ernstige volksgezondheidscrisis waarbij bijna 1 procent van de 

bevolking verslaafd was aan heroïne. Door de erg intrusieve en zichtbare gevolgen hiervan, 

stond de overheid onder aanzienlijke druk om een effectief antwoord te voorzien. Het 

decriminaliseren van het gebruik en bezit voor persoonlijke hoeveelheden van alle drugs was 

in 2001 en is zestien jaar na de invoering nog steeds een van de meest progressieve 

wetswijzigingen met betrekking tot de aanpak van het drugsfenomeen, echter is het slechts een 

enkel aspect van de bredere hervorming van het drugsbeleid, waarbij de focus op de 

volksgezondheid in grote mate tot uiting komt.  

 

Er vallen duidelijke positieve effecten op te merken, voornamelijk met betrekking tot het 

verminderen van de schadelijke gezondheidsgerelateerde effecten van drugsverslaving, in het 

bijzonder deze van de injecterende gebruikers, de doelgroep waarop de meeste maatregelen in 

de hervorming dan ook op gericht waren. Verder leek de decriminalisering geen causaal effect 

te hebben op de prevalentie van het druggebruik, hetgeen de wetenschappelijke evidence-base 

bevestigd. Met betrekking tot de toegang tot de hulpverlening, zijn positieve effecten op te 

merken, die te zien zijn in het aantal verslaafden die in behandeling gaan en die (deels) kunnen 

worden toegeschreven aan de vermindering van de stigmatisering van de druggebruiker 

drugsverslaafde, door het feit dat hij of zij de jure niet langer een crimineel is. 

 

Met betrekking tot justitie, merken we een daling op van het aantal gevangenen die een straf 

uitzitten door druggerelateerde feiten en verminderde het aantal arrestaties van druggebruikers 

aanzienlijk. Dit werd echter vervangen door diezelfde politie die nu een aantekening geeft aan 

de gebruiker en deze ook doorstuurt naar het CDT, de administratiefrechtelijke institutie die 

specifiek ontworpen werd in functie van het omgaan met druggebruikers en drugsverslaafden 

en zo snel mogelijk voor de gepaste respons te zorgen. Gelet op de belangrijke rol van de 

publieke opinie voor de hervorming van 2001, kan gesteld worden dat men dient waakzaam te 

blijven voor het vormen van minder tolerante houdingen tegenover verslaafden, nu het 

probleem niet meer zo zichtbaar is. Bovendien werd er gesteld dat er meer aandacht zou kunnen 

worden gegeven aan de andere soorten druggebruikers, gezien de huidige focus dat nog steeds 

vooral op de injecterende druggebruikers ligt. 
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LUIK 4: DISCUSSIE 

 

In dit vierde en laatste luik zullen de onderzoeksresultaten op een meer interpretatieve wijze 

worden geanalyseerd. Eerst en vooral zal er voor het Belgische en het Portugese drugsbeleid 

een bondige kritische analyse worden gegeven van de onderzoeksresultaten, waarbij er op deze 

wijze gepoogd wordt een antwoord te geven op de onderzoeksvragen. Bovendien wordt er een 

analyse gemaakt van de elementen van het Portugese drugsbeleid die het Belgische drugsbeleid 

kunnen inspireren. Ten slotte worden de sterktes en limitaties van het onderzoek 

bediscussieerd, waarbij de gemaakte methodologische keuzes tijdens het onderzoeksproces 

worden besproken. 

  

1. Interpretatie van de resultaten. 
   

1.1 Het Belgische drugsbeleid 
Sinds de jaren 1990 kwam er stapsgewijs een evolutie op gang doordat het voor beleidsmakers 

duidelijk werd dat de klassieke repressieve aanpak veel schadelijke effecten teweegbracht 

(Serlippens & Dangreau, 2007). De visie dat het drugsfenomeen beter en prioritair dient 

aangepakt te worden als een probleem van de volksgezondheid, groeide toen reeds (Vander 

Laenen, 2001) en zowel in eigen land als buiten de grenzen, kent het nog steeds een groeiende 

tendens. Desondanks deze kennis en veranderde visie, wordt het drugsbeleid nog steeds 

hoofdzakelijk gevoerd vanuit het strafrecht. Om deze evolutie in het denken over drugs toch 

deels te kunnen incorporeren, ontstond er een ingewikkeld beleid dat op vele vlakken devieert 

van de eigenlijke wetgeving. Als men dermate moet afwijken van de wetgeving om de doelen 

van een meer adequaat beleid beter te kunnen behalen, kan men zich afvragen of het wijzigen 

van de respectievelijke wetten niet meer opportuun kan zijn gezien de wetgeving momenteel 

ietwat achterop hinkt. 

 

Het Belgische drugsbeleid stelt dan ook dat het strafrecht, waarop het is gebouwd, het ultimum 

remedium moet zijn en dat hulpverlening de voorkeur geniet (Plettinckx et al., 2015). Hiervoor 

werden dan bruggen gebouwd van justitie naar de hulpverlening, doordat de samenwerking in 

vele gevallen ontoereikend bleek (De Ruyver, 2009). Initiatieven zoals het Proefzorg project 

(Colman et al., 2011; Vander Laenen et al., 2013) en de drugsbehandelingskamer (Colman & 

De Ruyver, 2007; De Ruyver et al., 2008) pogen hier een oplossing voor te zijn en kenden 
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positieve evaluaties. Echter, in plaats van bruggen te bouwen naar de hulpverlening, kunnen 

we ons de vraag stellen ofdat het vertrekpunt niet de hulpverlening zou dienen te zijn, gezien 

het de voorkeur geniet en men op deze manier geen bruggen meer hoeft te overbruggen. 

 

Gezien de duidelijk gestipuleerde focus op de volksgezondheid153, kan men zich met andere 

woorden afvragen of dergelijke omwegen via het strafrecht wel wenselijk of noodzakelijk zijn. 

Op deze manier wordt er bij de eigenlijke concretisering van het principe dat de 

volksgezondheid prioritair is bij de aanpak van het drugsprobleem in België, een gebrek 

gevonden en een incongruentie tussen de theorie en de praktijk. Als strafrechtelijke sancties 

worden beperkt tot het ultimum remedium, als repressie het last resort is, dan dringt de vraag 

zich op ofdat de strafwetgeving wel de meest geschikte plaats is om een drugsbeleid in te 

verankeren.  

 

Gezien de enorme kosten van het huidige beleid (Vander Laenen et al., 2016) met weinig tot 

geen aantoonbare efficiëntie in een van haar doelen, het verminderen van het druggebruik. 

