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7 CRIMINALITEIT EN OVERLAST 

7.1 Inleiding 

Rationele zorg over drugsgebruik berust vooral op twee gevreesde 
schadelijke effecten voor de samenleving: schade op het gebied van de 
gezondheid en schade door met drugs en drugsgebruik samenhangende 
criminaliteit en overlast. 

In het algemeen worden er drie typen delicten gerelateerd aan illegaal 
drugsgebruik: overtredingen van de Opiumwet, vermogensdelicten en 
geweldpleging onder invloed van en/of ten gevolge van het afkicken van 
harddrugs. Dit laatste type delict, -geweldpleging onder invloed van drugs 
zonder dat er sprake is van bijvoorbeeld diefstal - is moeilijk ineetbaar en 
nauwelijks op betrouwbare wijze onder te brengen onder drugsgebonden 
criminaliteit (Korf, 1995). Het is moeilijk aan te tonen dat een geweldsdelict 
direct het gevolg is van de farmacologische substantie van de desbetreffende 
drug. In vele studies is aangetoond dat de gevolgen van drugsgebruik niet 
door de stof zelf worden bepaald. In de jaren dertig werd in de Verenigde 
Staten - niet in de laatste plaats van overheidswege - de mythe verspreid dat 
het gebruik van marihuana zou leiden tot agressief en gewelddadig gedrag, 
terwijl een halve eeuw later demotivatie en apathie als gevolg van 
cannabisgebruik opgang deed (en nog doet). Het bestrijden van 
geweldsdelicten onder invloed van harddrugs heeft verhoudingsgewijs 
minder prioriteit in het Nederlandse drugsbeleid aangezien dit type delict 
relatief weinig voorkomt. 
De relatie tussen drugs en criminaliteit is duidelijker zichtbaar in de delicten 
omschreven als overtredingen van de Opiumwet. De vraag is of dit type 
delict onder te brengen is in de categorie van 'drugsgebonden' criminaliteit. 

De term 'drugsgebonden criminaliteit' refereert met name aan 
'vermogenscriminaliteit'. Lange tijd werd onder drugsgebonden criminaliteit 
vooral het bezit van en handel in heroine en andere illegale drugs verstaan. 
Met het decriminaliseren van de gebruiker, ligt het accent nu op de 
'verwervingscriminaliteif en specifiek op 'vermogenscriminaliteit'. De 
bestrijding en preventie van deze vermogensdelicten, woninginbraak, 
autolcraak, winkeldiefstal, beroving op straat en diefstal met geweld staan 
centraal in het Nederlandse drugsbeleid. Het gaat om criminaliteit die 
gebruikers plegen om te voorzien in hun eigen gebruik. De groep van 
problematische heroine drugsverslaafden, is voor het grootste deel 
verantwoordelijk voor de vijf veelvoorkomende vermogensdelicten. Het gaat 
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hierbij om een zeer specifiek deel van de totale 'gebruikersgroep'. 
Verondersteld wordt dat het criminele handelen van non-deviante 
harddrugsgebruikers niet wezenlijk afwijlct van de algemene bevollcing. In 
het algemeen wordt ook aangenomen dat het gebruik van softdrugs niet of 
nauwelijks stimuleert tot het plegen van verwervingscriminaliteit. 

In het Nederlandse drugsbeleid wordt de laatste jaren veel nadruk gelegd op 
(repressief) politieel en justitieel optreden tegen criminaliteit en overlast die 
samenhangen met het gebruik van en de handel in illegale middelen. 
Gedoogzones en concentraties van gebruikshandel worden minder dan 
vroeger getolereerd. Rotterdam heeft het meest duidelijke voorbeeld van een 
sterker repressieve aanpak te zien gegeven. Voorbeelden zijn het sluiten van 
'Perron-0' en de uitvoering van 'Operatic Victor'. Het is niet toevallig dat in 
Rotterdam een begin is gemaalct met de uitvoering van een strafrechtelijke 
maatregel voor de opvang van drugsverslaafden. Veelvuldig recidiverende 
drugsverslaafden kunnen op basis van deze maatregel worden `gedwongen' 
tot het ondergaan van behandeling. Dit is een breuk met de tot voor kort 
gangbare benadering waarbij verslaafde recidivisten door justitie uitsluitend 
op hun criminaliteit en niet op bun drugsgebruik/verslaving werden 
aangesproken. In de pralctijk leidde dit er toe dat verslaafden die veel 
(vermogens)delicten pleegden niet of nauwelijks justitieel werden 
aangepalct. De justitiele afzijdigheid werd ingegeven door het vaak triviale 
karalcter van door verslaafden gepleegde delicten en door de veronderstelde 
zinloosheid van het gebruikelijke justitiele optreden ten opzichte van 
verslaafden. 
In dit hoofdstuk wordt de aard en mate van de samenhang tussen 
drugsgebruik, drugsverslaving en criminaliteit geanalyseerd. Ingegaan zal 
worden op enkele belangrijke (onderzoek)gegevens en op gangbare 
verldaringen met betreldcing tot dit onderwerp. 

7.2 Drugsbeleid en criminaliteit 

De grootste paradox van beleid gebaseerd op het strafrechtelijke verbod van 
bewustzijnsveranderende middelen is de tegenstrijdigheid van de meest 
wenselijke resultaten van drugsbeleid: de beperking van de beschikbaarheid 
van illegale middelen enerzijds en de beperking van de schadelijke 
consequenties van deze middelen anderzijds. Het lijdt geen twijfel dat 
repressieve methoden effectief zijn om de beschikbaarheid van 
'onwenselijke' consumptiegoederen te beperken. Dit blifict bijvoorbeeld in 
vergelijlcing met de beschikbaarheid van andere producten die hetzij sociale-
en gezondheidsrisico's opleveren, hetzij moreel omstreden zijn. Alcohol, 
tabak, pomografie en goldcasten zijn alom en openlijk beschikbaar. De 
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distributieplaatsen voor illegale middelen als heroine, cocaine of ecstasy 
worden betreldcelijk succesvol uit het openbare domein geweerd. 
De beperking van de beschikbaarheid wordt gerealiseerd ten koste van 
toegenomen secundaire schadelijkheid van de illegale middelen. Uitbarming 
van gebruik en distributie van omstreden maar begeerde goederen en 
diensten uit de respectabele openbaarheid leidt onvermijdelijk tot vergroting 
van de kans op schadelijke gevolgen voor zowel de aanbieders als de 
gebruikers als voor de samenleving. Morele verwerping tezamen met 
strafrechtelijke repressie leidt tot een situatie van deviante marginaliteit. 
Gewelds- en vermogenscriminaliteit zijn de betreldcelijk 'vanzelfsprekende' 
componenten daarvan. Binnen de sociaal gecreeerde context vindt een 
vereenzelviging van gebruik, verslaving en consumptiemarkt met 
problematisch sociaal gedrag (waaronder criminaliteit) plaats. Hierbij is 
sprake van een dynamisch proces van toenemende deviantie. Individuen die 
zich naar de rand van de samenleving begeven, vinden een zinvolle plaats 
binnen de wereld van het deviante drugsgebruik, terwijl de condities van 
verslaving en gebruik van illegale middelen criminaliteit bevorderen. De 
opties voor `aangepaste' wijzen van maatschappelijk functioneren 
verminderen. Voor junkies op straat geldt in principe het zelfde proces van 
marginalisering als voor adolescenten die in plaats van naar school gaan htm 
verblijfplaats verleggen naar de coffeeshop. Heroine noch cannabis hebben, 
zoals in paragraaf 7.1 is aangeduid, nauwelijks enige inherente relatie met 
criminaliteit. De sociale organisatie van het gebruik en de gebruiksmarkt zijn 
primair bepalend voor de samenhang van illegale middelen met criminaliteit. 
In dit opzicht speelt het drugsbeleid uiteraard een zeer belangrijke rol. 
We goon bijzonder kort in op de belangrijkste aspecten van de relatie tussen 
het deviante gebruik van illegale middelen en criminaliteit. 

7.3 Criminaliteit als consequentie van het drugsverbod 

De paradox van strafrechtelijk drugsbeleid houdt in dat de relatie tussen 
gebruik/verslaving enerzijds en criminaliteit anderzijds principieel niet 
bestaat ondanks maar dankzij de strafrechtelijke bemoeienis met illegale 
middelen. Drugsgerelateerde criminaliteit is eerst en vooral een prijs die in 
een samenleving wordt betaald voor de strafbaarstelling van sommige 
psychotrope stoffen en de strafrechtelijke handhaving van deze 
drugswetgeving. Drugswetgeving is fundamenteel criminogeen. Het tot op 
zekere hoogte willekeurige strafrechtelijke verbod op bepaalde 
bewustzijnsveranderende middelen roept in vrijwel alle opzichten zijn eigen 
criminaliteit op. 
Het criminaliteitoproepende karakter van het drugsverbod komt duidelijk 
naar voren in vergelijking met de maatschappelijke consequenties van 
alcoholdistributie en alcoholgebruik. Op het punt van risico's voor de 
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volksgezondheid is alcohol 
goed vergelijkbaar met de 
meest gangbare harde 
drugs' zoals heroine en 
cocaine. Vergeleken met de 
illegale middelen heroine 
of cocaine bestaat slechts 
een zeer beperkte 
samenhang tussen het 
legale middel alcohol en 
criminaliteit. Anders dan 
bij de illegale middelen 
geeft de productie en de 
consumptiemarkt van 
alcohol weinig aanleiding 
tot uitzonderlijke criminele 
bijverschijnselen. Normale 
patronen van alcohol-
gebruik gaan niet of 
nauwelijlcs gepaard met 
criminaliteit. En zelfs 
caferuzies en voetbal- 
geweld in aanmerking genomen heeft overmatig alcoholgebruik en 
verslaving aan alcohol niet meer dan een beperkte relatie met criminaliteit. 
Bij alcohol is nauwelijks sprake van criminaliteit als instrumented middel 
om de kosten van het gebruik te lcunnen dragen. Anders dan de 
heroineverslaafde kan de alcoholist zich niet bedienen van het gangbare 
excuus dat hij 'wel moet' stelen om zijn 'noodzakelijke' dagelijkse dosis te 
lcunnen betalen. En tenslotte manifesteert alcoholisme zich, in tegenstelling 
tot veel verslaafd gebruik van illegale middelen, doorgaans niet binnen 
'antisociale' subculturen. 
Drugsgerelateerde vermogenscriminaliteit en 'criminele socialisatie' binnen 
deviante randgroepen zijn verschijnselen die voor een belangrijk deel 
worden opgeroepen door de strafbaarstelling. De vereenzelviging van 
illegale drugs en criminaliteit is tot op grote hoogte de onvermijdelijke 
consequentie van de maatschappelijke keuze voor een strafrechtelijk verbod. 
De volgens de ratio van het Nederlandse drugsbeleid voor de 
volksgezondheid noodzakelijke prohibitie van dergelijke stoffen wordt onder 
meer betaald met drugsgerelateerde criminaliteit en overlast. De relatie 
tussen drugs en criminaliteit is geen `natuurlijk' fenomeen. Tot op rote 
hoogte is het de andere kant van de medaille van justitiele drugsbestrijding. 
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Statistische samenhangen 
De vraag naar de mate van samenhang tussen drugs en criminaliteit staat 
centraal in de belangstelling van zowel burgers als beleidsinstanties. 
Centrale vragen zijn: 
• wat is het aandeel van dnigsgebruikers/verslaafden aan het totale aantal 

(bekende) plegers van criminaliteit? 
• welke proportie van drugsgebruikers/verslaafden 'is crimineel'? 
• welke proportie van (bekend geworden) criminaliteit wordt gepleegd 

door dnigsgebruikers/verslaafden? 

In de laatste decennia is (in Nederland) onderzoek verricht dat redelijke 
schattingen op deze punten mogelijk maalct. In de pralctijk worden aan deze 
onderzoekresultaten vaak ongerechtvaardige conclusies verbonden. Zo wordt 
er vaak ten onrechte van uitgegaan dat het kennen van de statistische 
samenhang tussen beide verschijnselen ook iets zegt over de mate waarin 
criminaliteit door dnigsgebruik en drugsverslaving kan worden verklaard. 
Op basis van een dergelijke impliciete redenering worden bijvoorbeeld 
schattingen gemaakt van de vermindering van criminaliteit indien drugs 
zouden worden gelegaliseerd of indien de beschikbaarheid van drugs 
effectief zou lcunnen worden bestreden. Zo schildert het in 1995 uitgebrachte 
rapport van de 'werkgroep Dufour' (1995) een zormig perspectief van een 
criminaliteitsafname van meer dan 50% en een navenante afname van 
benodigde gevangeniscapaciteit na afschaffing van het strafrechtelijke 
drugsverbod. 
De aanname dat een belangrijk deel van de criminaliteit wordt gepleegd als 
uitvloeisel van drugsverslaving staat of valt met het vraagstuk van 
causaliteit. De vaststelling dat veel van de voor vermogensdelicten 
gedetineerden drugs gebruiken, hoeft in theorie voor de verklaring van 
criminaliteit niet relevanter te zijn dan het feit dat er in de gevangenis zoveel 
getatoederden rondlopen. Net  zoals bij drugs is het niet moeilijk om een 
plausibele verklaring te geven van de overmaat van tatoeages in de 
gevangenis. Weinigen zullen echter willen beweren dat de gedetineerden 
vanwege hun tatoeages in de gevangenis terecht zijn gekomen. In het geval 
van drugsgebruik is deze van causaliteit uitgaande verklaring wel degelijk 
zeer gangbaar en lijkt ook zeer dwingend te zijn. Alvorens jets te zeggen 
over de vraag hoe terecht dit is gaan we eerst in op de feitelijke statistische 
samenhang tussen drugs en criminaliteit zoals die de laatste jaren uit 
onderzoek is gebleken. 

