PERSDOSSIER
DRUGGEBRUIK EN GEDRAGSVERSLAVING: EEN
MAATSCHAPPELIJKE UITDAGING VOOR IEDEREEN!
BRUSSEL, VAN MAANDAG 26 T.E.M. VRIJDAG 30 SEPTEMBER
Een week vol lezingen, symposia en events vindt plaats in Brussel van 26 t.e.m.
30 september 2022. Deze verschillende evenementen trachten een antwoord te
bieden op de hedendaagse uitdagingen omtrent druggebruik en
gedragsverslaving, met als titel Drugs en gedragsverslaving: een
maatschappelijke uitdaging voor iedereen!
Gedetailleerde programma’s en praktische info:
https://drugsandsociety.be
Inhoudstafel
 Contexte
 Maandag 26 september: (De)criminaliseren van druggebruik: uitdagingen en
perspectieven
 Dinsdag 27 september: Drugs, Gezondheid en Justitie
 Woensdag 28 en donderdag 29 september: «Forum européen Addiction et
Société»
 Donderdag 29 september: Jaarlijkse studiedag van VAD, de Vlaamse
koepelorganisatie van de verslavingssector
 Vrijdag 30 september: Welke innovaties inzake beleid en praktijken?
 Annexes
1. SMART on Drugs memorandum
2. Druggebruikers decriminaliseren in België: een eenvoudige, broodnodige
en goedkope maatregel
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CONTEXT
Het drugs- en verslavingsvraagstuk is, zowel in onze samenleving als wereldwijd, een steeds
nijpender probleem dat al onze aandacht vereist. Wij worden ons er steeds meer van bewust
dat ons samenlevingsmodel zelf verslavend werkt: het leidt voor vele mensen tot een vlucht
vooruit in illegale drugs, maar ook in alcohol, medicijnen, gokken, seks, enz.
Sinds het begin van deze eeuw zijn het discours over dit onderwerp en de praktijken op dit
gebied aanzienlijk geëvolueerd. De zwart-witte en moralistische visie die aan de basis lag van
repressieve wetten en praktijken maakt plaats voor een meer globale kijk, waarbij wordt
erkend dat de samenleving als geheel met deze problemen te maken krijgt en dat de
factoren die druggebruik bepalen en beïnvloeden talrijk en complex zijn, zowel op
individueel als op collectief vlak.
Vandaag zijn gezondheidsbevordering, preventie, harm reduction, zorg, ondersteuning en
herintegratie de pijlers van een samenhangend antwoord op druggebruik en verslavingen
met of zonder middelen. Het beleid inzake drugs trappelt echter vaak ter plaatse, terwijl het
deze nieuwe benaderingen juist zou moeten volgen en ondersteunen, zodat ze al hun
beloften kunnen waarmaken. Druggebruik kan dan wel niet worden uitgeroeid, maar op
deze manier wordt het wel binnen de perken gehouden.
Voor de eerste keer in België slaan de koepelorganisaties uit de 3 gewesten van het
land de handen in elkaar, samen met de medische sector en de activistische
organisaties die pleiten voor een wijziging van het drugsbeleid, om een brede
bezinning over dit onderwerp te organiseren. Samen zetten deze netwerken in Brussel
een uitzonderlijke evenementenweek op touw rond het thema drugs en verslaving, die zal
plaatsvinden in prestigieuze locaties zoals het stadhuis van Brussel, het Vlaams Parlement,
het Flageycentrum en het Marni-theater.
Een week lang vestigen vooraanstaande Belgische en internationale sprekers uit de
medische sector, de gespecialiseerde sector drugs en verslavingen, de academische wereld
en het maatschappelijk middenveld de aandacht van het publiek, de media en de politieke
besluitvormers op de dringende noodzaak om dit probleem eindelijk eens echt aan te
pakken. Op bepaalde punten kan dit betekenen dat er vernieuwende en moedige
benaderingen moeten worden gevolgd, waarvan sommige in het buitenland al succesvol zijn
gebleken. Eind september wordt Brussel dus een wereldknooppunt inzake verslavingen.
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(DE)CRIMINALISEREN VAN DRUGGEBRUIK:
UITDAGINGEN EN PERSPECTIEVEN
Maandag 26 september – Stadhuis van Brussel
Vier lezingen over verscheidene aspecten van de decriminalisering van druggebruik, een
maatregel die in vele landen wereldwijd al in verschillende mate van toepassing is.