Gelet op de overbelasting van ons justitieel apparaat en de overbevolking van de 

gevangenissen, zou de criminalisering op zich in vraag moeten worden getrokken. Als Minister 

van Justitie, Koen Geens, in diens Justitieplan stelt dat enkel strafwaardige gedragingen moeten 

worden bestraft via het strafrecht154 en als we steevast het strafrecht stipuleren als het ultimum 

remedium in het drugsbeleid, lijkt het alsof druggebruik en drugbezit niet als strafwaardig 

wordt gezien en daarom ook niet moet worden behandeld via het strafrecht. 

 

Desondanks de wetenschappelijke evidentie voor een criminaliseringsbeleid steeds meer onder 

druk komt te staan, tot het punt dat er nog weinig of geen discussie over bestaat, is er nog heel 

wat politieke weerstand voor het afstappen ervan. De terugkeer naar een meer repressief 

drugsbeleid in Antwerpen, kunnen we zien als een anachronisme in een periode waar steeds 

meer landen net stappen zetten weg van de repressie. De verschillende soorten 

gezondheidsinterventies, waar in België wensen op toe te spitsen, zijn dan ook niet 

complementair (Stevens, Stöver & Brentari, 2009) en worden zelfs gehinderd in hun efficiëntie 

                                                 
153 Permanente Coördinatie Algemene Cel Drugsbeleid - Gemeenschappelijke verklaring van 

de Interministeriële Conferentie Drugs, Een globaal en geïntegreerd drugsbeleid voor België, 

25 januari 2010. Belgisch Staatsblad, p. 21443 
154 Geens, K. (2015). Het justitieplan. Een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid. 

Brussel: Ministerie van Justitie. P. 43-44 
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door de repressieve aanpak (Henderson, 2016)  tegenover diezelfde populaties die we willen 

helpen. De efficiëntie van het beschermen van de volksgezondheid, wat de hoofdprioriteit is 

van het Belgische drugsbeleid, wordt dan ook gehinderd door de strafrechtelijke fundering van 

het drugsbeleid zelf, hetgeen wederom wordt gecorroboreerd in de internationale literatuur 

(Barnett, 2009; Solomon, 2012; Silvestri, 2016). Omwille van de symptoombestrijdende aard 

en symbolische (Decorte, De Grauwe & Tytgat, 2013), doch schadelijke functie van het 

strafrecht, hindert het Belgische drugsbeleid zichzelf in het optimaal functioneren. 

 

1.2 Het Portugese drugsbeleid 
Portugal kunnen we zien als een land waarbij het drugsbeleid niet langer overheerst wordt door 

dogmatici of ideologische keuzes, maar waar een realistische, pragmatische en humanistische 

aanpak voorop wordt gesteld (Cabral, 2017; Hughes & Stevens, 2013). Het besef dat 

ideologische beleidskeuzes zoals erg strenge wetten die met hun symbolische waarde een 

afschrikwekkend effect zouden moeten hebben niet werken is een ding, het nationale beleid op 

een radicale wijze hervormen is een moeilijkere stap. Het Portugese drugsbeleid als geheel is 

ontworpen om de toegang tot gezondheidszorg en (drugs)behandeling te garanderen (Laqueur, 

2014; Platt et al., 2015). We dienen echter te beseffen dat een dergelijke beleidshervorming er 

waarschijnlijk niet was gekomen zonder de ernstige gezondheidscrisis die vooraf woedde in 

Portugal (Agra, 2009; Gonçalves et al., 2015). 

 

In de zestien jaar nadat Portugal het bezit en gebruik van alle illegale drugs heeft 

gedecriminaliseerd, werden er naast de grote media-aandacht ook een significant aantal 

beschrijvingen en wetenschappelijke analyses van de hervorming gepubliceerd. Desondanks 

de soms tegenstrijdige conclusies en het selectieve of ‘creatieve’ gebruik van de data (Hughes 

& Stevens, 2012), is het duidelijk dat de hervorming  gezorgd heeft voor talloze positieve 

ontwikkelingen (Greenwald, 2009; . Het decriminaliseringsbeleid in Portugal dient gezien te 

worden als een onderdeel van een bredere gezondheidsgerichte aanpak, waarbij preventie, 

harm reduction en het garanderen van behandeling een centrale rol krijgen (Laqueur, 2014; 

Quintas, 2015). Door de volksgezondheid voorop te stellen in de praktijk en niet enkel op 

papier, wordt een effectievere omgeving gecreëerd voor interventies en behandeling (Kundrod, 

2015; Stevens, 2016), weg van het strafrechtelijke systeem. 

 

Portugal is het enige land in Europa dat in feite alle relevante structuren heeft veranderd om 

echt te laten reflecteren dat ze geloven dat druggebruik een gezondheidsprobleem is (Hughes 
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& Stevens, 2016). Het toont dat de herverdeling van middelen en bevoegdheden van het 

strafrechtelijke systeem naar de volksgezondheid significante voordelen kan hebben indien het 

op een integrale wijze wordt uitgevoerd (Felix, Portugal & Tavares, 2017; Kanoho, Brannon, 

Prellberg & Baker, 2017). Het Portugese drugsbeleid weerspiegelt de hoofdelementen van het 

veranderende paradigma omtrent drugsbeleid in de Europese Unie, namelijk het ontwikkelen 

van een overkoepelend, geïntegreerd en gedetailleerd beleid; de acceptatie van harm reduction 

interventies; de erkenning van de druggebruiker als een persoon die geholpen dient te worden 

en ten slotte de pogingen en vorderingen die worden gemaakt om het beleid met betrekking tot 

illegale drugs en legale drugs verder te integreren (Gutheil, Liger, Heetman, Eager & 

Bourgeon, 2016; Marlatt, Larimer & Witkiewitz, 2011; Russoniello, 2013).  

 

Desondanks het feit dat Portugal allesbehalve het enige land is die de volksgezondheid als 

diens absolute focus en hoofdprioriteit poneert inzake het drugsbeleid (EMCDDA, 2017; 

Gutheil, Liger, Heetman, Eager & Bourgeon, 2016), kunnen we stellen dat in Portugal de 

uitdrukking ‘putting your money where you mouth is’ op een van de meest consequente wijzen 

wordt toegepast. Het systeem van de CDTs blijkt succesvol te zijn (Trigueiros, Vitoria & Dias, 

2010; Kundrod, 2015; Silvestri, 2016) en de data lijkt uit te schijnen dat het een dergelijke 

administratiefrechtelijke aanpak van druggebruik en drugsbezit een meer efficiënte werkwijze 

lijkt te zijn (Quintas, 2015; Woods, 2011; Werb et al., 2016).  In Portugal wordt de 

volksgezondheid dan ook echt voorop gezet en wordt er in het algemeen niet meer getwijfeld 

aan de inefficiëntie van druggebruikers strafrechtelijk te sanctioneren.  