Ten behoeve van de beleidsnota Het Nederlandse drugbeleid, continuiteit en 
verandering zijn schattingen ten aanzien van de omvang van de 
samenhangen tussen harddrugs en criminaliteit geproduceerd. Deze zijn 
gebaseerd op geregistreerde gegevens van drugsgebruik en bekende daders 
(verdachten) in enkele steden en regio's (Bieleman, Snippe en De Bie, 1995). 
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drugsverslaafden onder arrestanten 	 33% 

drugsgebruikers in gevangenispopulatie 	 50%  
`criminele' clienten in methadonverstreldcing 	 33% 

'criminelen' onder  alle drugsverslaafden 	 40%  
aandeel van drugsgebruikers aan 'alle diefstal' 	 50% 

De resultaten van deze omvangschattingen lcunnen daarnaast warden 
gerelateerd aan veldonderzoek onder deelpopulaties van 
harddrugsgebruikers (Grapendaal e.a., 1991; Korf, 1995). In onderstaande 
tabel wordt op basis van al deze onderzoekgegevens de mate van statistische 
samenhang tussen harddrugs en criminaliteit benaderd. 

Tabel 7.1: op onderzoek gebaseerde schattingen van de mate van 
samenhang tussen harddrugs en crlminaliteit 

Bovenstaande percentages lawmen worden begrepen als gemiddelden van 
een aantal op onderzoek gebaseerde schattingen. Er is altijd sprake van tijd-
en plaatsgebonden fluctuaties rond de genoemde percentages. Bij 
bovengenoemde schattingen van de samenhang tussen drugs en criminaliteit 
lcunnen de volgende kanttekeningen worden gemaakt. 
Het percentage 'verslaafde' arrestanten is vooral gebaseerd op gegevens van 
politie en vroeghulp in de grote steden. Verslaving betekent dat de arrestant 
bekend staat bij de methadonverstrelcking of aan de politic te kennen geeft 
behoefte te hebben aan methadon gedurende zijn hechtenis. De gegevens 
over 'gebruikers' in detentieinrichtingen berusten vooral op registraties van 
de medische diensten. Hierin wordt elk door de gedetineerde vermeld 
gebruik van harddrugs voorafgaande aan de detentie meegerekend. 

Bij de gegevens uit het politiele-justitiele systeem is het vooral de mate en de 
betekenis van het kenmerk gebruilcherslaving waarover onduidelijk.heid 
bestaat. Wat is de relevantie van het 'gebruik' voor criminaliteit bij een 
gedetineerde die te kennen heeft gegeven in de weekends wel eens wat 
cocaine te gebruiken? 
Bij de gegevens die zijn gebaseerd op groepen bekende 'verslaafden' bestaat 
daarentegen de grootste onduidelijkheid over de feitelijke betekenis van het 
begrip criminaliteit. Wat betekent het precies als een verslaafde al of niet 
als 'crimineel' wordt aangemerlct? De in de tabel genoemde percentages 
'criminaliteit onder gebruikers' zijn gebaseerd op een in onderzoek veel 
gehanteerde definitie van 'crimineel zijn'. Deze komt er op neer dat de 
verslaafde actueel en regelmatig een bepaald deel van zijn verslaving 
financiert met de opbrengsten van criminaliteit. De geconstateerde mate van 
criminaliteit van verslaafden is direct afhankelijk van begripsdefinitie. Zo 
werd bijvoorbeeld in een sterk op drugsgerelateerde criminaliteit gericht 
veldonderzoek geconstateerd dat jets meer clan de helft van de onderzochte 
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groep heroIneverslaafden (volgens eigen zeggen) ten tijde van het onderzoek 
op zijn minst enige vermogenscriminaliteit pleegde (Grapendaal e.a., 1991). 
Uitgaande van een ander criminaliteitscriterium, in hoeverre criminaliteit als 
voornaamste bron van inkomen ter financiering van het verslavingsbestaan 
dient, wordt echter een heel andere conclusie getrokken. Uitgaande van deze 
definitie werd 22% van de onderzochte groep aangemerIct als 'criminele 
drugsgebruiker'. In alledaagse ideeen over verslaving en criminaliteit dreigt 
de misvatting te ontstaan dat 'de meeste' harddrugsverslaafden 'typisch 
crimineel' zijn. In feite leidt onderzoek eerder tot de conclusie dat dit geldt 
voor hoogstens 25% van de deviante drugsverslaafden, terwijl naar schatting 
jets meer dan de helft van deze groep geen of alleen in geringe mate 
criminaliteit bedrij ft. 
De grootste onzekerheid bestaat over de vraag welk deel van de totale 
criminaliteit kan worden toegeschreven aan gebruikers/verslaafden aan 
harddrugs. De in de tabel genoemde schatting van 50% berust vooral op 
analyse-gegevens van de politic waarbij van bekende daders het kenmerk al 
of niet gebruik/verslaving werd vastgesteld. Dit gegeven kan aanleiding 
geven tot een sterke overschatting van de betekenis van drugsgebruik en 
verslaving voor criminaliteit. De aard van de gegevens brengt met zich mee 
dat er alleen uitspraken lcunnen worden gedaan over geregistreerde 
vermogensdelicten met bekende dader. Er zijn goede redenen om aan te 
nemen dat verslaafde drugsgebruikers meer kans hebben om in deze 
categoric terecht te komen dan andere vermogensdelinquenten. Dit hangt 
samen met het feit dat de gegevens uitsluitend betreldcing hebben op een 
bepaald type criminaliteit, namelijk de commune vermogensdelicten - 
varianten van 'gewone' diefstal. In concreto moet worden gedacht aan snelle, 
opportunistische straatcriminaliteit. Dit soort criminaliteit speelt zich vooral 
af in het publieke domein en kent (mede daarom) een betrekkelijk hoge 
palckans. Het gaat om delicten als winkeldiefstal, insluiping en `eenvoudige' 
inbraak in auto's en woningen, tasjesroof, fietsendiefstal etc. Uit 
veldonderzoek onder drugsgebruikers is bekend dat juist dit soort 
criminaliteit bij uitstek als 'typische' verslaafdencriminaliteit kan worden 
aangemerkt. Het 'waarom' hiervan wordt in paragraaf 7.5 aan de orde 
gesteld. 
Dit alles betekent dat de genoemde 50% een grote overschatting is wanneer 
we niet uitgaan van deze veelvoorkomende verrnogenscriminaliteit, maar 
bijvoorbeeld ook varianten van witteboorden criminaliteit meerekenen. Het 
zijn doorgaans niet de straatjunlcies die beursfraudes plegen, grootscheeps de 
belasting tillen, of subsidie-zwendels organiseren. 

De betekenis van drugsgebruik voor criminaliteit 
Kwantitatieve schattingen van de samenhang tussen drugs en criminaliteit 
hebben vooral betrekking op drugsgerelateerde vermogenscriminaliteit. 
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Het ministerie van Justitie heeft geschat dat van de 8 miljoen delicten die 
jaarlijks in Nederland warden gepleegd er bij ruim 700.000 sprake is van 
drugsverslaafden. Dit komt neer op ongeveer 10% van de totale criminaliteit. 
Indien de delicten die nauwelijlcs door verslaafden worden gepleegd buiten 
beschouwing worden gelaten, wordt geschat dat 13% van het totaal aan 
verslaafden kan worden toegeschreven. De door drugsverslaafden 
veroorzaalcte materiele maatschappelijke schade bedraagt 
naar schatting 650 miljoen. 

Met betrekking tot vermogenscriminaliteit, maar ook met betreklcing tot 
geweldscriminaliteit kan men zich afvragen wat nu eigenlijk de aard is van 
de samenhang met drugsgebruik en verslaving. De cruciale vraag is in 
hoeverre drugs een oorzakelijke factor zijn bij het voorkomen van deze 
criminaliteit. In hoeverre zouden delicten als diefstal, mishandeling in de 
relatiesfeer of 'zinloos straatgeweld (mede) warden begaan ten gevolge van 
gebruik en verslaving? Anders gezegd, in hoeverre mag worden verwacht 
dat het wegnemen van de effecten van intoxicatie en verslaving zal leiden tot 
vermindering van commune criminaliteit? 

7.4 Drugsgebruik en geweldsdelicten 

Het toeschrijven van geweld aan de effecten van middelengebruik lijkt een 
logisch gevolg van de constatering dat drugsgebruik (inclusief alcohol en 
bepaalde medisch voorgeschreven middelen) vaak vooraf gaat aan bepaalde 
typen van geweldsdelicten. Spreelcwoordelijk is de betekenis van alcohol bij 
'huiselijk geweld' alsmede bij groepsgeweld en vandalisme onder jongeren. 
Ook drugs als cocaine en ecstasy worden regelmatig geassocieerd met 
geweldscriminaliteit. 'Zinloos' geweld op straat, maar oak meer 
instrumenteel geweld, zoals bijvoorbeeld bij berovingen, worden deels 
verklaard als een gevolg van het gebruik van dergelijke middelen. Dergelijke 
verldaringen berusten op de veronderstelde rechtstreekse 
psychofarmacologische effecten van genoemde middelen. Veel geweld doet 
zich voor terwijl de geweldspleger 'onder de invloed' is van het 
middelengebruik. Er wordt aangenomen dat het geweld tot op zekere hoogte 
een gevolg is van, of op zijn minst gefaciliteerd wordt door de acute 
intoxicatie die na het middelengebruik optreedt. Door het gebruik 
veroorzaalcte opwinding, overmoedigheid, morele onverschilligheid en 
ontremming (het verlies van wilscontrole over het gedrag) vormen gangbare 
verklaringen voor de veronderstelde directe samenhang tussen gebruik en 
criminaliteit. 
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Genoemde verklaringen hebben een 
hoog vanzelfsprekendheidsgehalte. 
Er zijn echter grote 
interpretatieproblemen waardoor de 
werkelijke mate van 'criminaliteit 
gepleegd onder invloed' en de 
werkelijke 'veroorzakende' werlcing 
van de gebruikte middelen 
goeddeels in duister blijven gehuld. 
Een belangrijke reden hiervoor is 
dat er moeilijk kan worden 
onderscheiden tussen farmaco 
logische, culturele en 
psychologische factoren die een rol 
spelen bij de relatie tussen 
intoxicatie en geweldscriminaliteit. 
Intoxicatie met alcohol of middelen 
als ecstasy of cocaine hebben heel 
verschillende effecten die 
afhankelijk zijn van de context van 
het gebruik en de intenties (met het 
gebruik) van de gebruiker. De 
uitwerking van bewustzijns-
veranderende middelen is sterk 
afhankelijk van de verschillende 
(sub) culturele settings van het 
middelengebmik. Overvloedig 
drankgebruik tij dens een 
verjaarspartijtje of een borrel op het 
werk zal ongetwijfeld samengaan 
met ander sociaal (norm- 
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overschrijdend) gedrag dan de zelfde mate van drankgebruik bij het 
nachtelijke 'stappen' in het weekend of door jeugdige supporters voor of na 
de voetbalwedstrijd. Ingewikkelder wordt het nog vanwege het gegeven dat 
middelen ook worden gebruilct met de al of niet uitdrukkelijke bedoeling om 
geweldpleging te vergemakkelijken. Hierbij speelt enerzijds een rol dat 
intoxicatie min of meer welbewust wordt nagestreefd om de lust of de durf 
tot geweldpleging op te wekken, anderzijds kan het 'onder de invloed zijn' 
achteraf dienen als excuus voor geweldpleging. Het is hoe dan ook 
onwaarschijnlijk dat bij voorafgaand middelengebruik intoxicatie als (enige) 
werkelijke oorzaak van geweldsdelicten kan worden aangemerkt. Binnen een 
constellatie van factoren zal de psychofarmacologische uitwerking van 
bepaalde middelen ongetwijfeld een geweldbevorderende rol lcunnen spelen. 
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Er bestaat nog een andere relatie tussen drugs en (crimineel) geweld. Door 
de Amerikaanse onderzoeker Goldstein (1985) wordt dit aangeduid als 
'systemic drug violence'. Hierbij gaat het om geweld dat, met name binnen 
de sociale context van de drugshandel, maar ook wel binnen scenes van 
drugsverslaafden, wordt aangewend als een instrumented middel om 
(economische) machts- en belangenrelaties te reguleren. Afrekeningen en 
afstraffingen in de wereld van de (georganiseerde) drugshandel vormen de 
meest bekende voorbeelden van deze vorm van drugsgerelateerde 
geweldscriminaliteit. In ander Amerilcaans onderzoek wordt beschreven hoe 
in een hierarchisch opgezette handelsketen de (jeugdige) straatdealers door 
geweld worden gedisciplineerd (Mieczkowslci, 1992). 
Geweldpleging is het meest geeigende middel om het altijd dreigende 
bedrog en oplichting van de leveranciers door de straatverkopers tegen te 
gaan. Door toepassing van (soms dodelijk) geweld probeert de 
drugsleverancier zich ook van toekomstig bedrog te vrijwaren. Het door 
geweld verwerven en beschermen van een gerespecteerde positie binnen de 
drugseconomie is ook een bekend verschijnsel in de Nederlandse scenes van 
gebruikers en kleine straathandelaars. Bedriegen en bedrogen worden zijn 
betrelckelijk normale bestanddelen van het (economische) verkeer in de 
drugsscene. Geweld is een betrelckelijk inormaalt middel om de grenzen van 
acceptabel bedrog te markeren. Dit bij de drugswereld horende instrumentele 
geweld valt zonder meer te begrijpen als een consequentie van 
strafbaarstelling van drugs. Wie op straat of hogerop in de drugshandel 
wordt bedrogen kan zich niet wenden tot justitie of de Consumentenbond om 
zijn gelijk te halen. 