Programma:
14u – Ontvangstwoord en inleiding: Philippe Close, burgemeester van Brussel
14u15 Tom Decorte
Tom Decorte behaalde een doctoraat in de criminologie aan de
Katholieke Universiteit Leuven en is professor criminologie aan de
Universiteit Gent. Zijn onderzoek spitst zich toe op het thema ‘drugs in de
samenleving’, en in 2002 richtte hij het Instituut voor Sociaal
Drugsonderzoek (ISD) op aan de Universiteit Gent. Hij spreekt regelmatig
op conferenties in België en in het buitenland over verschillende
aspecten van het drugfenomeen, en is actief lid van de burgervereniging
SMART on Drugs.
"Wat valt er te winnen met het decriminaliseren van druggebruik?"
Ondanks decennialange investeringen heeft het drugsbeleid gericht op het terugdringen van vraag en
aanbod van drugs vooral zijn ondoeltreffendheid bewezen. De stemmen die oproepen tot een
hervorming van het drugbeleid worden steeds talrijker. Meer dan 25 landen hebben reeds alternatieven
voor het drugsverbod geïmplementeerd, in de vorm van een wettelijk kader of van formele (de jure) of
informele (de facto) decriminalisering. In zijn presentatie weidt Tom Decorte meer bepaald uit over de
jure decriminalisering, waarbij hij lessen trekt uit bestaande initiatieven en voorstellen formuleert die
rekening houden met de Belgische context.
14u50 Marie Nougier
Marie Nougier is afgestudeerd in internationaal recht, mensenrechten
en het recht van gewapende conflicten. Zij werkte bij de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Amnesty International, en trad
vervolgens in dienst bij het International Drug Policy Consortium (IDPC),
waar zij verantwoordelijk is voor communicatie en publicaties. Zij is ook
betrokken bij advocacy voor een hervorming van het drugsbeleid, met
name bij de Verenigde Naties.
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"Decriminalisering van druggebruik wereldwijd: contrasterende modellen"
Meer dan 50 rechtsgebieden in 35 landen over de hele wereld hebben het gebruik en het bezit van
drugs voor persoonlijk gebruik uit het strafrecht gehaald. De decriminaliseringsmodellen verschillen
echter aanzienlijk van land tot land, en daarom verschillen ook de baten van deze aanpak van
rechtsgebied tot rechtsgebied. In deze presentatie zal worden ingegaan op de verschillende criteria die
nodig zijn om te komen tot een decriminaliseringsmodel dat gebaseerd is op de mensenrechten en de
bescherming van de gezondheid van mensen die drugs gebruiken.
15u25 Ivana Obradovic
Ivana Obradovic is opgeleid als politicologe en afgestudeerd aan
Sciences Po Paris en Paris 1. Zij houdt zich sinds 2002 bezig met
drugsgerelateerd overheidsbeleid. Zij is geassocieerd onderzoeker aan
het Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions
pénales (CESDIP) en heeft les gegeven aan Sciences Po Paris, de École
nationale de la magistrature en de Université de Picardie Jules-Verne. Zij
is momenteel adjunct-directeur van het Observatoire français des
drogues et des tendances addictives (OFDT) en heeft onlangs haar
onderzoek toegespitst op het cannabisreguleringsbeleid dat is
ontwikkeld in de Verenigde Staten, Uruguay en Canada. Zij heeft onlangs een boek gepubliceerd
over cannabis, waarin een stand van zaken wordt gegeven van de kennis over de effecten van dit
product, van de dynamiek van het gebruik en van de markten, en van het beleid dat op