 

Toch zijn er ongetwijfeld nog heel wat uitdagingen voor het Portugese drugsbeleid in de 

toekomst, zoals bleek uit de interviews met vooral R1, R2 en R5. Uitdagingen zoals de 

veranderende aard van het druggebruik en het dynamischer maken van het beleid dat in 

oorsprong werd ontworpen voor de aanpak van een gezondheidscrisis. Het Portugese 

drugsbeleid boekt duidelijke successen en toont in de eerste plaats aan dat er systemen zijn dan 

het strafrechtelijke om druggebruik en drugsbezit aan te pakken en dat ze op vele vlakker meer 

efficiënt kunnen zijn, maar het dient waakzaam te blijven voor veranderingen en meer in te 

zetten op andere doelgroepen binnen de druggebruikende bevolking (Kanoho, Brannon, 

Prellberg & Baker, 2017), niet enkel de injecterende gebruikers. 
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1.3 Het Portugese drugsbeleid als inspiratiebron voor België? 
In dit onderdeel wordt er aan de hand van het vorige luik, waar het Belgische en het Portugese 

drugsbeleid worden uiteengezet en geanalyseerd, gepoogd een antwoord te geven op de 

onderstaande onderzoeksvragen. Het is weliswaar correct om te stellen dat wat werkt in één 

land, niet noodzakelijk zal werken in een ander land, er zijn steeds veel variabelen die 

meespelen, van sociale en culturele factoren die de types en modaliteiten van gebruik 

beïnvloeden, tot de kwaliteit van de ondersteunende infrastructuur (Bergeron & Colson, 2017; 

Tops, Svensson & Veldhoen, 2001). Echter, wanneer het wetenschappelijk bewijs ons steeds 

meer aantoont dat er geen duidelijke correlatie is tussen de strengheid van drugswetten en de 

prevalentie van druggebruik, toont ons dit enerzijds de complexiteit van het fenomeen aan, 

maar zou het voor beleidsmakers een signaal dienen te zijn om een andere aanpak te proberen. 

Het Portugese model van decriminalisering en het succes ervan kan hiervoor een belangrijke 

bron van inspiratie zijn. Aan de hand van de resultaten uit de twee voorgaande delen bespreken 

we welke elementen van het Portugese beleid een mogelijke meerwaarde kunnen bieden of 

inspiratie kunnen zijn voor het Belgische drugsbeleid. 

 

Welke elementen uit het Portugese drugsbeleid kunnen het Belgische drugsbeleid 

inspireren? 

 

Kan de decriminalisering van alle drugs een meerwaarde betekenen voor het 

Belgische drugsbeleid? 

 

Kan België baat hebben bij een administratiefrechtelijke afhandeling van 

overtredingen met betrekking tot gebruikershoeveelheden van drugs en een meer 

expliciete focus op de volksgezondheid conform het Portugese model in plaats van 

de huidige strafrechtelijke aanpak? 

 

1.3.1 Het decriminaliseren van van alle drugs 

In de eerste plaats wijzen we op de aanzienlijke evidence-base die aantoont dat er geen 

aangetoonde causale relatie bestaat tussen de (de strengheid van de) drugswetten van een land 

en de prevalentie van het druggebruik (Hughes & Stevens, 2012; Home Office, 2014; 

MacCoun & Reuter, 1997; Manski, Pepper & Petrie, 2001; Reinarman, Cohen & Kaal, 2004;). 

De argumenten die stellen dat een decriminalisering van druggebruik en drugsbezit voor 

gebruikershoeveelheden een fout signaal zou zenden naar de bevolking en hierdoor het 
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druggebruik zou aanmoedigen155, alsook argumenten dat een signaal zenden dat druggebruik 

effectief wordt gestraft een ontradend effect zou hebben156, zijn dan ook niet gefundeerd op 

empirische data en zijn bijgevolg geen wetenschappelijk onderbouwde argumenten. Nemen we 

het voorbeeld van Portugal, waar reeds 16 jaar het gebruik van alle illegale drugs en het bezit 

van gebruikershoeveelheden is gedecriminaliseerd, toont de beschikbare data ons dat de 

decriminalisering geen stijgend effect veroorzaakte van het druggebruik, maar vooral wordt 

het bevestigd dat er geen causaal effect kan worden aangetoond op de prevalentie van het 

druggebruik (Cabral, 2017; Greenwald, 2009; Hughes & Stevens, 2010; Kanoho, Brannon, 

Prellberg & Baker, 2017;). 

 

Een van de meest belangrijke, meer algemene lessen dat we kunnen leren uit de hervorming 

van het Portugese drugsbeleid is dat de decriminalisering de jure van het bezit en gebruik van 

alle illegale drugs geen abstractie meer is, maar een realiteit. De ‘Wat als?’ vraag krijgt hier 

met andere woorden een antwoord. Op deze manier kan het Portugese drugsbeleid dan ook 

fungeren als een concreet voorbeeld dat criminalisering lang niet de enige weg is in de aanpak 

van het drugsfenomeen en dat er bovendien aanwijzingen zijn dat het een meer effectieve en 

efficiënte benadering kan zijn (Quintas, 2015; Woods, 2011; Werb et al., 2016). Het weerlegt 

de argumenten dat een repressief optreden tegenover druggebruikers noodzakelijk en een 

ontradend effect heeft is en toont aan dat het daarenboven minder wenselijk is, voornamelijk 

op vlak van het beschermen van de volksgezondheid (Eastwood, Fox & Rosmarin, 2016; Felix, 

Portugal & Tavares, 2017; Hughes & Stevens, 2010; Kanoho, Brannon, Prellberg & Baker, 

2017). 

  

1.3.2 De plaats en functie van het strafrecht 

Het positioneren van het strafrecht als ultimum remedium inzake kleinere drugsvergrijpen is 

positief, maar de vraag kan gesteld worden of het wel in de eerste plaats een remedium is. Het 

Portugese voorbeeld toont ons op zijn minst aan dat het geen noodzakelijk kwaad is. In plaats 

van de laagste vervolgingsprioriteit voor het bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik, kan 

de vraag gesteld worden of het überhaupt wel vervolgd dient te worden. In plaats van te opteren 

                                                 
155 “Decriminaliseren is dus niet de beste oplossing”, zegt Vandenberghe. “Een consequent 

beleid moet niet gestoeld worden op aanmoediging, maar op ontrading en op betere preventie.” 