7.5 Drugsgebruik en vermogenscriminaliteit 

Impliciet, maar ongetwijfeld deels ten onrechte, wordt er algemeen 
uitgegaan van de notie dat drugsgerelateerde vermogenscriminaliteit wordt 
veroorzaakt door de verslaving. Hiervoor geldt de in zijn simpelheid 
overtuigende redenering dat verslaafden 'geen keuze' hebben voor het plegen 
van criminaliteit. Illegale drugs zijn duur, drugsverslaving gaat (in de 
pralctijk) niet samen met het hebben van een goede baan die voldoende geld 
oplevert om drugs te kunnen betalen. De verslaafde 'moet dus wel' stelen, in 
drugs handelen of zich prostitueren. In wezen is hier sprake van een sociaal 
geconstrueerde verldaring die aan de meest uiteenlopende partijen in de 
maatschappelijke discussie over drugs en criminaliteit grote voordelen biedt. 
Drugsgebruikers zelf, maar ook ouders van gebruikers, drugsbestrijdende of 
drugslegaliserende politici, justitie en hulpverleners lcunrien aan de 
constructie dat verslaving ongewenst sociaal gedrag als criminaliteit 
veroorzaakt sterke argumenten ontlenen, die zin en rechtvaardiging verlenen 
aan het eigen streven en handelen. Drugsgebruikers zijn moreel onkwetsbaar 
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achter het algemeen aanvaarde excuus `geen keuze' te hebben voor het 
plegen van criminaliteit. Drugsbestrijders worden gerechtvaardigd door te 
wijzen op de funeste sociale consequenties van verslaving. Maar ook 
actievoerders voor legalisering kunnen hun gelijk halen door erop te wijzen 
dat de door het drugsverbod gecreeerde marginaliteit van drugsverslaafden 
criminaliteit onvermijdelijk maakt. Alle partijen hebben een beetje 'gelijk' 
met de respectievelijke varianten van de notie dat drugsverslaving 
criminaliteit op zijn minst bevordert. 

Er hoeft niet aan te worden getwijfeld dat verslaving aan illegale drugs de 
kans op het plegen van vooral vermogenscriminaliteit sterk vergroot. Niet 
alleen de waarschijnlijkheid van vermogenscriminaliteit, maar ook de aard 
van deze criminaliteit wordt tot op grote hoogte bepaald door de condities 
van het bestaan van de verslaafde. Juist dit type criminaliteit is aangepast aan 
de omstandigheden en de vereisten van een maatschappelijke positie aan de 
rand en aan de 'dwingende' behoeftencyclus van (heroine)verslaving. 
Typische verslaafdencriminaliteit zoals fietsendiefstal, winkeldiefstal en 
auto's kraken is eenvoudig reproduceerbaar. Auto's, fietsen en winkels zijn 
alom aanwezig en vrijwel op elk moment 'beschikbaar'. Dit type criminaliteit 
kan op elk gewenst moment worden herhaald en het levert (daarmee) ook 
precies de geschikte cash flow op. De verslaafde is het meest gebaat bij een 
betrekkelijk constante, maar in omvang beperkte stroom van geldmiddelen. 
Criminaliteit moet voor de verslaafde idealiter precies genoeg opleveren om 
de dag door te komen. In dit opzicht bestaat een duidelijke analogie met de 
micro-economie van werken en consumeren aan de conventionele onderkant 
van de maatschappij. Beperkte geldmiddelen worden (noodgedwongen) 
vrijwel volledig uitgegeven aan korte termijnconsumptie. Niet voor niets 
gebruiken veel verslaafden het woord 'werken' voor dit soort dagelijkse 
drugsgerelateerde criminaliteit. 
Verslaafdencriminaliteit kan worden beschreven als opportunistisch, 
eenvoudig reproduceerbaar, laag renderend en met betreldcing tot de paldcans 
sterk riskant. Het voor drugsgerelateerde criminaliteit typerende grotere 
risico om in het openbaar te worden betrapt en als 'crimineel' aan de kaak te 
worden gesteld is voor veel verslaafden draaglijk vanwege het feit dat met 
de deviante drugsverslaving de grens van het respectabele burgerschap toch 
al is overschreden, zowel in hun eigen ogen als in het oordeel van de 
samenleving. Schaamte en angst voor statusverlies vormen voor 
drugsverslaafden weinig effectieve beletsels voor het plegen van openlijke 
criminaliteit. Anderzijds is goed geplande en veel deslcundigheid vergende 
criminaliteit een irreele wensdroom voor verreweg de meeste verslaafden. 
Het incidentele, met lange tussenpozen, verdienen van veel geld dat typisch 
is voor 'hoger geschoolde' vormen van criminaliteit zou bovendien sterk 
disfunctioneel zijn in het verslavingsbestaan. Zo blijkt bijvoorbeeld uit 
veldonderzoek in de scene van deviante drugsverslaving dat het (plotseling) 
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beschilcken over veel geld vooral complicaties oplevert (Faupel en Clockars, 
1987). De structuur die het voor de gebruiker positieve gevolg is van de 
dagelijlcse drugsgebonden activiteiten gaat dan verloren. Het drugsgebruik, 
met name het grenzeloze gebruik van cocene, neemt sterk toe. Na het 
spoedige en onvermijdelijke weer op de grond terecht komen wordt 
vervolgens een pijnlijke aanpassing aan een soberder gebruilcspatroon 
noodzakelijk. 

7.6 Verklaring in termen van oorzakelijkheid en functionaliteit 

De aard van drugsgerelateerde criminaliteit is nauw verbonden met en wordt 
tot op zekere hoogte bepaald door de kenmerken van de deviante 
drugsverslaving. Dit hoeft echter zeker niet te leiden tot de conclusie dat 
dergelijke criminaliteit onvermijdelijk is en wordt veroorzaakt door de 
verslaving. Er zijn goede redenen om de onbetwiste sterke relatie tussen 
harddrugs en criminaliteit eerder te verklaren met behulp van het begrip 
functionaliteit dan door oorzakelijkheid als verklaring aan te nemen. De 
notie dat criminaliteit primair het ongewenste en dwingende gevolg is van 
drugsgebruik strookt slecht met wat bekend is over de sociale en 
psychologische 'werkelijkheid' van verslaving aan illegale middelen. 
Criminaliteit en drugsverslaving kan begrepen worden als elementen van een 
deviante manier van leven aan de rand van de samenleving. Het deviante 
drugsbestaan vervult belangrijke functies voor de verslaafde. Hij vindt een 
sociale context, een dagbesteding, een domein voor competent en succesvol 
handelen en een duidelijke plaats in de samenleving. Het drugsbestaan is, net 
als andere vormen van sterk identiteit en dagelijkse structuur verlenende 
marginaliteit, een verleidelijk altematief voor adolescenten, die de 
noodzakelijke ontberingen voor het succesvol participeren aan de 
conventionele samenleving niet kunnen of willen dragen. Het is uiteraard 
geen toeval dat verslaving aan illegale middelen sterk is geconcentreerd aan 
de onderkant van de samenleving. 
Door te denken in termen van functionaliteit in plaats van oorzakelijkheid 
vallen belangrijke aan onderzoek ontleende inzichten over de 'werkelijkheid' 
van drugsverslaving op bun plaats. De belangrijkste daarvan zijn de 
volgende: 
Ten eerste bestaat er een evidente wederkerigheid tussen de elementen drugs 
en criminaliteit. Het zijn elementen die elkaar wederzijds versterken. 
Drugsgebruik verleent een 'geldig motief en een geloofwaardig excuus aan 
criminaliteit. Tegelijkertijd maalct criminaliteit het aanschaffen van dure 
middelen mogelijk. Net  als in het gewone burgerbestaan bepaalt eerder de 
'verdiencapaciteit' van de verslaafde zijn niveau van dmgsgebruik, dan dat er 
een vastliggende behoefte aan drugs zou bestaan die zijn mate van 
criminaliteit determineert. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat verslaafden 
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doorgaans heel goed in staat zijn om hun drugsconsumptie, eventueel met 
behulp van methadonverstrekking, aan te passen bij al of niet succesvol 
inkomen verwerven (Grapendaal e.a., 1991). 
Ten tweede kon worden geconstateerd dat in veel gevallen junkies niet alleen 
verslaafd zijn aan het middel maar ook aan het 'avontuur' er omheen. 
Afkicken van de heroine bleek vaak een minder zware opgave dan het 
weerstaan van de hunkering naar de oude malckers, de spanning en de 
zinvolle dagbesteding die in het bestaan van de verslaafde gegarandeerd 
waren. Met andere woorden criminaliteit van drugsverslaafden heeft veel 
meer dan uitsluitend een instrumentele betekenis voor de verwerving van het 
gewenste middel. In deze zin vormt criminaliteit veelal niet zozeer het 
'noodzakelijke kwaad' waarvoor het gemalcshalve vaak wordt gehouden. Het 
is eerder een essentiele component van de aantrekkelijkheid van illegale 
middelen. 
Gebleken is dat verslaving aan illegale middelen typisch de dynamiek heeft 
van een (deviante) carriere. De gemiddelde deviante verslavingscarriere kent 
na een aanloop van meestal enkele jaren, een fase waarin de involvering in 
het drugsbestaan zich op een hoogtepunt bevindt. De verslaafde is in staat 
om zich met veel energie en overtuiging te wijden aan deviante 
inkomstenverwerving en daarmee een voor hem of haar relatief hoog niveau 
van drugsconsumptie te realiseren. Vrijwel onveranderlijk treedt er daarna 
een fase in waarbij de hardheid van het drugsbestaan zwaarder gaat wegen, 
de energie vermindert en de spanning van het drugsbestaan anders 
(negatiever) wordt gewaardeerd. Anders dan zou lcunnen worden verwacht 
op grond van de veronderstelling dat verslaving criminaliteit veroorzaakt 
lijkt het er vaak eerder op dat de bereidheid en de capaciteit tot criminaliteit 
vermindert en dat het drugsgebruik daarbij wordt aangepast. 
Drugsverslaving biedt een goede reden en een 'geldig' excuus voor 
vermogenscriminaliteit. Het is zeker geen onvermijdelijk gevolg van 
verslaving. 

7.7 Drugsgebruik en overlast 

'Overlast' is de laatste tien jaar een ingeburgerd begrip in de Nederlandse 
samenleving geworden. In combinatie met uiteenlopende toevoegingen 
verwijst dit begrip naar de vermeende oorzaken van die overlast. 
Voorbeelden zijn: geluidsoverlast, verkeersoverlast, horeca en overlast. Een 
tot de verbeelding sprekende en in het oog springende vorm van overlast is 
de laatste jaren de 'drugsgerelateerde' overlast. Halverwege de jaren tachtig 
werd drugsgerelateerde overlast nog vooral als een Amsterdams fenomeen 
gezien. Het meest bekende voorbeeld was de 'open drugsscene' rond de 
Zeedijk en het daarop volgende politiele en bestuurlijke ingrijpen. Aan het 
begin van de jaren negentig komen overlastervaringen van burgers uit andere 

131 



steden en de grensstreek meer in de publiciteit. De drugsgerelateerde 
overlast komt onder de aandacht van een breed publiek, mede door de 
initiatieven van burgers, die vanwege het in bun ogen falende gemeentelijke 
beleid, zelf het heft in eigen handen nemen. Bekende voorbeelden zijn acties 
van bewoners in Rotterdam (Spangen en Perron 0), het Spijkerlcwartier in 
Arnhem en acties tegen heroineprostituees in Heerlen. Sindsdien heeft de 
bestrijding van drugsgerelateerde overlast een hoge prioriteit in veel 
stedelijke gemeenten. Op nationaal niveau is de bestrijding van 
drugsgerelateerde overlast tot een van de pijlers van het Nederlandse 
drugsbeleid verheven. 

De overlast wordt beschreven in termen van 'een zeer ongewenst 
maatschappelijk fenomeen'. Niet alleen vanwege de overlast als zodanig, 
maar ook omdat verondersteld wordt dat het in grote mate bijdraagt aan 
gevoelens van onveiligheid en het afnemende vertrouwen van burgers in de 
overheid. De drugsproblematiek wordt als een van de belangrijkste oorzaken 
gezien voor de sterke stijging van de algemene gevoelens van onveiligheid 
onder burgers gedurende de afgelopen 15 jaar. De groeiende intolerantie van 
burgers ten opzichte van drugsgerelateerde overlast wordt gezien als een 
potentiele belemmering voor een beleid gericht op de sociale integratie van 
drugsgebruikers. Drugsgerelateerde overlast wordt veroorzaalct door een 
relatief kleine groep (ongeveer 5000) van problematische 
harddrugsverslaafden. Drugsgerelateerde overlast is locatie- en/of 
wijkgebonden. Bepaalde buurten kenmerken zich als zogenoemde 
'harddrugsbuurten', waar de overlast het meest zichtbaar en voelbaar is. Deze 
buurten worden gekenmerkt door sociale achterstanden, marginaliteit en 
verpaupering. Naast overlast door harddrugsverslaafden wordt de laatste 
jaren steeds meer specifiek aandacht geschonken aan overlast door 
coffeeshops, die voor een groot deel overeenkomt met de overlast van 
horeca in het algemeen. 