internationaal niveau wordt gevoerd (Le cannabis, uitg. La Découverte).
«Een balans van 20 jaar decriminalisering in Portugal»
Welke lessen kunnen worden getrokken uit de Portugese ervaring met het decriminaliseren van het
gebruik en het bezit van kleine hoeveelheden drugs, 20 jaar na de hervorming van 29 november 2000?
De Portugese aanpak inzake drugs wordt in het publieke debat regelmatig aangehaald. Toch is die
vaak slecht bekend. Deze presentatie geeft op basis van de meest recente objectieve gegevens een
beoordeling van de bijdragen en effecten van de wet van 2000, die van Portugal het eerste Europese
land maakte waar drugs uit het strafrecht werden gehaald.
16u00 Jorn Dangreau
Jorn Dangreau, licentiaat in de rechten (UGent) en houder van een Europese master in ‘Law and
Economics’, was van 2000 tot 2017 rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent. Daar was
hij een van de initiatiefnemers en voorzitter van de Drugsbehandelingskamer, een proefproject
dat in 2008 van start ging en dat ondertussen een volwaardige inbedding kent in de Gentse
rechtbank, en zal uitgerold worden in elke Belgische rechtbank. Sinds vier jaar is hij vrederechter
in Torhout (West-Vlaanderen).
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«Van repressie tot decriminalisering: een onvermijdelijke evolutie? »
Strafrecht is geenszins een statisch gegeven maar volgt doorgaans de
maatschappelijke evolutie. Er zit echter steeds een ernstige vertraging op
de aanpassing van de strafwet in functie van die evolutie. Vaak is het een
moeilijk debat waarbij emotionele en rationele argumenten door elkaar
worden gebruikt. Aan de hand van concrete voorbeelden maakt Jorn
Dangreau dit duidelijk. Tot slot staat hij stil bij de evolutie die hij heeft
ervaren bij de behandeling van drugszaken in het uitoefenen van zijn
taak als correctionele rechter en (mede)initiatiefnemer van de drugbehandelingskamer.
16u35 Panelgesprek, Q&A
17u00 Lanceringsdrink voor de evenementenweek « Druggebruik en gedragsverslaving: een
maatschappelijke uitdaging voor iedereen! »
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DRUGS, GEZONDHEID EN JUSTITIE
Dinsdag 27 september – Marni-theater
Internationaal Franstalig congres georganiseerd door de Belgische, Canadese, Franse,
Luxemburgse en Zwitserse koepelverenigingen van de drugs- en verslavingssector
Er vinden 5 internationale rondetafelgesprekken plaats, met telkens 1 deelnemer per land en 1
moderator, die samen een dialoog aangaan. Er wordt een evenwicht gezocht tussen deelnemers
uit verschillende sectoren: gezondheids- en sociale sector, justitie, gevangeniswezen,
(ex-)gedetineerden, …
Vijf thema’s worden aangesneden:
● Knelpunten in de samenwerking
● Welke alternatieven voor bestraffing?
● Begeleiding en continuiteit van de zorg in opsluiting
● Begeleiding en continuiteit van de zorg: kritische overgangsmomenten (arrestatie,
opsluiting, invrijheidstelling,…)
● Jongeren: trajecten en begeleiding
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FORUM ADDICTION & SOCIÉTÉ
Woensdag 28 en donderdag 29 september – Flagey
Tweede editie van dit internationaal congres dat artsen, onderzoekers, gezondheidswerkers,
gespecialiseerde werknemers, enz. samenbrengt. Meer dan 90 lezingen, presentaties en
workshops om de huidige stand van zaken te evalueren en nieuwe perspectieven te verkennen
voor interventies inzake verslavingen, met of zonder middelen.