Uit: Persbericht CD&V, 17 februari 2006. 
156 Anseeuw et al. (2016). Bouwstenen voor een daadkrachtig drugsbeleid. De visie van de 

N-VA. Brussel. P. 54 
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voor het maximaal gebruik van alternatieve maatregelen, wat impliceert dat de wettelijk 

bepaalde maatregelen minder wenselijk zijn, zou er kunnen gewerkt worden naar de 

implementering van meer geschikte standaardmaatregelen. 

Het hele concept achter de ‘gunst’ die de persoon van de overheid krijgt om mogelijkerwijs 

geen criminele sancties te krijgen voor het persoonlijke gebruik of bezit van 

gebruikershoeveelheden van illegale drugs, is mijns insziens voor grondige herziening vatbaar. 

Enerzijds wordt er gesteld dat het strafrecht het ultima ratio is en anderzijds wordt het 

geponeerd als een gunst, wanneer het individu niet wordt bestraft. Hierbij wordt er verwezen 

naar bijvoorbeeld de gunst van de probatie-opschorting157 zodat het soms kleine drugsdelict 

niet op het persoonlijke strafregister terecht komt, indien aan alle voorwaarden voldaan wordt 

binnen een bepaalde periode.  

 

Minister van Justitie Koen Geens stelt in zijn Justitieplan dat strafrecht moet herleid worden 

naar diens kerntaak en enkel de ‘écht strafwaardige gedragingen’ vervolgd dienen te worden. 

Er kan gesteld worden dat decriminalisering van bezit en gebruik van drugs binnen deze visie 

past en de vraag zich opdringt of het persoonlijk gebruik van drugs echt strafwaardig is. De 

onderstaande beschrijving158 van ‘echt strafwaardige inbreuken’ lijkt mijns insziens moeilijk 

te kunnen worden toegepast op druggebruik en drugsbezit. Hierbij haalt hij eveneens aan dat 

andere vormen bijvoorbeeld administratieve sanctionering zijn. Een dergelijke 

administratiefrechtelijke aanpak is daarenboven een van de kernelementen van het Portugese 

systeem en zou dus concreet voor inspiratie kunnen zorgen. 

 

“(…) Alleen de inbreuken die écht strafwaardig worden beschouwd omdat de door het 

misdrijf geschonden belangen dermate fundamenteel zijn voor het algemeen 

maatschappelijk belang en omdat voor de slachtoffers herstel niet mogelijk is via 

andere wegen, komen nog voor de strafrechter. Zo wordt het strafrecht tot haar 

kerntaak teruggebracht, namelijk de bestraffing van de ernstige inbreuken. Andere 

onwenselijke gedragingen worden administratief of waar mogelijk zelfs zuiver 

burgerrechtelijk afgehandeld.” 

 

                                                 
157 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, BS 17 juli 1964, 

7812 
158 Geens, K. (2015). Het justitieplan. Een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid. 

Brussel: Ministerie van Justitie. P. 43-44 
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Decriminalisering kan overigens een significant effect hebben op de overbelasting van justitie 

en op de overbevolking van de Belgische gevangenissen indien er gelijkaardige effecten 

zouden optreden zoals in Portugal, waar er ten gevolge van de decriminalisering geen 

druggebruikers en personen die voor drugsbezit in de gevangenis meer kwamen (EMCDDA, 

2017; Quintas, 2015). Deze evolutie was overigens erg welgekomen, gezien de historische 

overbevolking van de Portugese gevangenissen (Torres, 2009). Eveneens deze elementen 

komen tevens in het Justitieplan voor als problemen waaraan moet gewerkt worden en ook hier 

kan de decriminalisering een mogelijk antwoord bieden. 

 

Het verwijderen van criminele sancties op drugsbezit en druggebruik is slechts een van de vele 

elementen die een decriminaliseringsbeleid een succes kunnen doen maken (Laqueur, 2014). 

Decriminalisering zonder de nodige randvoorwaarden en maatregelen die een 

gezondheidsgerichte aanpak echt weerspiegelen, wordt dan ook sterk afgeraden door alle vijf 

respondenten en wordt tevens in zo goed als alle studies over het Portuguse drugsbeleid 

benadrukt (Hughes & Stevens, 2012; Kleiman & Hawdon, 2011; Kundrod, 2015; Silvestri, 

2016). Net zoals alle nodige randvoorwaarden dienen ingevuld te zijn voordat het eerder 

besproken project Proefzorg zou kunnen worden geïmplementeerd in andere arrondissementen 

(Colman & De Ruyver, 2007), wat een aanzienlijk kleinere opgave is, kan men hier niet zomaar 

de wet wijzigen en een succesverhaal verwachten. De steeds beter wordende samenwerking en 

coördinatie tussen justitie en de (drug)hulpverlening, kan een mogelijke transitie evenwel 

faciliteren. 

 

Met betrekking tot het huidige Belgische systeem, kunnen we ons vragen stellen bij de 

effectiviteit van criminele sancties als ‘stok achter de deur’ of als zwaard van Damocles voor 

drugsverslaafden indien ze hun behandeling niet op een gepaste wijze voltooien. De 

effectiviteit van de vrijwillige behandeling is tevens reeds meermaals wetenschappelijk 

aangetoond (Shaw, 2012; Urbanoski, 2010; Werb et al., 2016,). Immers, door het inherente 

karakter van een verslaving zullen er altijd drugsverslaafden zijn die falen in hun traject. De 

vraag is of ze hiervoor steeds opnieuw dienen te verschijnen voor een rechtbank om uiteindelijk 

mogelijks bestraft te worden, vooral wanneer deze aanpak minder effectief lijkt te zijn. 

 

1.3.2 Strafrechtelijke- vs administratiefrechtelijke afhandeling  

In de aanpak van het drugsprobleem kunnen we stellen dat het implementeren van een 

gespecialiseerde institutie om met lichte drugsfeiten om te gaan preferabel kan zijn in 
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vergelijking met het gebruik van rechtbanken, waarvoor drugsmisdrijven slechts een van de 

talloze soorten misdrijven zijn (Quintas, 2015). Het gebruik van strafrechtelijke instituties als 

antwoord op een fenomeen waarvoor reeds decennia wordt gesteld dat het strafrecht het 

ultimum remedium dient te zijn (Plettinckx et al., 2015; De Ruyver et al., 2008; Van der 

Laenen, 2007), kan enigszins als een incongruentie worden aanzien. 