7.8 Overlast door harddrugsgebruikers 

Definiering van Drugsgerelateerde Overlast 
De van Dale beschrijft de letterlijke betekenis van 'overlast' in tennen van 
een te zware belasting zoals vooral gebruikt in de scheepvaart. De meer 
figuurlijke betekenis duidt op geweld of moeite, hinder of schade die iemand 
te lijden heeft. Opvallend is dat het sociaal gerelateerde overlastbegrip, zoals 
het heden ten dage vaak gebruiln wordt, nog niet als voorbeeld gegeven 
wordt. 
Ogenschijnlijk is drugsgerelateerde overlast een voor ieder duidelijke term. 
Bij een nadere analyse blijkt het echter een complex en moeilijk af te 
bakenen begrip en voor meerdere interpretaties vatbaar. Bij criminaliteit is er 
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nog sprake van een maatstaf (de wet) waaraan dit handelen getoetst kan 
worden. Bij overlast is dit veel minder het geval. In ruime zin refereert 
drugsgerelateerde overlast aan uiteenlopende, feitelijke of vermeende 
handelingen (of de indirecte gevolgen daarvan) door drugsverslaafden, die 
door burgers als onaangenaam, hinderlijk en/of bedreigend worden. Deze 
handelingen kunnen een breed scala aan activiteiten omvatten uiteenlopend 
van crimineel handelen, openbare ordeverstoringen tot en met handelingen 
die risico's voor de volksgezondheid inhouden. Overlast is echter vooral 
ingevoerd in het politieke (als beleidsconcept) en publieke debat, naast 
criminaliteit om de negatieve gevolgen van illegaal harddrugsgebruik en 
handel voor bewoners en burgers aan te geven. Een onderscheid wordt 
gemaalct tussen twee vormen van overlast: objectieve en subjectieve 
overlast. Bij de objectieve overlast gaat het om verifieerbare, voor iedereen 
waarneembare overlast, waartegen zonder melding van klachten bestuurlijk 
en juridisch kan worden opgetreden. Subjectieve overlast heeft betreldcing 
op een overschrij ding van individuele normen van rust, orde en veiligheid. 
Hierbij komen vaker bewijstechnische en praktische problemen lcijken. 
Politieel en/of bestuurlijk ingrijpen hangt vaak af van het melden van 
klachten. Burgers percipieren en ervaren drugsoverlast in verschillende mate 
en in de pralctijk zijn 'objectieve' en 'subjectieve' vormen van overlast vaak 
niet duidelijk van elkaar te onderscheiden. Voor burgers zelf maalct het niet 
uit of de door hen ervaren overlast als objectief dan wel subjectief wordt 
gedefinieerd. Drugsgerelateerde overlast onderscheidt zich van andere 
vormen van overlast omdat illegale drugs, ongeacht of de gebruikers overlast 
veroorzaken of niet, voor velen sterke associaties oproepen met 
verloedering, criminaliteit en onveiligheid. 

Drugsgerelateerde overlast is lokaal en tijdsgebonden. Het kent een bepaalde 
dynamiek. Het wordt beinvloed door de interactie van verschillende 
elementen, die het bestrijden van deze overlast positief, dan wel negatief 
en/of direct dan wel indirect beinvloeden (figuur 7.1). 
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Figuur 7.1: Drugsgerelateerde Overlast 
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Zichtbaarheid van drugsscenes en ervaren overlast 
Opiniepeilingen uit 1995 en 1996 (Telepanel), geven aan dat ongeveer 5% 
van de Nederlandse bevollcing overlast ondervindt van drugsgebruikers in de 
eigen omgeving. Het betreft hier drugsgerelateerde overlast in de mime 
betekenis van het woord. 
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De meest genoemde vormen van overlast zijn vermogenscriminaliteit, 
onveiligheid op straat en angst dat kinderen met besmette naalden op straat 
in aanralcing komen. 

Recent onderzoek onder de Amsterdamse stadsbevolking, laat zien dat het 
overgrote deel van de Amsterdammers harddrugsbuurten kent in de stad. 
Gevraagd naar welke vormen van overlast zij in het algemeen ervaren, 
scoort vervuiling van de stad (40%), het parkeerbeleid, criminaliteit en 
vandalisme (ongeveer 25%) het hoogst. Overlast van harddrugsgebruikers 
en/of dealpanden wordt relatief minder vaak genoemd, namelijk door 
ongeveer een op de tien respondenten. 

Een lcwart van de Amsterdammers gaf aan geen van de genoemde vormen 
van overlast te ondervinden. 
Tweederde van de Amsterdammers geeft echter aan harddrugsgebruikers in 
de stad hinderlijk te vinden met name vanwege de gevoelens van 
onveiligheid en angst die deze scenes oproepen (44%), gevolgd door de 
negatieve gevolgen voor het imago van de stad (16%) en vervuiling van de 
buurt, bedelende gebruikers en het zien van spuiten op straat (alle rond de 
10%). 
Ongeveer een derde van de Amsterdammers geeft aan overlast in de eigen 
woonbuurt te hebben ervaren gedurende het jaar voorafgaande aan het 
interview. Dit percentage komt overeen met dat van het Europese 11 steden 
onderzoek, waarin ook Amsterdam in 1996 participeerde (Korf e.a., 1996). 

In de lijn der verwachting komen bewoners van `harddrugsscene' buurten 
vaker in contact met drugsgebniikers en ondervinden zij vaker overlast. Dit 
beeld komt duidelijk naar voren uit de resultaten van een Europees 
onderzoek binnen 6 Europese drugsscene buurten in 1994, waarin zowel 
Amsterdamse als Rotterdamse binnenstad bewoners ondervraagd werden 
(Renn en Lange, 1995, 1995 en Korf e.a., 1995). Bijna alle bewoners van 
deze buurten in Rotterdam en Amsterdam waren het laatste jaar 
voorafgaande aan het interview blootgesteld aan harddrugsgebruikers in hun 
buurt. 
Drugsgebruikers zijn volgens de bewoners in de 'drugsscene-buurten' ook 
het meest zichtbaar en het meest hinderlijk in vergelijking met andere 
deviante groepen zoals zwervers en prostituees. Meer dan tweederde van de 
Amsterdammers en Rotterdammers ervaart overlast van gebruikers. 
Ongeveer de helft van de Rotterdammers en een derde van de 
Amsterdammers ervaart overlast van zwervers. Straatprostituees bleken het 
minste overlast te geven al vond nog een op de vijf Amsterdammers en bijna 
de helft van de Rotterdammers deze als hinderlijk. Openlijk drugsgebruik, 
zichtbaar dealen en samenscholen van gebruikers worden het meest 
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waargenomen en als zeer overlast gevend ervaren. Ook het waamemen van 
gebruikers voor de deur door ongeveer een derde van de bewoners leidt tot 
een hoge mate van overlast. Het zien van spuiten op straat is in deze buurten 
frequenter dan onder de algemene stadsbevollcing, ongeveer vier op de tien, 
dit wordt als zeer hinderlijk/overlast gevend ervaren. Een hogere 
zichtbaarheid leidt tot een hogere mate van hinder in deze buurten. 

Factoren die het waarnemen en ervaren van overlast beinvloeden 
De resultaten van bovengenoemde onderzoeken illustreren, niet tegen de 
verwachtingen in, dat de mate van nabijheid met drugsscenes van invloed is 
op het waamemen en ervaren van overlast. Deze nabijheid is van invloed op 
het type overlast dat men ervaart. Buurtbewoners ervaren vooral concrete 
vormen van overlast, daarentegen lijkt het bij de stadsbevollcing in het 
algemeen in meerdere mate om gevoelens van onveiligheid en vermeende 
criminaliteit te gaan. De resultaten laten zien dat niet alle burgers en/of 
buurtbewoners in dezelfde mate hinder en overlast ervaren, ook als zij in 
gelijke mate met drugsscenes geconfronteerd worden. Indien overlast 
ervaren wordt, zijn er verschillen te constateren in de typen van overlast 
waaraan men zich ergert. Waar het voor de ene burger meer gaat am een 
persoonlijk ongemak, kan eenzelfde vorm van overlast voor een andere 
burger een emstige aantasting van het leefklimaat in de buurt betekenen. De 
aard van de samenhang tussen het waamemen van drugsgebruik en het 
ervaren van overlast is niet eendimensionaal. Een vermeende afname van het 
totaal aantal drugsgebruikers in de buurt, leidt niet automatisch tot een 
afname van overlastervaringen. Burgers verschillen in hun opinies of het 
aantal gebruikers gestegen dan wel gedaald is gedurende een bepaalde 
periode (Renn en Lange, 1995). Bewoners met overlast ervaringen in de 
eigen woonbuurt ervaren vaker overlast in de stad. Bewoners die weinig of 
geen overlast in hun eigen buurt ervaren, ondervinden minder overlast in de 
stad en zijn milder in hun oordeel ten op zichte van drugsgebruikers (Korf 
e.a., 1997). De samenhang tussen tevredenheid met de buurt en het ervaren 
van overlast vanwege drugsgerelateerde incidenten is het grootst. Hoe 
socialer en/of communicatiever bewoners zijn ingesteld, des te minder 
overlast zij ervaren. De bezorgdheid om de kinderen beinvloedt het ervaren 
van hinder en ontevredenheid met de buurt. Mensen die geen hinder 
ondervinden zien gebruikers vaker als slachtoffer en hebben vaker zelf drugs 
geprobeerd (cannabis). Mensen die overlast ervaren, zien gebruikers vaker 
als daders. Mensen die drugsscenes wel waamemen, maar deze niet als 
hinderlijk ervaren, zien gebruikers vaker als slachtoffers en hebben vaker 
ooit zelf gebruilct (Renn en Lange, 1995). 
Voor centrumbewoners lijkt het in het algemeen meer te gaan om een lastig 
bijverschijnsel van het stedelijk wonen. 
Het onderzoek van Renn en Lange (1995) toonde aan dat het merendeel van 
de tondememers' in de buurt drugs hinderlijk vinden. Dit duidt erop dat er 
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gedeeltelijk sprake is van een subjectieve interpretatie: een hoge criminaliteit 
in een buurt wordt vaak ten onrechte volledig toegeschreven aan 
drugsgebruikers. De soorten overlast en concrete gedragingen lijken in grote 
lijnen overeen te komen in de grote steden. Op basis van hun literatuurstudie 
onder 9 gemeenten (Nijmegen, Rotterdam, Amsterdam, Breda, Maastricht, 
Utrecht, 'Noesveen', Terneuzen en Groningen), hebben zij verschillen 
geconstateerd. In Amsterdam en Maastricht gaat het vooral om 
ordeverstoring en visuele overlast. In Groningen gaat het vooral om 
criminaliteit en openbare orde overlast. Den Haag heeft vooral te kampen 
met coffeeshopoverlast. In een onderzoek in Utrecht werd geconstateerd dat 
de totale groep 'marginalen' die visuele overlast veroorzaalct door het publiek 
veelal voor harddrugsgebruikers worden aangezien. Harddrugstoerisme 
vormt een specifiek probleem in enkele grensgemeenten, in Amsterdam en 
in Rotterdam. Harddrugstoerisme is wezenlijk anders dan softdrugstoerisme, 
omdat bij harddrugstoerisme de beschikbaarheid van de middelen te maken 
heeft met concentratiegebieden waar veel drugshandel plaats vindt, zowel op 
straat als op dealadressen. De preventie van de ontwikkeling van een 'open' 
dnigsscene vereist een specifieke aanpak - in tegenstelling tot wat bij 
softdrugstoerisme het geval is. 

7.9 Coffeeshopgerelateerde overlast 

Het exacte aantal coffeeshops in Nederland is niet bekend maar de huidige 
omvang wordt berekend op 1500. In de grote steden en in de 
grensgemeenten is de concentratie van coffeeshops relatief hoog. 
Amsterdam heeft het hoogste aantal coffeeshops (150) alsmede andere 
verkooppunten (302), gevolgd door Rotterdam, Den Haag, Groningen en 
Arnhem. Het begrip 'coffeeshop' is niet altijd zo helder als het op het eerste 
gezicht lijkt. Tussen gemeenten bestaan nogal wat verschillen in definiering 
over wat tot een coffeeshop gerekend moet worden (de traditionele 
coffeeshop, cafés en/of snackbars/shoarma zaken waar cannabis verkocht 
wordt). Het totaal aantal coffeeshops lijkt te stabiliseren of zelfs af te nemen, 
mede beInvloed door de invoering van de AHOJG-criteria (zie hoofdstuk 
drie) en opererende marktmechanismen. Regionaal zijn er echter verschillen 
te constateren. In gebieden met een relatief groot aantal coffeeshops lijkt 
zich een daling voor te doen. Daarentegen ziet men een stijging in gebieden 
waar coffeeshops nog vrij spaarzaam voorkomen. Dat wil niet zeggen dat 
softdrugs in die gebieden onbekend zijn, maar dat deze vooral door middel 
van andere distributiekanalen aan de man worden gebracht zoals huisdealers 
en/of vrienden en bekenden. Het aantal huisdealers wordt geschat op zo'n 
3000. _ 
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Over het algemeen wordt aangenomen dat het gebruik van softdrugs niet tot 
criminaliteit en/of overlastgevend handelen leidt. De overlast veroorzaalct 
door problematische harddrugsgebruikers wordt als veel omvangrijker en 
ingrijpender beschouwd. 

Gemeentelijke ervaringen met coffeeshopgerelateerde overlast 
Gemeentelijk 'coffeeshop overlastbeleid' is in de pralctijk vaak een reactief 
beleid. Een klein aantal gemeenten maalct gebruik van een Ilachtenlijn'. Het 
overgrote deel van de klachten is afkomstig van buurtbewoners en/of 
omwonenden. 

Op basis van een analyse van onderzoeksgegevens over gemeenten als over 
de algemene stadsbevolking en buurtbewoners kan worden gesteld dat de 
overlast door coffeeshops absoluut (feitelijke omvang) en ook relatief (in 
relatie tot andere vormen van overlast) klein is en/of ontbreelct. Tussen 
gemeenten en binnen gemeenten bestaan aanzienlijke verschillen. De 
overlast wordt vooral veroorzaalct door een klein aantal coffeeshops dat 
gelegen is in de minder sociaal-economisch welvarende woonbuurten. Het 
sluiten van coffeeshops op grond van een gemeentelijke verordening komt 
weinig voor. Indien dit wel gebeurt, heeft dit vaker te maken met 
overtredingen van het H-criterium (verkoop van harddrugs) en/of criminele 
activiteiten dan met het veroorzaken van overlast. In een aantal gevallen 
worden coffeeshops ook gesloten ten gevolge van het opzeggen van de 
huurovereenkomst door de verhuurder mede om redenen van overlast voor 
de buurt. 