Drugs, gedragsverslavingen en maatschappij · Persdossier

7 / 17

Drugs, gedragsverslavingen en maatschappij · Persdossier

8 / 17

40 JAAR VAD. VAN TOEN NAAR MORGEN
Donderdag 29 september – Vlaams Parlement
Feestelijke editie van de jaarlijkse studiedag, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van VAD.
Na een inleiding door Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits zullen verschillende
sprekers hun licht laten schijnen over diverse historische aspecten en toekomstperspectieven
inzake druggebruik en gedragsverslavingen.

Programma:
40 jaar VAD en preventie
Marjet Vanderstraeten, preventiewerker ZorGGroep Zin
Marc Tack, preventiewerker CGG Adentro & Raad van Bestuur VAD
Reis met Marjet Vanderstraeten en Marc Tack terug in de tijd en ontdek het verhaal van preventie
in Vlaanderen aan de hand van vijf wereldgebeurtenissen. Een aantal mensen uit het
preventiewerkveld komt aan het woord in de presentatie. Tussendoor is er interactie met de zaal.

40 jaar VAD en hulpverlening
Paul Van Deun, voormalig directeur De Spiegel, voormalig VAD-voorzitter
Prof. Dr. Frieda Matthys, psychiater, voormalig voorzitter VAD
Paul Van Deun en Frieda Matthys blikken terug op de evolutie van hulpverlening in Vlaanderen de
latere 40 jaar. Een aantal mensen die in hulpverlening werken, komen aan het woord in de
presentatie.

Actuele uitdagingen – vaardigheden in virtual reality en ervaringsdeskundigen
Prof. Dr. Christiane Stock, Instituut voor Gezondheids- en Verpleegkunde, Berlijn
De basisprincipes van gezondheidsbevordering zijn vastgelegd in het Ottawa Charter. Christiane
Stock (Instituut voor Gezondheids- en Verpleegkunde, Berlijn) staat stil bij de relevantie en
toepassing van deze principes vandaag in Europa en gaat dieper in op een aantal innovatieve
benaderingen in de alcohol- en drugpreventie. Denk bijvoorbeeld maar aan
virtualrealitysimulaties om de vaardigheid om ‘nee’ te zeggen te oefenen.
Dirk De Troy, ervaringsdeskundige GGZ & verslavingszorg
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Dirk De Troy gelooft honderd procent in het inzetten van ervaringswerkers in de hulpverlening.
Hij zal het hebben over de meerwaarde van ervaringsdeskundigen en het belang van werken met
ervaringsdeskundigen in de hulpverlening, in werk- en denkgroepen, bij visieontwikkeling en
beleid. Maar ook over het spanningsveld tussen de klassieke hulpverlening en deze
vernieuwende aanpak. Hij gaat dieper in op een aantal goede voorbeelden uit de praktijk.

Perspectief op de toekomst
Guy Tegenbos, voormalig Wetstraatjournalist bij De Standaard, tegenwoordig actief in het
middenveld, o.a. bij Preventieplatform
Guy Tegenbos stelt een aantal problemen aan de kaak zoals het onbegrip van een groot deel van
de bevolking voor ‘verslaving’ en hoe preventie en geestelijke gezondheidszorg nog steeds
stiefmoederlijk worden behandeld. Guy Tegenbos nodigt ons uit om verder te kijken: hoe kunnen
we hier verandering in brengen voor de toekomst? Wat is hiervoor nodig en wat zou de rol van
VAD kunnen zijn?
Tinneke Beeckman, filosofe en auteur
Tinneke Beeckman houdt ons als maatschappij een spiegel voor. Ze bekijkt verslaving en
middelengebruik vanuit een filosofisch perspectief en stelt daarbij enkele prangende vragen: hoe
ver reikt de individuele vrijheid? Welke culturele en sociale tendensen tekenen zich vandaag af,
die een ingrijpen van de overheid kunnen rechtvaardigen?
We sluiten de dag af met een feestelijke receptie!
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VRIJDAG 30 SEPTEMBER: WELKE INNOVATIES
INZAKE BELEID EN PRAKTIJKEN?
Lezingen en politiek debat

Vrijdag 30 september – Flagey
Internationale conferentie en politiek debat. Verschillende vooraanstaande sprekers zullen
innovatieve praktijken op het gebied van drugs en verslaving presenteren, maar ook de
permanente innovatiedwang ter discussie stellen. In de namiddag worden in een politiek debat
beleidsmakers van verschillende bestuursniveaus aan de tand gevoeld over de behoefte aan
vernieuwing van het drugsbeleid.