 

Initiatieven zoals de drugsbehandelingskamer (Colman et al., 2011; Vander Laenen et al., 

2013) en het Proefzorg-project (Colman & De Ruyver, 2007; De Ruyver et al., 2008) worden 

positief geëvalueerd en binnen het huidige wettelijke kader, bieden zij dan ook een mogelijks 

meer geschikte oplossing. Echter kan de vraag worden gesteld of de rechtbank überhaupt de 

geschikte plaats is met betrekking tot het omgaan met het drugsfenomeen. In plaats van steeds 

nieuwe bruggen te ontwerpen en te bouwen van justitie naar de hulpverlening of het design 

ervan te verbeteren, kunnen we ons de vraag stellen ofdat het vertrekpunt niet de hulpverlening 

zou dienen te zijn en men geen bruggen meer hoeft over te steken. 

 

Er zijn voordelen bij het behandelen van druggebruik als een strikt administratieve overtreding, 

ook wanneer de drugsverslaafden falen om de behandeling tot een goed einde te brengen. De 

verminderde sociale stigmatisering door het wegnemen van het criminele karakter van het 

druggebruik heeft volgens de bevraagde experts in het eigen onderzoek en een significant 

aantal studies (Cabral, 2017; Greenwald, 2009; Hughes & Stevens, 2010; Hawdon & 

Kleinman, 2011;) ervoor gezorgd dat meer problematische gebruikers in behandeling 

geraakten. Hierbij is een instituut als het CDT, de nodige administratieve infrastructuur en forse 

investeringen in harm reduction maatregelen alsook het garanderen van de gepaste behandeling 

van cruciaal belang. De overgang naar een dergelijk beleidsmodel dient steeds erg zorgvuldig 

gepland te worden samen met alle relevante actoren en stakeholders en rekening houdend met 

de specifieke kenmerken van het land. In België dient deze overgang eveneens erg zorgvuldig 

gepland te worden, gezien de inherente complexiteit van de staatsstructuur en de verspreiding 

van de bevoegheden tussen de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen (De Ruyver, 

2009). 

  

Het Portugese model toont ons dat het minder schadelijk kan zijn om te blijven uitreiken naar 

de verslaafde in plaats van te dreigen met strafrechtelijke sancties. Ten aanzien van de relatie 

tussen de druggebruikende burger en de politie, kan decriminalisering zorgen voor een meer 

constructieve relatie tussen deze partijen (Magson, 2014). De verminderde angst voor de 
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politie, kan een mogelijke invloed hebben op de attitudes van de burger (Greenwald, 2009; 

Quintas, 2015) en kan zo de in België gehanteerde filosofie van Community Policing (Easton 

et al., 2009) eveneens beter tot uiting doen komen. Het afschaffen van criminele sancties voor 

druggebruik en drugsbezit voor persoonlijke hoeveelheden, kan in essentie evenwel een 

antwoord zijn op de schadelijke effecten en kosten die we kunnen toeschrijven aan de 

criminalisering, zoals bijvoorbeeld het hebben van een strafblad (Barnett, 2009; Silvestri, 2016; 

Solomon, 2012). Louter een wetswijziging doorvoeren zonder de nodige brede 

beleidshervorming en de herverdeling van de middelen van schadelijke punitieve handhaving 

naar de gezondheidszorg, kan weinig effect hebben of zelfs potentieel voor nieuwe problemen 

zorgen (Hughes & Stevens, 2012; Kleiman & Hawdon, 2011b; Kundrod, 2015; Silvestri, 

2016). 

 

Het is duidelijk dat het afschaffen van strafrechtelijke sancties voor druggebruik en drugsbezit 

voor gebruikershoeveeldheden niet impliceert dat er geen reactie op wordt geboden van 

overheidswege (Trigueiros, Vitoria & Dias, 2010). Wat het wel betekent is dat de 

strafrechtelijke interventie vervangen wordt door een administratiefrechtelijke met oog op een 

gezondheidsgerichte interventie. Decriminalisering is natuurlijk geen zilveren kogel of 

wonderoplossing, het kan in essentie evenwel een antwoord zijn op de schadelijke effecten en 

kosten die we kunnen toeschrijven aan de criminalisering. Louter een wetswijziging 

doorvoeren zonder de nodige brede beleidshervorming en de herverdeling van de middelen van 

schadelijke punitieve handhaving naar de gezondheidszorg, kan weinig effect hebben of zelfs 

potentieel voor nieuwe problemen zorgen. Decriminalisering opereert dan ook niet in een 

vaccuum, weg van bredere sociale of gezondheidsgerichte beleidsmaatregelen. Het is net een 

aanpak die beter middenin een dergelijk systeem kan passen. 

 

Het Portugese model zit zoals het Belgische drugsbeleid nog steeds met onopgeloste problemen 

of inconsistenties. In het Belgische (cannabis)beleid zal men voor het bezit van 

gebruikershoeveelheden in de praktijk, bijvoorbeeld in het arrondissement Gent, niet worden 

vervolgd, maar men dient de cannabis evenwel te verkrijgen in het illegale milieu (Decorte, 

2007). Zo stoot ook een decriminaliseringsmodel op de  inconsistentie dat enerzijds het gebruik 

en bezit voor gebruikershoeveelheden geen misdrijf meer is, maar dat de gebruiker 

noodgedwongen wel in contact komt met het criminele milieu, gezien de verkoper van de drug 

zich wel schuldig maakt aan een misdrijf. Echter zou het geen argument mogen zijn om het 



 138 

daarom niet te doen, in het licht van de vele andere reeds besproken voordelen tegenover een 

criminaliseringsregime. 

 

Dat de decriminalisering op zich geen panacea is, mag ook niet verbazen gezien een 

drugsbeleid pas echt effectief kan zijn wanneer het op een geïntegreerde en integrale wijze 

wordt ontworpen en uitgevoerd (Kanoho, Brannon, Prellberg & Baker, 2017; Laqueur, 2014). 

zoals in de Federale drugsnota 2001 werd erkend159. Het kan evenwel gezien worden als een 

onderdeel van een omvattend drugsbeleid, waarbij een schadebeperkende aanpak voorop staat. 

Het kan ons in staat stellen een meer werkbare omgeving te creëren om de hoofdfocus van het 

Belgische drugsbeleid, de volksgezondheid op een meer uitdrukkelijke wijze voorop te stellen, 

aan de hand van de concrete voorbeelden binnen het Portugese drugsbeleid en waarvan de 

efficiëntie reeds werd aangetoond. 