7.10 Conclusie: drugsgebruik, feitelijke en ervaren overlast 

Warmeer we de resultaten van het onderzoek nit 1986-1987 vergelijken met 
die uit 1995 en 1996 lcunnen we concluderen dat het waarnemen van 
harddrugsgebruikers en het ervaren van overlast door burgers lijlct te zijn 
toegenomen. Deze onderzoeken tonen aan dat het ervaren van overlast niet 
alleen beinvloed wordt door het feitelijke handelen van gebruikers. Het 
ervaren van overlast wordt mede beinvloed door de mate van tevredenheid 
met de buurt, attitudes ten opzichte van drugs en gebruikers, sociaal 
demografische factoren, kenmerken van de buurtstructuur en de gebouwde 
omgeving. De oorzaken van deze verrneende toename zijn echter niet 
duidelijk te traceren en zijn waarschijnlijk het gevolg van een samenspel van 
uiteenlopende factoren (zie figuur 7.1). De meest voor de hand liggende 
verklaring zou kunnen zijn dat de groep van problematische 
harddrugsverslaafden daadwerkelijk meer overlast geeft. Aangenomen wordt 
dat deze groep niet in omvang is toegenomen. Dit zou betekenen dat een in 
aantal gelijk gebleven of zelfs gedaalde populatie meer overlastgevend 
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gedrag vertoont. De kenmerken van deze populatie zouden veranderd 
kunnen zijn. Hiervoor zijn geen eensluidende aanwijzingen te vinden. Wel is 
waargenomen dat een deel van deze populatie sterk verloedert en dat het 
relatieve aantal allochtonen en illegalen onder deze populatie toeneemt. De 
toegenomen aandacht van de media en de politiek voor drugsgerelateerde 
overlast zijn bijkomende verklaringen voor de grotere zichtbaarheid en het 
relatief grotere aantal burgers dat met deze groepen in aanraking komt (en 
daarmee de kans op toenemende overlastervaringen). Daarnaast zijn er 
aanwijzingen dat de tolerantie van burgers ten opzichte van het 
overlastgevende handelen van gebruikers afneemt. Deze `verharding' ten 
opzichte van drugsgebruikers is zichtbaar in de gepresenteerde 
onderzoeksresultaten, ook bij burgers die geen overlast ervaren. Meer dan de 
helft van de respondenten van het NIPO-onderzoek uit 1995 was van mening 
dat 'hard optreden' tegen gebruikers de beste oplossing voor het bestrijden 
van overlast zou zijn. De zichtbaarheid en de problematiek rond andere 
deviante groepen op straat, zoals dak- en thuislozen, alcoholisten, 
psychiatrische patienten, en zwerfjongeren, neemt toe. De overlast die door 
deze groepen veroorzaalct wordt, wordt vaak toegeschreven aan 
harddrugsgebruikers. 
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8 PUBLIEKE OPINIES 

8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de publieke opinie over drugs 
en drugsbeleid in enkele Europese landen en de Verenigde Staten, in de 
periode vanaf ongeveer 1970 in Nederland. Daarbij worth tevens de kennis 
van drugs bij de algemene bevolking in ogenschouw genomen. 
Het beeld dat uit de verschillende onderzoeken naar voren komt is 
fragmentarisch. De publieke opinie over dit moreel beladen en complex 
thema is lastig te meten. Het 'opinieklimaat' wordt sterk bepaald door de 
opvattingen van geinformeerde en genteresseerde mensen. 

8.2 Soft- en harddrugs 

Amsterdammers over sofidrugs en harddrugs 
Toen in 1996 aan Amsterdammers van 18 jaar en ouder werd gevraagd 
zichzelf een schoolcijfer te geven over hun algemene kennis in het algemeen 
van drugs, was het resultaat een krappe voldoende (gemiddeld: 5,7). Een op 
de drie gaf zichzelf een onvoldoende. Verrassend is ook dat bijna een op de 
zes Amsterdammers spontaan geen enkel onderscheid weet te noemen tussen 
'softdrugs' en 'harddrugs'. Degenen die wel verschillen weten, menen vooral 
dat softdrugs niet en harddrugs wel verslavend zijn, dan wel dat harddrugs 
gevaarlijker/slechter voor de gezondheid zijn of dat het gebruik van 
harddrugs minder controleerbaar is. Bij de keuze tussen het in aanraking 
komen van een eigen kind in de puberteit met hasj of wiet, ecstasy en 
heroine vinden Amsterdammers heroine veruit het ergst, slechts een enkeling 
kiest voor cannabis en iets meer voor ecstasy. 

Als Amsterdammers al een beeld hebben van 'typische' softdrugsgebruikers, 
dan hebben ze daarbij tamelijk algemene groepen op het oog. Het meest 
denken ze aan jongeren en studenten. Slechts een klein deel associeert hen 
vooral met stereotypen als hippies, alternatieve mensen en werklozen. Bij 
een 'typische' ecstasygebruiker denken Amsterdammers het vaakst aan 
jongeren in het uitgaansleven, gevolgd door jongeren in het algemeen. 
Slechts een klein deel noemt specifiekere groepen als 'gabbers' of 
'intellectuelen'. De typische heroinegebruiker roept meer uiteenlopende 
associaties op, die echter gemeenschappelijk hebben dat zij doorgaans een 
negatieve lading hebben: mensen met een mager, vies, verwaarloosd en 
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ongezond uiterlijk; zwervers, randfiguren, werklozen, kansarmen, sociaal 
zwaldceren of heroinehoertjes. 

Bekendheid met sofidrugs en harddrugs in Nederland en andere Europese 
landen 
In de jaarlijkse Eurobarometerenquete wordt gevraagd of men van bepaalde 
drugs wel eens heeft gehoord en of men deze wel eens heeft gezien. Vooral 
deze laatste vraag is tamelijk vaag; men kan bijvoorbeeld een bepaalde drug 
wel op televisie of in voorlichtingsfolders hebben gezien, maar nooit 'in het 
echt'. 
Volgens de Eurobarometer hebben vrijwel alle Nederlanders wel eens van 
een of meerdere illegale drugs gehoord. Van de andere illegale drugs 
hebben Nederlanders het vaakst wel eens van heroine, cocaine en LSD 
gehoord. In 1995 komt daar ook ecstasy bij. Maar ook van een in ons land 
niet zo bekend middel als crack heeft de meerderheid van de Nederlanders 
wel eens gehoord. Al deze drugs hebben zij veel minder vaak wel eens 
gezien dan hasj en marihuana. Vergeleken met andere Europese landen zijn 
Nederlanders vaker bekend met illegale drugs; jonge Nederlanders hebben 
verhoudingsgewijs vaker wel eens van ecstasy gehoord. In het algemeen 
geldt dat de bekendheid met verschillende drugs in Noordwest Europa groter 
is dan in Zuid-Europa. Opvallend is dat in Zweden, waar toch een geheel 
andere drugsbeleid gevoerd wordt, in 1995 vrijwel evenveel mensen wel 
eens van de verschillende soorten drugs gehoord hebben als in Nederland. 
Het verschil tussen 'ooit gehoord' en 'ooit gezien' is in Nederland veel kleiner 
dan gemiddeld in de EU. Nederlanders hebben veel vaker wel eens 
marihuana of hasj gezien (op dit punt lijken ze overigens sterk op de Denen). 
Hetzelfde geldt voor ecstasy en in mindere mate voor cocaine. Naast 
Nederland heeft men in Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninlcrijk 
het vaakst ooit een of meer illegale drugs gezien. In Portugal, Italie en 
Griekenland komt dat het minst voor (INRA, 1996). 

Stepping stone theorie 
Volgens de Idassieke stepping stone theorie leidt het gebruik van softdrugs 
vrijwel onvermijdelijk tot het gebruik van zwaardere middelen. Volgens 
een in 1982 gehouden landelijke huishoudsurvey van het NIPO meende de 
helft van de Nederlanders dat softdrugsgebruik meestal overgaat in 
harddrugsgebruik, terwijI dit volgens een kwart soms het geval was. Van de 
in 1983 ondervraagde jonge Nederlanders (15-24 jaar) waren twee op de drie 
het eens met de stelling dat iemand die hasj of marihuana gebruilct op den 
duur zwaardere drugs gaat gebruiken. Uit een meer recente in Amsterdam 
verrichte huishoudsurvey van 1996 blijkt dat ruim een op de drie vindt dat 
softdrugsgebruikers een grotere kans lopen om aan harddrugs te geraken. 
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8.3 Schadelijkheid van illegale drugs 

Eind jaren zeventig vond 95% van de Nederlandse scholieren van 13-24 jaar 
'drugs' schadelijk. Eind jaren tachtig/begin jaren negentig was hierin weinig 
veranderd (CBS, 1994: 17). Van de in 1983 ondervraagde jonge 
Nederlanders (15-24 jaar) noemden er twee op de drie heroine als een van de 
meest schadelijke drugs; daarna kwamen LSD en cocaine. Een op de vijf 
noemde (ook) hasj en marihuana. Bijna de helft meende dat als men af en toe 
hasj of marihuana gebruilct het geen schadelijke gevolgen heeft. Opvallend 
was dat cannabisgebruikende jongeren vooral alcohol en heroine tot de 
schadelijke drugs rekenden. In 1996 schaarde een kwart van de 
Amsterdammers zich achter de stelling dat harddrugs op zich niet 
schadelijker zijn dan sterke drank (Korf, De Boer en Jorna, 1996). 
Volgens de Eurobarometer van 1995 vindt ongeveer 40% van de 
Nederlandse bevolking het gebruik van marihuana of hasj (tamelijk of zeer) 
gevaarlijk voor de gezondheid. Voor jonge Nederlanders (15-24 jaar) ligt dat 
niet veel anders. Het gebruik van andere illegale drugs vinden Nederlanders 
vaker gevaarlijk. Heroine en cocaine staan bovenaan, maar ook vindt een 
meerderheid het gebruik van ecstasy gevaarlijk voor de gezondheid (zie 
figuur 8.1.). 

Figuur 8.1: 	Schadelijkheid van verschillende drugs volgens 
huishoudsurveys in Nederland en EU, 1995 
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Ook in andere Europese landen worden heroine en cocaine, gevolgd door 
LSD, beschouwd als de meest gevaarlijke drugs voor de gezondheid. In het 
algemeen zijn de afgelopen jaren steeds minder Europeanen hasj en 
marihuana schadelijk voor de gezondheid gaan vinden, hoewel nog steeds 
een meerderheid deze mening is toegedaan. Als het gaat om schadelijkheid 
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wordt in Nederland het sterlcst onderscheiden tussen 'softdrugs' en 
'harddrugs' en in Zweden en Spanje het minst. Zweden neemt een 
uitzonderingspositie in, aangezien daar ongeveer 90% van zowel de 
algemene als de jongere bevolking het gebruik van hasj en marihuana 
gevaarlijk voor de gezondheid vindt. 
In de Verenigde Staten is (terecht) de meer uitgebreide vraag gesteld of 
marihuana gevaarlijk voor de gezondheid is als het een of twee keer, 
incidenteel of regelmatig wordt gebruikt. Van de algemene Amerilcaanse 
bevolking vond in 1993 eenderde een of twee keer marihuana gevaarlijk; 
bijna de helft vond incidenteel gebruik en drielcwart het regelmatig gebruik 
van marihuana schadelijk (Harrison, Backenheimer en Inciardi, 1996). Ter 
vergelijldng: drielcwart vond een of twee keer heroine of cocaine gevaarlijk, 
hetgeen overigens minder is dan gemiddeld in de EU voor het gebruik van 
deze drugs tiberhaupt. 

8.4 Aard van het drugsprobleem 

In de Eurobarometer is onderzocht hoe Europeanen tegen 'het 
drugsprobleem' aankijken. Dat gebeurt aan de hand van enkele stellingen 
over de mogelijke gevolgen van (illegaal) drugsgebruik, te weten: Aids, 
prostitutie, gezondheidsproblemen, sociale/maatschappelijke problemen, 
geweld, zelfmoord, ondermijning/afbraak van de persoonlijkheid en 
problemen met de wet. 
De antwoorden van de ondervraagde Nederlanders (15 jaar en ouder) wijken 
in de jaren 1992 en 1995 nauwelijks van elkaar af. Een overgrote 
meerderheid is het met al deze stellingen eens. Jonge Nederlanders 
associeren drugsgebruik jets minder dan de algemene bevollcing met 
zelfmoord en iets meer met Aids (INRA, 1996). Ook voor de andere 
Europese landen geldt dat een overgrote meerderheid van de bevolldng het 
eens is met de genoemde stellingen. Kort samengevat lijkt men in Zweden 
en Denemarken nog het meest verontrust en in Nederland en Duitsland het 
minst. In Zuid-Europa associeert men problemen rondom drugsgebruik 
verhoudingsgewijs het sterlcst fnet Aids. De verschillen zijn echter klein 
(INRA, 1996). 
Als respondenten in de Eurobarometer een prioriteit moeten geven, blijken 
Nederlanders drugsgebruik het vaakst primair als een maatschappelijk 
probleem, als een last voor de maatschappij, te beschouwen. Dat geldt ook 
voor Europese landen in het algemeen, maar toch minder sterk dan in 
Nederland. Terwij1 Europeanen in het algemeen drugsgebruik vrijwel even 
vaak als een 'opgroeiprobleem zien, geldt dit in veel mindere mate voor 
Nederlanders. Op de tweede plaats beschouwen Nederlanders drugsgebruik 
vooral als een moreel probleern: drugsgebruikers hebben hulp nodig. 
Nederlanders vinden drugsgebruik vaker dan gemiddeld een 
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criminaliteitsprobleem. Jonge Nederlanders wijken in hun prioritering niet 
echt af van de algemene bevolking, maar vinden wel vaker dat 
drugsgebruikers geholpen moeten worden (figuur 8.2). 