Programma:
8u30 Opening deuren en verwelkoming
9u00 Inleiding tot het dagprogramma
9u15 Plenaire lezing 1: Dr Alex Stevens – A new, softer war on drugs? Risks and opportunities for
drug policy innovation (Een nieuwe, zachtere ‘war on drugs’? Risico’s en kansen bij beleidsinnovatie
inzake drugs)
Alex Stevens is professor strafrecht aan de universiteit van Kent, lid en
voormalig voorzitter van de International Society for the Study of Drug
Policy, en voormalig hoofdredacteur van het International Journal of
Drug Policy. Hij is eveneens lid geweest van het Advisory Council on the
Misuse of Drugs (ACMD, Verenigd Koninkrijk), waar hij in 2019 zijn
ontslag indiende uit protest tegen de politisering van deze raad. Hij
schreef een boek met de titel « Drugs, Crime and Public Health: The
Political Economy of Drug Policy ».
Alex Stevens brengt gegevens die voortkomen uit internationale beleidsinnovaties inzake drugs,
waaronder depenalisering, doorverwijzing naar de hulpverlening (‘diversion’), en decriminalisering van
het bezit, en legalisering en regulering van het aanbod. Hij betoogt dat deze evoluties kunnen
bijdragen tot het verminderen van de schade die het drugsverbod heeft teweeggebracht, vooral onder
arme en allochtone bevolkingsgroepen. Toch kunnen sommige aspecten van deze hervormingen de
sociale controle en de ongelijkheden van de ‘war on drugs’ voortzetten. Alex Stevens zal het publiek
uitnodigen om stil te staan bij wat het zou betekenen om een ‘progressieve decriminalisering’ na te
streven.*