 

 

2. Sterktes en limiteringen van het onderzoek 

 

De sterkte van dit onderzoek situeert zich eerst en vooral in de uiteenzetting van een eerste 

uitvoerige Nederlandstalige analyse van het Portugese drugsbeleid. Doordat het empirische 

gedeelte van dit onderzoek kon plaatsvinden op locatie, in Portugal zelf, kon er gebruik 

gemaakt worden van kwalitatieve onderzoeksmethoden waardoor een meer diepgaande kennis 

kon worden verschaft. De methodologische keuze voor het uitvoeren van expertinterviews, 

leek in het kader van een masterproef waarbij het onderzoek wordt beperkt in tijd en middelen, 

de meest geschikte, waardevolle en voorts opportune keuze. De snelle toegang tot specifieke 

informatie en de mogelijkheid om door te vragen op de meest relevante kwesties (Van 

Audenhove, 2007), zijn waardevolle eigenschappen van een onderzoeksmethode binnen dit 

tijdskader. Hierdoor kon de door experts geboden inzichtrijke en uiterst actuele informatie 

geïntegreerd worden met de resultaten uit het narratieve review. 

 

Een andere meerwaarde van dit onderzoek ligt in de kritische evaluering van enkele aspecten 

van het Belgische drugsbeleid en het uitwijzen van de incongruentie tussen de verkondigde 

intenties en principes enerzijds en de praktijksituatie anderzijds. Door aansluitend hierop het 

                                                 
159 Beleidsnota van de Federale Regering in verband met de drugproblematiek. Brussel. 19 

januari 2001, p. 9 
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Portugese voorbeeld centraal te stellen, wordt er geïllustreerd dat er wel degelijk meer kan 

gedaan worden om de gestipuleerde visie en concrete objectieven op een meer uitdrukkelijke 

wijze ten uiting te doen komen. Ten slotte werden er op basis hiervan aanbevelingen 

geformuleerd, waarvan de achterliggende finaliteit eveneens werd gevonden in Belgische 

beleidsnota’s, wetten en beleidsverklaringen. Zo worden er uitdrukkelijke bedenkingen en 

zowel concrete als brede voorstellen gegeven met betrekking tot enkele specifieke aspecten 

van het Belgische drugsbeleid en in welke concrete pistes men kan van start gaan aangaande 

het in de praktijk omzetten van de soms impliciete of brede toekomstvisies en beleidsintenties. 

 

Echter zijn er ook belangrijke zwaktes en valkuilen met betrekking tot expertinterviews. 

Vooreerst hangen de voordelen van expertinterviews in zeer grote mate af van de bevraagde 

experts zelf en is de informatie die verkregen wordt nooit neutraal (Bogner, Littig & Menz, 

2009, zij kunnen bijvoorbeeld uitgesproken aanhangers of tegenhangers zijn van in casu het 

Portugese drugsbeleid. Bovendien hangt de kwaliteit van de data af van de mate waarin de 

onderzoeker is getraind of heeft voorbereid voor deze speciale vorm van kwalitatief interview 

(Flick, 2009). Er is hier eveneens nood aan een bijkomstige waakzaamheid in het 

onderscheiden van de meer objectieve informatie van de nagenoeg strikt subjectieve meningen 

(Castillo-Montoya, 2016). Het gevaar voor anectodale en illustratieve informatie is groot en 

bovendien is er sprake van een machtsonevenwicht tussen de onderzoeker en de expert 

 (Harrell & Bradley, 2009). Ten slotte is er een grote kans voor bias van de onderzoeker in het 

selecteren van de respondenten. In dit onderzoek werd er gepoogd om kennisvolle en kritische 

individuen te bereiken, maar door het beperkte aantal respondenten, kan er evenwel niet gesteld 

worden dat er een bijzonder ruim spectrum aan experts werd geïnterviewd.  

 

Met betrekking tot de tweede gehanteerde onderzoeksmethode zijn er eveneens 

methodologische beperkingen op te merken. Daar waar de voordelen van de narratieve review 

de flexibiliteit van het onderzoek verhoogden en de onderzoeker toestonden om bredere 

thema’s te analyseren (McBride, 2016), kan er worden beargumenteerd dat deze meerwaarden 

echter indirect ingeruild voor minder betrouwbare en valide onderzoeksdata (Collins & Fauser, 

2005), zoals deze van bijvoorbeeld een systematische review van een welbepaald aspect van 

het drugsbeleid van een enkel land. Omwille van deze inherente beperkingen werd gepoogd 

om een zo transparant mogelijke beschrijving van het onderzoeksproces te verzorgen. Deze 

nadelen kunnen echter nooit volledig worden verholpen en dient men zich hiervan als 

onderzoeker bewust te zijn (Rother, 2007). Daarenboven is het onderzoek, niettegenstaande 
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dat het een meerwaarde is om op locatie empirisch onderzoek uit te voeren, eveneens beperkt 

in het ruimtelijke kader. Zo werden vier van de vijf interviews dan ook uitgevoerd in de stad 

Porto en met inwoners van Porto. Het onderzoek betreft echter het Portugese drugsbeleid en 

zo konden er mogelijkerwijs andere inzichten worden verkregen in de overige regio’s van het 

land. Bovendien is het enerzijds dan wel een voordeel om door middel van een bevraagde 

respondent in contact te worden gebracht met een andere expert, of te verwezen worden naar 

bepaalde relevante bronnen (Edwards & Holland, 2013). Anderzijds is het niet 

onwaarschijnlijk te noemen dat de onderzoeker via deze weg naar additionele 

informatiebronnen wordt verwezen die zijn of haar standpunten delen. Zodanig is de 

mogelijkheid aanzienlijk dat de voordien verkregen informatie wordt gecorroboreerd en 

verhoogd hierdoor de kans op een kunstmatige homogeneïteit van de onderzoeksdata, hetgeen 

zonder de nodige kritische houding gemakkelijk kan leiden tot zeer subjectief beïnvloedde 

conclusies (Bogner, Littig & Menz, 2009). 

 

Een andere limitering van het onderzoek betreft de gekozen onderzoeksvragen en de beperkte 

afbakening ervan. Hierdoor werd er vooral in het beperkte kader van deze masterproef inzake 

tijd en middelen, veel hooi op de vork genomen. Desondanks er in dit onderzoek wordt gesteld 

dat er geenszins wordt geponeerd een omvattende en multidimensionele evaluatie uit te voeren 

van het Portugese drugsbeleid, blijft de eigenlijke scope van deze thesis evenwel aanzienlijk 

breed te noemen, hetgeen voorts ook tot uiting komt in de omvang van deze meesterproef. 