Figuur 8.2: 	Oordeel van Nederlanders en andere Europeanen over 
de primaire aard van het drugsprobleem in 1995 
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Bij resultaten van onderzoek in de algemene bevollcing naar meningen over 
drugsbeleid dient men zich te realiseren dat burgers hier doorgaans matig 
over geinformeerd zijn. In de jaren tachtig en negentig is op meerdere 
manieren onderzocht hoe Nederlanders staan tegenover verschillende 
beleidsmaatregelen. Bij de als urgent geachte maatregelen staan, met 
tweederde van de bevolking, vervolging van drugshandelaren en gedwongen 
afkicken bovenaan. Op de tweede plaats staat de vrije verstreldcing van 
spuiten; de helft van de bevolking is hier voor. Daarna volgen 
voorlichtingscampagnes over de gevaren van drugs. Slechts een kwart van 
de bevollcing vindt behandelen en resocialiseren van drugsgebruikers urgent. 
Opvallend is echter dat men behandeling en resocialiseren veel 
doeltreffender acht dan het vervolgen van dealers. Volgens een NIPO 
enquete uit 1982 was slechts 8% van de Nederlandse bevolking voor de vrije 
verkoop van harddrugs zoals heroine. Daarentegen was 75% voor de vrije 
verkoop van sterke alcoholische drank. Ook voor sigaretten was dit 75% en 
voor softdrugs 24%. Niet veel meer dan een kwart van de bevolking dacht 
dat verlaging van de prijzen van drugs een belangrijk positief effect zou 
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hebben. Voorts deelt ruim de helft van de Amsterdanu-ners de stelling dat 
door het vrijgeven van harddrugs de bijbehorende criminaliteit sterk zal 
verminderen (Korf, de Boer, Jorna, 1997). 
De afgelopen jaren groeide de aanhang voor het aantonen van drugsgebruik 
door urine-analyse. Een meerderheid is voor urine-tests bij verdachten door 
de politie. Opvallend is dat vrijwel evenveel Nederlanders er ook voor zijn 
om zich zelf aan urine-analyse te laten onderwerpen. In 1995 is inmiddels 
ook al bijna de helft voor urine-tests bij het afsluiten van een 
levensverzekering en van een op de drie Nederlanders mogen werkgevers dit 
bij sollicitatie doen. 
In Eurobarometers van 1992 en 1995 is onder meer gevraagd naar de 
belangrijlcste maatregelen 'om het drugsprobleem tegen te gaan'. VervoIgen 
van drugsdealers staat ook nu bovenaan - en wel met stip. Op de tweede 
plaats staat voorlichting, overigens op flinke afstand. 
Op de derde plaats staat de aanpak van sociale en economische problemen, 
zoals bestrij ding van werkloosheid. Bij dit alles is er weinig verschil tussen 
de algemene Nederlandse bevollcing en jonge Nederlanders. 
Vergeleken met bewoners uit de gehele EU lcrijgt vervolgen van 
drugsdealers voor Nederlanders iets minder prioriteit. Verhoudingsgewijs 
vinden Nederlanders wat vaker dan andere EU-bewoners voorlichting van 
belang. Opvallend is de overeenkomst met de Zweedse bevolking: zij 
hechten evenveel belang aan vervolgen van dealers en aan voorlichting als 
Nederlanders. 
In 1996 is in Amsterdam onderzocht hoe de bevollcing dacht dat het huidige 
lokale harddrugsgebruik er uit zag en wat zij het meest wenselijke beleid 
vonden. Volgens de helft van de Amsterdammers was verstrelcicing van 
methadon het meest kenmerkend voor het huidige hoofdstedelijke beleid. 
Daamaast waren er Amsterdammers die, overigens ten onrechte, meenden 
dat 'heroine op recept voor echte verslaafden' of lgebruilcsruimtes waar 
verslaafden hun drugs lcuimen lcrijgen' het meest kenmerkend waren. 
Opvallend veel Arnsterdammers wisten het huidige harddrugsbeleid niet te 
typeren. Gevraagd naar het meest wenselijke beleid ten aanzien van 
drugsverslaafden iciest slechts 15% van de geinterviewde Amsterdanuners 
voor de verstrekking van methadon. De meerderheid geeft de voorkeur aan 
'heroine op recept voor echte verslaafden' (34%) of voor gedwongen 
afkicken (25%) (Korf, De Boer en Jona, 1997). 

8.6 Softdrugsbeleid 

Criminalisering van cannabisgebruikers 
Volgens cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau nam de publieke 
steun in Nederland voor het streng straffen van marihuana- en hasjgebruik 
tussen 1970 en 1975 toe naar driekwart van de bevolking. Vanaf 1980 is er 
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sprake van een dalende trend naar ruim de helft in 1991 (SCP, 1992). Wel 
bleek in 1996 slechts een kwart van de Amsterdammers voor het streng 
bestraffen van marihuana- en hasjgebruik te zijn (Korf, de Boer en Jorna, 
1996). Het is niet aannemelijk dat het grote verschil tussen de Amsterdamse 
en de landelijke cijfers uitsluitend is te verklaren door het verschil in tijd en 
dat landelijk nu ook nog slechts een lcwart voor criminalisering van 
cannabisgebruikers zou zijn. De stedelijke bevollcing verwacht 
waarschijnlijk minder heil van criminalisering van softdrugsgebruik dan 
landelijk het geval is. 
Uit een intemationaal onderzoek in 11 Europese steden van 1996 blijkt dat 
stedelingen in het algemeen vaker tegen dan voor streng bestraffen van 
cannabisgebruikers zijn. Net  als in Amsterdam bleken er ook in andere grote 
steden uit Noord-Europa minder voor- dan tegenstanders te zijn. 
Daarentegen was een - weliswaar soms nog kleinere - meerderheid in de 
Zuideuropese steden voorstander van criminalisering van 
cannabisgebruikers. 

In voormalig West-Duitsland vond in 1970 slechts 5% van de bevolking dat 
studenten die hasj hadden gerookt, mochten worden vrijgesproken. In 1982 
was dit gestegen naar 9% en in 1987 naar 15%. Als degenen die vonden dat 
de strafrechtelijke reactie beperkt diende te blijven tot een waarschuwing 
worden meegerekend, dan blijkt in 1970 ruim een lcwart van de West-
Duitsers tegen bestraffing te zijn; in zowel 1982 als 1987 is dit al bijna de 
helft. Hoewel men in West-Duitsland in de jaren zeventig dus nog sterker 
dan in Nederland voor criminalisering van cannabisgebruikers was dan in 
Nederland, zien we in de loop van de jaren tachtig in het buurland een 
sterkere groei van de aanhangers van liberalisering en houden Nederlanders 
en Duitsers er in de jaren negentig min of meer dezelfde opvattingen over 
criminalisering van cannabisgebruikers op na. Ook in Noorwegen, een van 
de weinige andere Europese landen waar de opvattingen over criminalisering 
van cannabisgebruik meermaals is onderzocht, is er sprake van een stijgende 
behoefte aan decriminalisering, maar toch veel minder dan in Nederland en 
Duitsland. 

Coffeeshops 
De laatste jaren zijn in Nederland verschillende onderzoeken gedaan naar de 
mening van de bevolking over coffeeshops en het softdrugsbeleid. Van 
belang is zich te realiseren dat burgers minder kermis van deze materie 
hebben dan beleidmakers soms lijken te veronderstellen. Zo bleken in 1996 
Amsterdammers coffeeshops vooral te beschouwen als etablissementen waar 
koffie, thee en frisdrank wordt verkocht. Verder dacht een zeer klein deel dat 
er (ook) harddrugs worden verkocht, met name ecstasy. 'Echte' coffeeshops 
denken Amsterdammers met name te herkennen aan het logo van het 
marihuanablad, terwijl deze vorm van affichering reeds sinds 1988 volgens 
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de officiele gedoogrichtlijnen is verboden en ook feitelijk weinig voorkomt. 
Ook wist een op de drie Amsterdanuners niet dat officieel softdrugs in het 
openbaar mogen worden gebruilct (het bezit is officieel we! verboden). Zeer 
weinig Arnsterdammers kunnen een juiste schatting maken van het aantal 
'echte' coffeeshops in bun eigen stad. Amsterdammers weten dus wel iets 
van het softdnigsbeleid en van coffeeshops, maar hun kennis is niet erg 
nauwkeurig. 
Verschillende onderzoelcsbureaus hebben in meerdere jaren opinies van de 
Nederlandse bevollcing over het softdrugsbeleid in lcaart gebracht. Hoewel 
de vragen onderling verschillen en de methodologische kwahteit soms te 
wensen overlaat, bieden de bevindingen wel aanlmopingspunten voor een 
algemeen beeld. In 1982 vond het NIPO dat bijna drielcwart van de 
volwassen bevolking van mening was dat softdrugs vrij te koop zouden 
moeten zijn. Meer recent, in 1995 en 1996, was de helft voor het gedogen of 
legaliseren van de verkoop van softdrugs. Hoewel er nog steeds meer voor-
dan tegenstanders van gedogen of legaliseren zijn, groeide landelijk de 
aanhang voor een wettelijk verbod op de verkoop van softdrugs. Daarbij 
dient men zich te realiseren dat er aan het begin van de jaren tachtig nog vrij 
weinig coffeeshops waren, terwijl deze nu op veel plaatsen in het land zijn 
aan te treffen. Burgers hebben dus heden ten dage met een andere 
werkelijkheid van doen. Dit kan ook verklaren waarom voorstanders van 
gedoogbeleid tegenwoordig de noodzaak van regelgeving en controle daarop 
benadrulcicen. Zo vond volgens een (overigens methodologisch tamelijk 
zwaldce) landelijke enquete in 1995 weliswaar ruim de helft van de 
Nederlanders dat coffeeshops open mogen blijven, maar dan toch vooral als 
er extra beperlcingen aan coffeeshops worden opgelegd. Een belangrijk 
argument bij de keuze voor gedogen/legaliseren lijlct daling van criminaliteit 
te zijn. Opvallend is dat druk vanuit het buitenland kennelijk weinig invloed 
heeft op hoe Nederlanders over coffeeshops denken. 
Dat de meerderheid van de Nederlanders VOOT gedogen (of legaliseren) is, 
betekent niet dat zij vanzelfsprekend content zijn met het huidige 
softdrugsbeleid. Dat bleek al bij de behoefte aan regelgeving en controle 
daarop. Gaan we af op het oordeel van Amsterdammers, dan lcrijgt de 
overheid van veel burgers een onvoldoende voor het handhaven van de 
zogenaamde AHOJG-voorwaarden, waaraan coffeeshops zich dienen te 
houden. Het slechtst zijn ze te spreken over het weren van minderjarigen. 
Desalniettemin lciezen veel meer Amsterdammers voor een beleid waarbij 
coffeeshops onder bepaalde voorwaarden en met een goede controle worden 
toegelaten, dan voor het zoveel mogelijk terugdringen van het aantal 
coffeeshops. Vergeleken met de landelijke bevollcing zijn Amsterdammers - 
met in bun stad verreweg het grootste aantal coffeeshops in ons land - iets 
meer geneigd de verkoop middels coffeeshops, zij het niet onvoorwaardelijk, 
te steunen. 
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8.7 Harddrugsbeleid 

Verplichte behandeling en medische verstrekking van verdovende middelen 
Sinds 1981 is met enige regelmaat onderzocht hoe de Nederlandse bevollcing 
staat tegenover verplichte behandeling en tegenover medische verstreldcing 
van verdovende middelen. De steun voor verplichte behandeling stijgt licht 
naar driekwart van de bevolking in 1992. Uit een Etu-opees 
stedenvergelijkend onderzoek komt naar voren dat ook Amsterdammers in 
meerderheid voor verplichte behandeling zijn, maar in mindere mate dan de 
landelijke bevollcing. Amsterdammers wijken hiermee nauwelijks af van 
bewoners van andere Europese steden. 
De stem voor het onder medisch toezicht gratis verstrekken van verdovende 
middelen aan verslaafden is aanzienlijk minder bij de Nederlandse bevolking 
dan voor verplichte behandeling. Het aandeel voorstanders schommelt door 
de jaren heen tussen ongeveer een kwart en een derde van de bevollcing. In 
Amsterdam is in 1996 meer specifiek gevraagd naar de mening van de 
bevolking over het onder medisch toezicht verstrelcken van heroine aan 
herdineverslaafden. Ruim de helft van de hoofdstedelijke bevolking bleek 
hier voorstander van te zijn. Dat is wat vaker dan gemiddeld in andere 
Europese steden, maar vergelijkbaar met bijvoorbeeld Kopenhagen, 
Lissabon en Barcelona. 
In een landelijk onderzoek van 1995 was een op de drie Nederlanders ervoor 
om twee jaar lang als experiment heroine te verstreldcen aan een groep van 
50 zwaar verslaafden; bijna de helft was tegen. 

8.8 Opinies over drugsverslaafden 

In een Eurobarometer van 1989 bleken Nederlanders drugsgebruikers vooral 
te zien als slachtoffers van drugsdealers en als mensen die ziek zijn en 
verzorgd moeten worden. Een klein deel zag hen als mensen die uit de 
maatschappij zijn uitgestoten en nog minder als potentitle misdadigers 
(Reuband, 1992). Voor de rest van de EU gold min of meer hetzelfde. 
In stedenvergelijkend Europees onderzoek is in 1995 gevraagd om burgers 
drugsverslaafden vooral als dader (delinquenten) of juist als slachtoffers 
(patienten) te zien. Bewoners van idrugsbuurten' vinden in duidelijke 
meerderheid dat drugsverslaafden vooral slachtoffers zijn. Dat geldt ook 
voor Amsterdam en Rotterdam, maar in iets minder mate dan in bijvoorbeeld 
Hamburg en Barcelona (Renn en Lange, 1995). Voor Amsterdammers uit de 
hele stad geldt volgens onderzoek uit 1996 min of meer hetzelfde. 
Overigens geldt ook met betreldcing tot opinies over drugsverslaafden dat 
burgers vaak een vertekend beeld hebben van de werkelijkheid. Zo bleek in 
1995 en 1996 dat slechts een klein deel van de Amsterdamse bevolking het 
totaal aantal drugsverslaafden in de stad redelijk juist wist te schatten. 
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Bovendien werd het aandeel autochtone verslaafden fors onderschat, terwijl 
het aandeel allochtonen en meer nog het aandeel uit omringende EU-landen 
overschat werd. 