10u00 Plenaire lezing 2: Dr Carl Hart – Using drugs to contemplate liberty
(Druggebruik als vrijheidsverzuchting)
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Professor psychologie en voormalig voorzitter van de afdeling psychologie aan Columbia
University (New York), onderzoeker in de neuropsychofarmacologie. Hij schreef twee boeken,
« High Price » en « Drug Use for Grown-Ups ». Carl Hart staat bekend voor zijn standpunt pro
decriminalisering van druggebruik en om het feit dat hij openlijk uitkomt voor zijn recreatief
druggebruik.
De meeste landen garanderen hun burgers het recht op leven en vrijheid. Zolang individuen de rechten
van anderen niet aantasten, kunnen ze, althans theoretisch, leven zoals ze dat zelf willen. Door de
toegang tot bepaalde roesmiddelen en het gebruik ervan te verbieden, maken vele landen zich schuldig
aan een flagrante schending van dit fundamentele recht. Bijgevolg is er geen nood aan een innovatief
drugsbeleid. Het zou gewoon volstaan dat landen hun praktijken in overeenstemming brengen met
hun beloften. In dit geval kan dit door een wettelijk kader te voorzien voor de middelen waar de
burgers voor kiezen.
10u45 Koffiepauze
11u05 Vier innovatieve praktijken:
Dr Ben Sessa – The use of psychedelics in addiction therapy (Het gebruik van psychedelica in de
verslavingszorg )
Ben Sessa is kinder- en adolescentenspychiater. Hij is een van de pioniers
van het onderzoek naar psychedelica in het Verenigd Koninkrijk. Hij is
opgeleid in psychedelica-ondersteunde therapie en is Chief Medical Officer
bij Awakn Life Sciences, een biotechbedrijf dat gespecialiseerd is in
ontwikkeling en onderzoek van psychedelica-ondersteunde
behandelingen, met name op het gebied van verslavingen.
Een uiteenzetting over geschiedenis en farmacologie van psychedelische
therapieën in de behandeling van verslavingen, met een focus op MDMA-ondersteunde therapie voor
alcoholmisbruik. Ben Sessa geeft tevens een inleiding in het huidige psychedelisch onderzoek en de
behandeling van verslavingen en andere mentale aandoeningen gebaseerd op psychotherapie
ondersteund door MDMA, psilocybine en ketamine.
Dr Kathleen Beullens – What role do social media play in the alcohol use
of young people? (Welke rol spelen sociale media in het alcoholgebruik
van jongeren? )
Kathleen Beullens is professor aan de Leuven School for Mass
Communication Research. Haar onderzoek spitst zich toe op de impact
van het gebruik van verschillende media op het psychosociaal welzijn
van kinderen en adolescenten, met name inzake gezondheid en
risicogedrag (onder andere alcohol- en tabaksgebruik).
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Op socialemediaplatformen worden vaak alcoholgerelateerde berichten gepost. Wat delen jongeren op
sociale media en wat is het effect van die berichten? Heeft het type van platform een impact op de
inhoud van die berichten? Wat is de invloed van social influencers op de perceptie rond alcohol?
Dr Charlie Lloyd – Upholding the law: on the nature, impact and purpose of policing drug possession
(Handhaving van de wet: aard, impact en doel van de repressieve aanpak van drugsbezit )
Charlie Lloyd is criminoloog, professor sociaal beleid en strafrecht aan de
universiteit van York, waar hij onderzoek doet naar druggebruik en naar
de strafrechtelijke aanpak van illegaal druggebruik.
Deze presentatie brengt inzichten uit de eerste gedetailleerde literatuurstudie
over de repressieve aanpak van drugsbezit, waarin 55 relevante publicaties
zijn onderzocht. Er wordt onderzoek getoond naar beleidsverandering, de
gevolgen van de repressie van drugsbezit, en de variabiliteit van de handhaving. De bevindingen tonen
aan dat de repressieve aanpak van drugsbezit zoals die in het VK gebeurt meer kwaad dan goed doet.
Op basis van gegevens uit de VS blijkt dat de decriminalisering van cannabis in het VK deze schade
waarschijnlijk zou verminderen – vooral wat betreft de eeuwige maatschappelijke kwaal van raciale
onrechtvaardigheid.
Jochen Schrooten – Drug policy for festivals: an innovative bottom-up approach to influence local
stakeholders towards collaboration on substance use (Een drugsbeleid voor festivals: een
vernieuwende, bottom-up aanpak om lokale actoren aan te zetten tot samenwerking rond
middelengebruik )
Jochen Schrooten is criminoloog en medewerker bij het Vlaams
expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), waar hij belast is met
het ontwikkelen van een strategie ter preventie van middelenmisbruik in
het nachtleven. Hij beschikt over een lange ervaring op het vlak van
risicobeperking in het uitgaansmilieu.

Het gebruik van alcohol en andere drugs is een realiteit op festivals. De
gebruikelijke respons van overheden en justitie is om streng op te treden in
de hoop het middelengebruik op de festivalweide tot een minimum te herleiden. VAD ontwikkelde een
innovatieve nieuwe beleidsaanpak om middelengebruik op festivals te beheersen waarbij respect voor
de festivalbezoekers en samenwerking tussen lokale actoren centraal staan.
12h15 Lunch (niet verzorgd door de organisatie)
Politiek debat met Franstalige en Nederlandstalige vertegenwoordigers die op verschillende
beleidsniveaus te maken krijgen met het drugsvraagstuk.
Bevestigde deelnemers:
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•
•
•
•

Philippe Close (PS), burgemeester van Brussel;
Kathleen Depoorter (N-VA), kamerlid;
Alda Greoli (Les Engagé·e·s), Waals volksvertegenwoordiger;
Alain Maron (Écolo), Brussels minister belast met Volksgezondheid en Sociale Zaken
[onder voorbehoud];