Er wordt hierbij dan ook een oproep gedaan naar toekomstige masterstudenten en onderzoekers 

om een bijdrage te leveren aan de evidence-base voor de ondersteuning van het Belgische 

drugsbeleid aan de hand van het onderzoek van het Portugese drugsbeleid, er zijn tevens legio 

sectoren die dienen onderzocht te worden. Er werden in deze masterproef zoals reeds vermeld 

enkele aanbevelingen gemaakt aan de hand van het Portugese model en de gestipuleerde 

intenties van Belgische beleidsmakers. Deze voorgestelde mogelijkheden hebben dan ook een 

inherente nood aan wetenschappelijk onderzoek en kunnen zo fungeren als mogelijke 

onderzoekspistes voor andere onderzoekers. Er is dan ook steeds een significante behoefte aan 

onderzoek alvorens een wetswijziging of implementering van een welbepaalde maatregel kan 

worden overwogen. Op deze manier zijn er desondanks de gebreken van dit onderzoek dan ook 

waardevolle lessen en interessante potentiële onderzoekspistes te vinden voor een onderwerp 

dat anno 2017 meer dan ooit maatschappelijk en wetenschappelijk relevant is. 
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CONCLUSIE 

Het internationale kader 

Vooreerst is de overschakeling naar een echt evidence-based beleid er een die dient 

aangemoedigd te worden en waar er mijns inziens meer concrete stappen naar kunnen worden 

gezet. De inefficiënte, op ideologie gebaseerde beleidsmodellen die op overtuigende wijze 

dominant waren in de 20ste eeuw, dienen in het licht van de decennialange, steeds groeiende 

evidence base die de effectiviteit ervan ontkracht, het einde van de 21ste eeuw niet te halen. Met 

de wetenschappelijke data die anno 2017 beschikbaar is, kan men zich gelegitimeerde vragen 

stellen bij beleidsmodellen die deze wetenschappelijke bewijzen naast zich neerleggen en 

blijven vertrouwen in de kracht van de symbolische waarde van strafrechtelijke sancties. De 

boodschap van een ‘sterk signaal’ sturen of een kordaat antwoord bieden tegen druggebruikers 

en drugshandelaars is met betrekking tot politieke overwegingen echter een aanlokkelijke troef.  

 

Met betrekking tot het internationale kader inzake drugsbeleid, zijn er in de laatste decennia 

erg betekenisvolle evoluties op te merken. Deze uiten zich in het feit dat steeds meer landen 

maatregelen nemen die verder weg gaan van de criminalisering en het feit dat er vandaag de 

dag reeds talloze prominente internationale organisaties deze zelfde visie hebben gedeeld. 

Echter, wanneer we terugkeren naar het internationale wetgevende kader, kan gesteld worden 

dat deze paradigmashift hier evenwel niet opgemerkt wordt, wanneer we naar de internationale 

verdragen inzake drugs van de VN kijken. Er kan daarentegen wel worden geconcludeerd dat 

het Europese wetgevende kader inzake drugs meer vrijheid biedt aan diens lidstaten en ook een 

meer uitgesproken focus poneert op het beschermen van de volkgezondheid, dan het wettelijke 

kader opgebouwd door de VN-verdragen.  

 

Het internationale kader en voornamelijk de verdragen van de Verenigde Naties spelen 

vandaag de dag nog steeds een aanzienlijke rol. Deze verdragen weerspiegelen echter een meer 

algemene aanpak en vervullen op zich een eerder symbolische waarde, maar de impact ervan 

blijft groot.  Ze zijn dan ook hoofdzakelijk opgesteld in functie van het controleren van het 

drugsfenomeen vanuit een aanbodsgerichte methodiek. Deze meer eenzijdige visie, komt meer 

en meer in contrast te staan met de talloze nationale beleidsmodellen die toegespitst zijn op een 

multidimensionele en multifactoriële aanpak. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de 

internationale verdragen dan ook als laatste de handdoek in de ring werpen om plaats te maken 

voor meer omvattende, evidence-based en gezondheidsgerichte wetgevende kaders, waarbij de 
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volledige criminalisering of in de verdere toekomst zelfs de prohibitie op zich geen vereiste 

meer zal zijn. We dienen hier wel op te merken dat het drugsbeleid van Portugal, waarbij het 

gebruik en bezit voor gebruikershoeveelheden van alle drugs werd gedecriminaliseerd, 

evenwel binnen de parameters van de VN-verdragen valt. Er is dus wel degelijk, doch enigszins 

in beperkte mate, ruimte voor experimentatie. Ten slotte kan gesteld worden dat de EU de 

paradigmashift met betrekking tot het afstappen van een criminaliseringsbeleid en het 

vooropstellen van maatregelen die de volksgezondheid beschermen die gaande is een veelvoud 

aan landen, meer tot uiting doet komen in het Europese drugsbeleid. We merken op dat hoe 

dichter men tot het niveau van de landen komt, hoe meer de globale evolutie wordt opgemerkt, 

het zal naar waarschijnlijkheid dan ook bottom-up blijven evolueren. Het WGO, de Global 

Commission on Drug Policy en vele prominente organisaties of wetenschappelijke tijdschriften 

zoals het British Medical Journal zijn de laatste jaren uitgekomen als voorstander voor de 

decriminalisering van druggebruik en spoort landen ook aan om dit te doen, waarbij ze het 

succes van Portugal aanhalen als een mogelijk voorbeeld van een dergelijk model. 

De groeiende stille revolutie die op dit vlak wereldwijd gaande is, zal naar alle 

waarschijnlijkheid enkel toenemen in volume, zowel in luidheid als in omvang. 

 

Het nationale kader: België en Portugal 

In Portugal wordt de volksgezondheid dan ook echt –zowel in woorden als in daden- voorop 

gezet en wordt er in het algemeen niet meer getwijfeld aan de inefficiëntie van druggebruikers 

strafrechtelijk te sanctioneren. Het erkennen van dit gegeven is geenszins revolutionair te 

nomen, gezien het feit dat de inefficiëntie in vele landen reeds erkend wordt, wat kan 

opgemerkt worden in het aanzienlijke  aantal landen dat reeds een vorm van depenalisering of 

decriminalisering heeft ingevoerd. Echter is een grondige hervorming doorvoeren, waarbij er 

dan ook letterlijk wordt afgestapt van de criminalisering van het gebruik en bezit voor 

persoonlijke hoeveelheden van alle illegale drugs, een brug die te veraf ligt voor bijvoorbeeld 

België. 