8.9 Conclusies 

Vrijwel alle volwassenen Nederlanders hebben wel eens van hasj en 
marihuana gehoord. Inmiddels heeft een flinke meerderheid ook wel eens 
gehoord van heroine, cocaine of ecstasy. Dit alles betekent niet dat 
Nederlanders goed ginformeerd zijn over drugs en drugsbeleid. Zij weten 
weinig van de omvang van de populatie drugsverslaafden, zij hebben de 
neiging het aantal allochtone en buitenlandse verslaafden te overschatten en 
het aantal autochtone te onderschatten. Dit neemt niet weg dat 
Nederlanders vergeleken met bewoners uit andere EU-landen doorgaans 
beter geinformeerd zijn over drugs. Zij maken steeds meer het onderscheid 
tussen softdrugs en harddrugs. Bijna alle Nederlanders vinden heroine nog 
altijd de gevaarlijkste drug, gevolgd door cocaine. De meerderheid van de 
Nederlandse bevollcing meent dat softdrugsgebruik op den duur leidt tot 
harddrugsgebruik (stepping stone theorie). 
Volgens bijna de gehele bevolking van de EU-landen leidt drugsgebruik tot 
gezondheidsproblemen, gevolgd door sociale problemen, aantasting van de 
persoonlijkheid en problemen met de wet en in mindere mate tot de 
verspreiding van Aids. Inwoners van Zweden, Denemarken en Ierland zijn 
nog het meest verontrust over de gevolgen van drugsgebruik. Die van 
Nederland en Duitsland het minst. De verschillen zijn echter miniem. 
Over het softdrugsbeleid is de Nederlandse bevolldng verdeeld. Hoewel er 
kennelijk nogal wat Icritiek is op het huidige coffeeshopbeleid, is de 
meerderheid voor gedogen of legaliseren. Meestal meent men echter wel dat 
gedogen aan duidelijke voorwaarden verbonden dient te zijn en dat deze 
voorwaarden ook gecontroleerd dienen te worden. In Amsterdam - de stad 
met de meeste coffeeshops in ons land - is de aanhang voor gedogen-met-
controle sterker dan landelijk het geval is. 
Vergeleken met bewoners van andere EU-landen definieren Nederlanders 
'het dmgsprobleem' vaker in termen van overlast en criminaliteit - en de 
laatste jaren steeds minder als een gezondheidsprobleem. Nederlanders 
menen dat met name het vervolgen van drugsdealers prioriteit dient te 
hebben; zij geloven echter vaak niet in de doelmatigheid hiervan. Daamaast 
hechten zij meer dan gemiddeld belang aan voorlichting. 
Een meerderheid van de bevollcing van Europese steden ziet 
drugsverslaafden eerder als slachtoffer (patient) dan als dader (delinquent). 
De meerderheid van de Nederlanders is het eens met de stelling dat de 
overheid drugverslaafden moet verplichten zich daarvoor te laten 
behandelen. Circa de he'll van de Nederlanders was in 1992 voor de meer op 
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'harm reduction' gerichte maatregelen van de vrije verstrelcking van 
injectiespuiten. 

Uit de internationale vergelijking springen met name overeenkomsten tussen 
en verschillen met Nederland en Zweden in het oog. Net  als in Nederland 
heeft in Zweden bijna iedereen wel eens van drugs gehoord, maar veel 
minder heeft de Zweedse bevolking de middelen daadwerkelijk gezien. In 
Zweden vindt men veel vaker dan in Nederland softdrugs gevaarlijk voor de 
gezondheid. Zowel Nederlanders als Zweden geven minder dan gemiddeld 
prioriteit aan het vervolgen van dealers en beduidend vaker dan gemiddeld 
prioriteit aan voorlichting. 
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9 SCENARIO'S 

9.1 Inleiding 

In hoofdstuk 3 tot en met 8 zijn de belangrijkste ontwildcelingen op het 
terrein van het drugsbeleid samengevat. Ondanks de vele discussies die over 
het drugsbeleid worden gevoerd, zijn er zowel nationaal als internationaal 
slechts in beperlcte mate toekomstverkenningen beschikbaar. Een mogelijke 
oorzaak hiervan is de sterke ideologische richtingenstrijd bij het dnigsdebat 
en de grote onzekerheid omtrent de feiten bij drugsgebruik en drugshandel. 
Een recente min of meer waardevrije toekomstverkenning is door de 
onderzoekers en de leden van de scenariocommissie niet achterhaald. Wel 
zijn in de afgelopen jaren enkele publicaties en rapporten verschenen met 
(beleid)scenario's. Scenario's worden daarbij veelal ginterpreteerd als 
alternatieve beleidsstrategieen. 

In 1994 verscheen de nota 'Drugsbeheersing door legalisatie'. In de nota 
worden drie scenario's geschetst: 1. legalisering van softdrugs 2. medische 
verstreklcing van harddrugs, 3. wettelijke regeling voor alle drugs. De in dit 
rapport beschreven scenario's bevatten een aantal concrete voorstellen, op 
basis van een globale analyse van de bestaande situatie. In 1994 is een 
rapport verschenen met toekomstscenario's voor het Rotterdamse 
harddrugsbeleid (Dammers, Rosenthal, van der Torre, 1994). De bier 
beschreven scenario's zijn alternatieve beleidsstrategieen. Deze 
beleidsstrategieen worden beschreven in samenhang met twee zogenaamde 
autonome trends: een meest ongunstige en een meest gunstige. De meest 
ongunstige trend wordt gekenmerkt door een landelijk repressief 
drugsbeleid, een op ontwenning gerichte verslavingszorg, een toename van 
de werkeloosheid, een tweedeling van de samenleving en gettovorming, een 
stijging van het aantal deviante jongeren en probleemgezinnen en een 
toegenomen immigratie. Bij een meest gunstige trend wordt het bezit van 
hard- en softdrugs wettelijk toegestaan, vindt de handel onder 
overheidstoezicht plaats, is de verslaafdenzorg in vergaande mate 
gedifferentieerd en levert 'zorg op maat'. Bij een gunstige trend neemt ook de 
werkloosheid af, wordt de sociale binding tussen de verschillende groepen 
versterkt en stabiliseert de immigratie. Het ging in dit rapport om 'scenario's' 
voor het lokale beleid in Rotterdam. Het landelijk drugsbeleid wordt daarin 
als een autonome factor gezien. De speelmimte voor lolcaal beleid wordt 
gering geacht. De scenariostudie is vooral gebaseerd op opvattingen van 
personen, die betrokken zijn bij het Rotterdams drugsbeleid en slechts in 
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beperlcte mate gebaseerd zijn op een analyse van wetenschappelijke 
informatie. 

In 1994 is in Justitiele Verkenningen een artikel van Swierstra verschenen, 
waarin een aanzet wordt gegeven voor de opstelling van scenario's voor het 
landelijk drugsbeleid (Swierstra, 1994). In het artikel worden enkele 
beleidsopties, inclusief de optie 'ongewijzigd beleid' beschreven. 
Achtereenvolgens beschrijft Swierstra vier verschillende scenario's: 
• meer repressie 
• decriminalisering van softdrugs 
• gereguleerde verstrekking van harddrugs 
• legalisering van alle drugs. 
Vervolgens worden de mogelijke effecten van het gevoerde beleid bezien op 
de drugsproblematiek. 

In 1996 is in Zwitserland het rapport 'Drogenpolitischen Szenarien' 
gepubliceerd. Dit rapport is gebaseerd op een analyse van de situatie in zes 
Europese steden. Er worden drie benaderingen onderscheiden: 
• therapeutisch: drugsverslaving is een zielcte; 
• sociale controle: vertrekpunt is een drugsvrije samenleving; 
• schadebeperlcing: hoe lcunnen schade en risico's van drugs zo veel 

mogelijk voorkomen worden. 
Vervolgens worden zeven mogelijke scenario's voor drugsbeleid 
onderscheiden: therapie, abstinentie, repressie, drugsvrije samenleving, 
risicobeperking, gedifferentieerde legalisering en deregulering. De 
verschillende 'scenario's' worden systematisch beschreven en afgezet tegen 
de huidige beleidspralctijk in Zwitserland. Ook in dit rapport worden 
scenario's geinterpreteerd als alternatieve beleidsstrategieen. 

9.2 De methode van scenario-analyse van de STG: 
modelontwikIceling, verkenning en scenario's 

De methode van scenario-analyse van de STG is beschreven in Een 
methodologische handleiding voor scenario-onderzoek in de 
volksgezondheid en de gezondheidszorg. De praktijk bij de STG' (STG, 
1993). Een scenario is, daarin gedefinieerd als Een beschrzjving van de 
huidige toes/and van de samenleving (of een deel daarvan) en van mogelijke 
toekomstige toestanden van die samenleving, alsmede van reeksen van 
gebeurtenissen, die van de huidige toes/and naar toekomstige toestanden 
kunnen leiden'. 
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De STG-scenario's worden veelal ontwildceld op basis van conceptuele 
modellen van de huidige en toekomstige werkelijkheid. Een conceptueel 
model is een schematische weergave van het onderwerp in termen van de 
belangrijkste elementen en hun onderlinge relaties. Op veel terreinen, 
waarop de STG verkenningen heeft uitgevoerd, waren deze modellen reeds 
aanwezig of konden deze door gerichte inspanning en door gebruik te maken 
van goed gedocumenteerd empirisch onderzoek verder ontwildceld worden. 

Hoewel er veel onderzoek op het terrein van drugsgebruik en verslaving 
wordt verricht, ontbreken algemeen geaccepteerde modellen en theorieen 
over bijvoorbeeld de relatie tussen repressie en de ontwildceling van gebruik. 
Ook de data over gebruik en verslaving zijn veelal niet systematisch 
verzameld. Maar ook als data systematisch en meerjarig verzameld zijn, 
kunnen zonder algemeen geaccepteerde theorieen over onderlinge relaties 
geen wetenschappelijke uitspraken worden gedaan over mogelijke 
toekomstige ontwildcelingen. 

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop processen verlopen en mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen in beeld te brengen en om toch enkele 
scenario's te schetsen zijn de volgende conceptuele modellen gehanteerd. 

Figuur 9.1: Model voor beInvloedingsrelaties 

innerlijke dwang 

verwachtingen 

middel 

gebruik 

gewoonten 14] 

uiterlijke dwang 

Bron: Van der Stel, 1998 
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Verondersteld wordt dat het gebruik van drugs zich beweegt binnen, 
respectievelijk wordt beinvloed door: 

a. de verwachtingen over (de effecten van) het middel versus de concrete 
gewoonten van het gebruik, en 

b. de innerlijke (zelfbeheersing) versus de uiterlijke (exteme controle) 
dwang, die bepalend is voor de mate waarin aan het verlangen naar de 
roes of andersoortige beinvloeding gevolg lcan of mag worden gegeven. 

Deze vier momenten beinvloeden de hoogte van de consumptie en de 
beschikbaarheid van het middel, de subjectieve beleving van de consumptie, 
de waardering van het gebruik versus misbruik en de kansen of beperkingen 
om het gebruik in een meer gewenste baan te leiden. 

Onder verwachtingen verstaan we de sociale en culturele opvattingen van 
gebruikers over de gevolgen van een bepaald middel. Je wordt er 'agressief 
van of juist 'vrolijk', je wordt 'creatief of juist 'geremd'. De gewoonten 
hebben betreldring op de gebruilcswijzen en rituelen die gebruikers als voor 
hen waardevol hebben leren kennen. Deze verschillen zoals uit hoofdstulcken 
2 en 4 blijkt, in verschillende perioden. Zelfbeheersing heeft betreldcing op 
de verinnerlijlcing van waarden en normen. Gebruikers voelen zich schuldig. 
Zeker als bepaalde middelen maatschappelijk niet geaccepteerd of zelfs 
verboden worden. Hun geweten lcan gaan spreken als ze zich niet aan de 
gedragsnormen houden. Exteme controle verwijst naar de dwang- en 
drangmechanismen die bij het gebruik van psychoactieve stoffen altijd 
meespelen. De verleiding om ze te gebruiken kan zó groot zijn dat mensen 
tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen en gedwongen 
moeten worden zich aan regels te houden. Exteme controle gaat bijna altijd 
gepaard met sancties (zoals die van de zijde van politie en justitie) op het 
overschrijden van normen. 

Dit model beschrij ft het concrete gebruik als een variabele die afhankelijk is 
van de variatie en de onderlinge interactie van de vier beInvloedende 
variabelen, alsmede de bijzondere kerunerken van het desbetreffende middel. 
Het is evenwel denkbaar dat de kenmerken van het gebruik weer een 
zelfstandige invloed uitoefent op de overige variabelen. Door deze enorme 
variatiemogelijkheid is het niet mogelijk een exacte voorspelling te doen 
over het verloop van het gebruik in de tijd. her komt bij dat het sowieso 
lastig is om de genoemde variabelen om te zetten in een maat of getal. Het 
gebruik van dit model voor de ontwildceling van scenario's veronderstelt dat 
sociologische begrippen die tot nu toe slechts werden gelcwantificeerd als 
meer of minder of hoger of lager, een concrete uitdruldcingsvorm krij gen. Bij 
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het denken over relaties en patronen die bij drugsgebruik een rot lcunnen 
spelen, is ook het volgende conceptuele model gehanteerd. 

Figuur 9.2: Model van mogelijke verstoorde relaties 
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Bron: Van der Stel, 1998 

Verstoorde relatie tussen gebruiker, middel en omgeving 

Uitgangspunt van dit model is de bevinding dat elk gebruik (van 
psychoactieve stoffen) - at kort na de ontdeldcing en/of de productie ervan - 
omgeven is door a) een (allengs ingewildcelder) stelsel van (informele) 
gebruiken, regels, sancties, wetten en b) strategieen van mensen, sociale 
verbanden en instellingen, die erop gericht zijn het gebruik in banen te 
leiden, aan te waldceren of juist tegen te gaan. Opmerkelijk is dat, ondanks 
uiterlijke verschillen op dit vlak, zowel legaal als illegaal gebruik in hoge 
mate gereguleerd worden door rituelen en sancties. In subculturen van 
gebruikers heerst geen anarchie, behalve als ze z6 opgejaagd worden en 
tegen de rand van de samenleving worden gedrulct en het gebruik zo'n 
dominante plaats heeft ingenomen dat op meerdere fronten het sociale leven 
dramatisch wordt ondermijnd. 

