Persbericht
“Cannabis : een richtlijn ter discussie”

Brussel, 3 november 2014 – De Vlaamse (VAD), Brusselse (FEDITO Bruxelloise) en Waalse (FEDITO Wallonne)
koepelorganisaties die het alcohol- en drugwerkveld in België vertegenwoordigen, stellen vast dat het
Belgische cannabisbeleid haar beperkingen heeft. De drie regionale verenigingen onderstrepen de waarde van
recente alternatieve modellen voor het omgaan met cannabis, en nodigen de federale overheid uit om hierop
in te zetten.
Cannabis is de meest gebruikte illegale drug in België. Volgens de nationale gezondheidsenquête
(Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, 2008) experimenteerde 14% van de Belgische bevolking ooit met
cannabis. Ondanks een schijnbaar dalende trend van het gebruik bij de jongeren, bleek uit de Flash
Eurobarometer van juni 2014 dat nog steeds 26% van de 15- tot 24-jarige Belgen ooit cannabis probeerde. Noch
het criminaliseren van de verkoop, noch het gedogen van het gebruik, leidde tot een significante daling van het
cannabisgebruik.
Cannabis is nochtans geen onschuldig product. Het roken van cannabis leidt tot aandoeningen van de luchtwegen
en verhoogt het risico op longkanker. Wie veel en/of vaak cannabis gebruikt, kan verslaafd worden. Langdurig
cannabisgebruik verhoogt het risico op cognitieve stoornissen. Na alcohol en opiaten is cannabis het derde
middel waarvoor cliënten een behandeling opstarten in de verslavingszorg, en 28,4% van de nieuwe cliënten in
de verslavingszorg zijn in de eerste plaats in behandeling omwille van problematisch cannabisgebruik.
Toch is het verbieden van cannabis niet de beste oplossing. Zo houdt het verbod de illegale handel en de
criminaliteit in stand. Bovendien kan de overheid, zolang het middel illegaal blijft, de kwaliteit ervan op geen
enkele manier controleren. Dat is nochtans nodig: nieuwe variëteiten en kweektechnieken die vandaag op
illegale plantages gebruikt worden, versterken de psychoactieve werking van cannabis en vergroten zo ook de
risico’s.
Volgens de richtlijn van 2005 worden in bepaalde omstandigheden het gebruik van cannabis en het bezit voor
persoonlijk gebruik niet vervolgd. Maar deze richtlijn mist duidelijkheid, en dat zorgt voor problemen. Het
bemoeilijkt de gezondheidspromotie, preventie en responsabilisering van de gebruiker. Vanuit gerechtelijk
perspectief schept de richtlijn ook willekeur, wat dan weer leidt tot juridische onzekerheid.
De professionelen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië, die elke dag geconfronteerd worden met problematische
cannabisgebruikers, pleiten daarom voor de volledige decriminalisering van het gebruik van cannabis en het bezit
voor persoonlijk gebruik. Daarnaast vragen ze een versterking van de middelen voor preventie en hulpverlening.
De drie koepelorganisaties pleiten voor meer onderzoek op het vlak van reglementering van de productie, de
import, de kwaliteitscontrole en de verkoop van cannabis in België. Dit ligt volledig in de lijn van de aanbevelingen
van de WHO.
Verder leggen de regionale koepelorganisaties ook elk hun eigen accenten:




VAD bekijkt de problematiek vooral vanuit het standpunt van welzijn en gezondheid
FEDITO Wallonne bestudeert de nefaste gevolgen van de huidige wetgeving, op het vlak van
volksgezondheid
FEDITO Bruxelloise stelt de principes voor van een beleid dat beter inspeelt op juridische en
gezondheidsproblemen

Voor meer informatie over de specifieke visie van elk van de verenigingen, kan u terecht op de volgende nummers
of e-mailadressen:
-

Fédération bruxelloise des Institutions pour Toxicomanes : 02 / 514 12 60 ; s.alexandre@feditobxl.be

-

Fédération wallonne des Institutions pour Toxicomanes : 04 / 222 26 52 ; Pascale Hensgens,
feditowallonne@skynet.be

-

VAD: 02 / 423 03 35; marijs.geirnaert@vad.be