 

De tijd dat symboolpolitiek het onderspit delft tegenover een evidence-based beleid, lijkt er in 

de nabije toekomst niet aan te komen, maar de vraag hoe lang dergelijke beleidsmodellen nog 

in leven worden gehouden, wordt steeds prangender. Een grondige herziening van de drugswet 

en de functie van het strafrecht in het drugsbeleid in België, lijkt er echter in het huidige 

politieke klimaat, niet snel aan te komen. De evoluties van het Belgische en het Portugese 

drugsbeleid vertonen in de periode tussen de jaren 1920 en 1970 enkele opmerkelijke 
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gelijkenissen, zo werden er toen zowel in België als in Portugal geen significante wijzigingen 

gestemd in de drugswetten en was er in beide landen een overwegend religieus getint en 

moralistisch gefundeerde kijk op druggebruik en drugsverslaving. Bovendien kwam het besef 

dat het strafrecht niet het meest efficiënte en effectieve instrument was in de aanpak van 

druggebruik, reeds tientallen jaren geleden, echter bleef het zowel in Portugal als in België lang 

zo goed als dode letter. In het geval van Portugal veranderde dit evenwel met de nieuwe 

drugswet van 2001, in België kwamen er eerder mondjesmaat evoluties in de vorm van 

circulaires die voor cannabis een soort van light-gedoogbeleid wensten in te stellen en de 

aanpak van andere illegale drugs, werden er contructies gebouwd, bruggen tussen justitie en 

de hulpverlening, die het principe van het strafrecht als ultimum remedium meer tot uiting 

dienden te laten komen. Gezien de schoksgewijze evoluties van het justitieel- en politiebeleid 

in België, kunnen we enkel hopen dat meer ambitieuze en ingrijpende hervormingen van het 

drugsbeleid niet moeten worden voorafgegaan door een crisissituatie. In deze context kan op 

enigszins cynische wijze gesteld worden dat de heroïnecrisis voor Portugal was, zoals de zaak 

Dutroux voor was België in die zin dat ze beiden als katalysator fungeerden die het 

hervormingsproces in een stroomversnelling staken. 

 

Gezien het inherente schadetoebrengende karakter van criminaliseringsregimes, lijkt het dan 

ook een contradictio in terminis om hierin op een succesvolle wijze schadebeperkende 

maatregelen proberen te integreren. We kunnen stellen dat de beleidsafstemming tussen de 

verschillende sectoren nog niet is geoptimaliseerd, wanneer een van de onderdelen schade 

toebrengt aan het doelpubliek en een ander onderdeel schade poogt te beperken. De 

verschillende soorten gezondheidsinterventies, waar men in België wenst op toe te spitsen, zijn 

dan ook niet complementair en worden zelfs gehinderd in hun efficiëntie door de repressieve 

aanpak  tegenover diezelfde populaties die we willen helpen. Wanneer de inherente schade die 

de war on drugs of ‘light’ versies ervan aanrichten, lijkt het evenwel op een contradictie 

wanneer men in dergelijke schadetoebrengende beleidsmodellen op een succesvolle wijze 

schadebeperkende maatregelen poogt te integreren. De inefficiëntie van deze contradictoire 

logica wordt eveneens door de steeds groeiende evidence-base meer en meer uitdrukkelijk 

aangetoond. We kunnen stellen dat de beleidsafstemming tussen de verschillende sectoren nog 

niet is geoptimaliseerd, wanneer een van de onderdelen schade toebrengt aan het doelpubliek 

en een ander onderdeel schade poogt te beperken.  
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We kunnen uit de analyse van het Portugese drugsbeleid besluiten dat er mogelijke positieve 

effecten zijn bij het behandelen van het gebruik van alle illegale drugs als een kwestie van de 

volksgezondheid in plaats van een strafrechtelijke kwestie. In het licht van deze 

onderzoeksresultaten werden er in het onderdeel discussie dan ook bedenkingen en 

aanbevelingen geformuleerd om de visie van het Belgische drugsbeleid in de praktijk om te 

zetten, veel van de besproken positieve effecten van het Portugese model, worden dan ook 

beoogd in het Belgische beleid. De erkenning van de meerwaarde van bijvoorbeeld de 

inefficiëntie van het strafrecht of de noozaak tot het prioritiseren van de volksgezondheid 

worden dan ook reeds ongeveer twee decennia uitdrukkelijk geponeerd. Dit mag echter niet 

enkel aangetoond worden met goede intenties of door het maken allerlei omwegen via het 

strafrecht richting de hulpverlening, waarbij de wettelijke mogelijkheden worden uitgeput om 

de strafrechtelijke fundering van het beleid een kleinere plaats te geven. In België blijft het 

discours omtrent decriminalisering of depenalisering beperkt tot het gebruik van cannabis. Dit 

is niet ongewoonlijk, gezien cannabis veruit de meest gebruikte illegale drug is en gezien wordt 

als de minst schadelijke. De kijk van de samenleving op druggebruik en drugsverslaving speelt 

een aanzienlijke rol, want de publieke opinie kan in sommige gevallen een grote invloed 

hebben op de politiek, en speelt dus een belangrijke rol in het uitwerken van een 

overheidsbeleid. In de jaren voorafgaande aan de decriminalisering veranderde de publieke 

perceptie omtrent druggebruik en drugsverslaving aanzienlijk en werd de consensus dat 

drugsverslaafden niet dienden uitgesloten of gecriminaliseerd te worden.  

 

Concluderend kan er worden gesteld dat het tijd is voor enerzijds specifiek onderzoek om te 

analyseren op welke manier België meer effectieve maatregelen kan implementeren en dienen 

de hevig gepolariseerde debatten met betrekking tot het drugsfenomeen plaats te ruimen voor 

substantiële debatten inzake de hervorming van het Belgische drugsbeleid. Hierbij is een 

herziening van de plaats van het strafrecht in het drugsbeleid cruciaal is, zodat het, om het met 

de woorden van Minister Koen Geens te zeggen, zich kan bezighouden met “alleen de écht 

strafwaardige inbreuken”. Rekening houdend met het slachtofferloze karakter van druggebruik 

en drugsbezit en de legislatieve jenga met circulaires die wordt gespeeld om een soort light 

gedoogbeleid te implementeren, is het moeilijk te beargumenteren dat de laatstgenoemde 

inbreuken onder deze categorie vallen. 
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