• Frank Vandenbroucke (Vooruit), federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;
• Vincent Van Quickenborne (Open VLD), federaal minister van Justitie.
15u30 Koffiepauze
15u45 Parallelsessies
• Interactieve seminars met de 4 ochtendsprekers die de vier innovatieve praktijken
voorstelden
• "Speeddating" met politici – NL & FR
17u00 Einde van de dag
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OVER DE ORGANISATOREN
Deze week rond « Drugs, Verslavingen en Samenleving » zal bestaan uit verscheidene events en zal
een aantal professionals met zeer uiteenlopende achtergronden samenbrengen. Zij zullen heel
wat innoverende praktijken en recent onderzoek toelichten, om ons als maatschappij op een
andere manier naar drugs en verslavingen te laten kijken.
Dit event wordt georganiseerd door een aantal gespecialiseerde diensten, koepelorganisaties en
erkende spelers in de drugs- en verslavingssector in binnen- en buitenland.
Het « Forum Addiction & Société », dat bestaat uit een groot aantal veldwerkers en experten
(gerenommeerde wetenschappers, onderzoekers en specialisten), tracht een transdisciplinaire
aanpak van het fenomeen verslaving te promoten. In 2018 organiseerde het een eerste
prestigieus congres, met een publiek van meer dan 800 mensen, waaronder vele professionals
uit diverse sectoren die te maken krijgen met verslaving.
FEDITO BXL en FEDITO wallonne zijn koepelverenigingen van organisaties die rond drugs en
verslavingen werken, respectievelijk in de Brusselse en Waalse regio’s. De VAD is hun Vlaamse
tegenhanger, en doet bovendien dienst als expertisecentrum over alcohol, andere drugs en
gedragsverslavingen. Samen vormen deze drie koepels iDA (Informatie over Drugs en Alcohol), het
overlegorgaan op Belgisch niveau van de drugs- en verslavingssector.
SMART on Drugs is een Vlaamse burgerbeweging die streeft naar een ander, humaner
drugsbeleid, gebaseerd op huidige wetenschappelijke inzichten.
#STOP1921 is een campagne van het maatschappelijk middenveld, die gedragen wordt door
organisaties en burgers die willen sensibiliseren rond een alternatief voor het drugsverbod en
een wijziging van de wet van 1921.
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PERSCONTACTEN
Nederlands
Katleen Peleman (VAD)
katleen.peleman@vad.be

Frans
Olivier Taymans (FEDITO BXL)
0479 920 457
o.taymans@feditobxl.be

Stéphane Leclercq (FEDITO BXL) : s.leclercq@feditobxl.be
Pascale Hensgens (FEDITO Wallonne) : feditowallonne@skynet.be
Martin de Duve (Forum « Addiction & Société ») : martin.deduve@uclouvain.be
Bruno Valkeneers (#STOP1921) : bruno.valkeneers@transitasbl.be
Steven Debbaut (SMART on Drugs) : steven.debbaut@sm
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ANNEXES
Druggebruikers decriminaliseren in België: een eenvoudige,
broodnodige en goedkope maatregel
Zoals in de meeste landen wereldwijd bepaalt de Belgische
wet een hele reeks middelen, die als ‘drugs’ worden
bestempeld, waarvan het gebruik verboden is en vervolgd
wordt. Hoewel het drugsverbod oorspronkelijk de
volksgezondheid moest bevorderen, wordt deze maatregel
vandaag in vraag gesteld door een groeiend aantal
gezondheidswerkers, maatschappelijke werkers en zelfs
magistraten en politiemensen. Ten eerste zou deze wet
haar doelstellingen niet bereiken, maar bovendien wordt
haar verweten dat ze een hele rist negatieve gevolgen
heeft. De alternatieven voor het drugsverbod zijn weinig
bekend en worden vaak door mekaar gehaald. Deze
brochure geeft een overzicht van de eenvoudigste
alternatieve maatregel, zijnde de decriminalisering van
druggebruik: waarom, hoe, en met welke doelstellingen?
Rapport downloaden: in het Nederlands / in het Frans

SMART on Drugs memorandum
In dit Memorandum presenteert de burgerbeweging Smart on Drugs
de basisprincipes en uitgangspunten van een geïntegreerd en
modern middelenbeleid. Hierin staan de bescherming van het welzijn
van elke burger en de algemene volksgezondheid centraal.
De principes, uitgangspunten en concrete voorstellen die hier
worden gepresenteerd, worden onderschreven door academici,
(verslavings)artsen, (drug)hulpverleners, preventiewerkers, en
mensen die drugs gebruiken die deel uitmaken van de
burgerbeweging.

Rapport downloaden: in het nederlands
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