Dit model veronderstelt het bestaan van relaties tussen middel, de gebruiker 
en de omgeving van zowel gebruiker als middel. Idealiter zijn deze relaties 
geconsolideerd op een voor de betrokkenen wenselijk evenwicht. Bij 
potentieel verslavende stoffen kan dit evenwicht verstoord raken. Illustratief 
in dit verband is het roken van tabak. Na de introductie ervan, eeuwen terug, 
is het gebruik in verschillende landen fel bestreden. Lange tijd heeft het de 
status van een medicijn gehad, wat betekende dat het alleen of hoofclzakelijk 
via een apotheek betroldcen kon worden. Tabak heeft dit met de meeste 
nieuwe 'drugs' gemeen: meestal werd hun introductie gelegitimeerd om de 
vermeende medicinale werking van de desbetreffende stof. Wijnen, tabak, 
cacao, sterke drank, opium, cocene, hasj, lachgas, koffie en thee, allemaal 
hebben ze in het verleden de aandacht van medici getrokken en mede 
daardoor in een potje of flesje in de schappen van de apotheek gestaan 
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alvorens ze legaal of illegaal op de vrije marlct verschenen. Marihuana werd 
in 1997 tegen kostprijs als medicijn verkocht in de zogenaamde coffeeshops 
als de 'patient een verklaring van zijn huisarts kon overleggen. De 
Koninldijke Nederlandse Maatschappij voor Pharmacie (KNMP) kondigde 
in hetzelfde jaar aan een wietzetpil te ontwildcelen en op de markt te brengen. 
Of het gebruik van psychoactieve stoffen door een persoon of een groep 
mensen in hun omgeving of door buitenstaanders als problematisch wordt 
gezien (zie figuur 9.2), is afhankelijk van drie factoren: 
1. De mate waarin een verstoorde relatie tussen de gebruiker en het 

middel is ontstaan, die zich onder andere uit in lichamelijke schade, 
psychische afhankelijkheid, gedragsstoomissen, materiele schade en 
negatieve juridische consequenties. Verslavingsgedrag kan een 
uitdruklcing van zo'n verstoorde relatie zijn. 

2. De mate waarin door de omgeving het desbetreffende middel in een 
kwaad daglicht wordt gesteld, en er als het ware een verstoorde relatie 
tussen de omgeving en het middel bestaat. Uitdruklcingsvormen van 
zo'n verstoorde relatie zijn strenge wetten en de bereidheid om deze 
wetten met veel inspanningen te handhaven. 

3. De mate waarin een verstoorde relatie tussen de omgeving en de 
gebruiker bestaat. De gebruiker c.q de gebruikersgroep loopt het risico 
daardoor in een maatschappelijk isolement te geraken en/of daar niet 
meer uit te komen. Dit laatste kan de binding met het middel doen 
versterken. 

Deze factoren hangen met ellcaar samen, maar de wijze waarop is sociaal-
historisch specifiek en is ook per middel verschillend. Het lcan zijn dat in het 
verlengde van een reeds bestaande 'verstoorde relatie' tussen omgeving en 
gebruiker bovendien een verstoorde relatie tussen omgeving en het middel 
ontstaat - iets wat daarvoor niet functioneel zou zijn geweest. Het 
omgekeerde is ook mogelijk. 

Verstoorde relatie en speceke middelen 
De drie genoemde factoren krijgen vooral betekenis wanneer de vraag naar 
de mate waarin er sprake is van een verstoorde relatie wordt toegepast op 
specifieke middelen. Gesteld dat het is gelukt om een methode te vinden 
voor de kwantificering van de mate waarin er een verstoorde relatie bestaat 
tussen gebruiker en middel. Het is dan aannemelijk dat een onderdeel van 
die maat betreldcing heeft op de snelheid waarin mensen lichamelijk en 
psychisch afhankelijk kunnen worden van de desbetreffende stof. Een ander 
onderdeel zal betrekking hebben op de vraag naar de duurzame lichamelijke 
en psychische schade die aan het gebruik verbonden is. De rokers van tabak, 
met name de sigarettenrokers daaronder, zullen zeer hoog scoren. 
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Heroinegebruikers ook, zij het dat zij op bepaalde facetten, zoals de 
lichamelijke schade van het middel, er veel gunstiger vanaf komen. 
Alcoholdrinkers zullen laag scoren op het vlak van de snelheid waarmee zij 
van het middel lichamelijk afhankelijk worden, maar eenmaal 'verslaafd', 
wat gemiddeld vele jaren meer duurt dan bij tabak en heroine, is de kans dat 
hun lichaam na verloop van tijd op veel fronten wordt aangetast heel reeel, 
hoewel rokers me& risico's lopen. 
Het bestaan van zo'n verstoorde relatie op zich zegt nog niet veel over de 
wijze waarop en de mate waarin de samenleving daarop reageert. Dat is 
afhankelijk van de bereidheid en de mogelijIcheid van de samenleving en de 
direct betrolckenen om een negatieve houding tegenover deze verstoring te 
ontwildcelen, door zich afwijzend tegenover het middel en/of de gebruiker 
ervan op te stellen en daarnaar te handelen. 

, 	 • 
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De opstelling van de samenleving: het belang van de morele politieke en 
ideologische overwegingen 
Uit de kenmerken van het middel als zodanig, uit de aard van de verslaving 
of de individuele afhankelijkheid, kan niet worden afgeleid hoe de 
samenleving zich tegenover roesmiddelen opstelt. In het algemeen zijn de 
politieke en ideologische verhoudingen cruciaal voor de mate waarin en de 
wijze waarop door de dominante groeperingen wordt gereageerd op, en 
geageerd wordt tegen, het gebruik van roesmiddelen. Economische belangen 
kunnen daarbij een belangrijk, achterliggend motief vormen, maar kunnen 
evengoed volstrelct genegeerd worden: droogleggingen en de 'war on drugs' 
vormen een grote aanslag op nationale economieen. Morele overwegingen 
zijn over het algemeen van grote invloed op de beoordeling van, en de 
reactie op, een bepaalde vorm van gebruik. De morele overwegingen komen 
niet uit de lucht vallen. Ze hebben een lange voorgeschiedenis, ze zijn 
gerelateerd aan de maatschappelijke verhoudingen in een land, en ze hangen 
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weer samen met de specifieke roesmiddelen die de verschillende sociale 
groeperingen gebruiken en de wijze waarop ze dat doen. Rationele 
overwegingen, wat bijvoorbeeld betreft objectieve gezondheidsschade zijn 
doorgaans secundair ten opzichte van politieke en morele opvattingen en 
strategieen. In onze samenleving bestaat er geen direct, lineair verband 
tussen de heftige of gematigde wijze waarop op een bepaalde verslaving 
wordt gereageerd en de schade daarvan voor de volksgezondheid. Er wordt 
over het algemeen heftiger gereageerd op heroine- of cocainegebruik dan op 
het roken van tabak, ofschoon het roken veel emstiger lichamelijke schade 
berokkent, en dat bovendien bij een aanzienlijk groter deel van de bevolking. 
Willen we lets begrijpen van alcohol- of drugsbeleid van de zijde van 
overheden of maatschappelijke groeperingen dan zullen we op zoek moeten 
gaan naar de - vaak zelden uitdruldcelijk vastgelegde - motieven en 
strategieen tegenover specifieke bevolkingsgroepen. Vervolgens moeten we 
het karakter van de verbindingen tussen deze motieven en strategieen en het 
gebruik van roesmiddelen door de bevollcingsgroep in lcwestie zien bloot te 
leggen. 

Maatschappelijke integratie van de gebruiker en/of het gebruik van 
specifieke middelen 
De maatschappelijke integratie van een bepaalde vorm van gebruik gaat 
hand in hand met de maatschappelijke integratie van de desbetreffende 
gebruikers. Het omgekeerde geldt ook. Er is een positief verband tussen de 
maatschappelijke integratie van het gebruik en het aantal gebruikers: een 
verstoorde relatie tussen omgeving en tniddel c.q. gebruiker voorspelt een 
relatief root aantal geheelonthouders. Slechts een minderheid durft te 
snoepen van een verboden vrucht. 
Met het hiervoor geschetste model over de verstoorde relaties lcunnen met de 
nodige terughoudendheid enige voorspellingen worden gedaan over het 
stellen van hulpvragen aan de verslavingszorg. Er bestaat een verband tussen 
de wijze waarop door de omgeving van een gebruiker op het gebruik (en het 
middel) wordt gereageerd en de mate waarin de gebruiker genoodzaalct 
wordt, of zich genoodzaalct voelt, om hulp te vragen en een poging te doen te 
ontwennen. Naarmate de samenleving of hun directe sociale omgeving een 
negatievere relatie is aangegaan met gebruikers en hun middelen, is de kans 
groter is dat de direct betroldcen gebruikers sociale problemen ervaren in 
relatie tot bun gebruik. Verwacht mag worden dat dan de kans groter is dat 
ze vanwege hun 'verslaving' een hulpvraag zullen stellen aan een instelling 
voor verslavingszorg. Let wel: 'moeten', want zolang het slechts op basis van 
vrijwilligheid plaatsvindt is de uiteindelijke 'opkomst' vrij gering. Om deze 
reden moet de samenleving en moeten personen in de directe omgeving van 
de verslaafde bereid en in staat zijn om 'dwang en drang' toe te passen. De 
kans daarop neemt toe naannate het middel door het verbod op de productie, 
handel en consumptie zo schaars is geworden dat de prijzen enorm sterk 
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stijgen. De verslaafde is dan genoodzaalct via criminele acties zich de 
benodigde middelen te verschaffen en zo het middel op de illegale marIct te 
paldcen lcrijgen. Als de criminele daad meer dan incidenteel is, is de paldcansi 
uiteraard relatief groot. Vele ernstige drugsverslaafden slijten daarom een 
behoorlijk deel van hun leven in de cel. 

Samenvattend 
Het model van 'beinvloedingsrelaties' en het model van 'verstoorde relaties' 
bieden enig inzicht op mogelijke aangrijpingspunten van de ontwikkeling 
van scenario's. Een heldere consistente analyse van mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen onder verschillende veronderstellingen kan echter met deze 
modellen niet gemaalct worden. • 

Wel kurmen vanuit bepaalde visies op het 'drugsprobleem' de inmiddels 
redelijk bekende gevolgen van bijvoorbeeld verbodsbepalingen en sancties, 
de 'autonome' ontwildcelingen voor wat betreft het beschikbaar komen van 
middelen (hoofdstuk 4), de voorspelbare publieke en politieke reacties 
(hoofdstuk 8) op de toename van overlast veroorzakend drugsgebruik 
(hoofdstuk 7) een aantal duidelijk te onderscheiden scenario's geconstrueerd 
worden. 

9.3 De bouwstenen voor scenario's; kritieke onzekerheden en 
kernelementen 

Het doel van scenario's 
Scenario's zijn bedoeld om het denken over mogelijke toekomstige situaties 
te structureren en mogelijkheden te bieden om het denkkader van de lezer te 
verruimen. Tevens zijn scenario's bedoeld om mogelijke stappen in de 
richting van een van de scenario's te signaleren. Hierdoor lcurmen de 
scenario's betrokkenen richting geven en structuur bieden bij het denken en 
uitwerken van bepaalde beleidsopties. 

Tegen de achtergrond van de hierboven aangeduide modellen en enkele 
belangrijke trends en ontwildcelingen zoals is beschreven in de hoofdstukken 
2 tot en met 8, zijn hieronder schetsmatige scenario's geconstrueerd. Bij de 
uitwerking van scenario's wordt gebruik gemaalct van de begrippen 
'kernelementen' en Icritieke onzekerheden'. Kritieke onzekerheden zijn 
drijvende krachten in de samenleving die in verschillende richtingen hun 
uitwerking zou lcunnen hebben. Kernelementen zijn de items/thema's waarop 
de scenario's van elkaar onderscheiden worden. 
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Kritieke onzekerheden en kernelementen 
Beleidsscenario's voor het 'drugsbeleid' zijn naar het oordeel van de STG 
slechts bruikbaar wanneer zij vallen binnen het spectrum van wat plausibel 
wordt geacht. Het onderscheid tussen de scenario's moet zijn basis vinden in 
de lcritieke onzekerheden die de toekomst van drugsgebruik en drugsbeleid 
bepalen. 

Bij de bestudering van het drugsgebruik, het drugsbeleid, de criminaliteit en 
de publieke opinies komen naar het oordeel van de commissie een tweetal 
dominante Icritieke onzekerheden' naar voren. Deze Icritieke onzekerheden 
vormen de dimensies van het assenstelsel waarbinnen de scenario's van dit 
rapport zijn opgebouwd: 

Formalisering versus informalisering 
In deze dimensie wordt 'formalisering' versus 'informalisering' geplaatst. Dit 
verwijst naar de wijze waarop de samenleving in het algemeen met drugs 
omgaat. Is er sprake van een straldce en strenge regulering ten aanzien van 
het gebruik van drugs of is er juist sprake van minder strilcte en soepelere 
regulering? 

Moralisering versus medicalisering 
Het tweede begrippenpaar 'moralisering' versus 'medicalisering' verwijst naar 
de wijze waarop de samenleving reageert op gebruik. Worden alle vormen 
van gebruik belcritiseerd en beoordeeld uit het oogpunt van goed en lcwaad 
of wordt de aandacht gericht op specifieke, sociaal-medisch te behandelen, 
categorieth? 

In hoofdstuk 2 zijn deze begrippen uiteengezet en in een historische context 
geplaatst. 3  Aangegeven is dat langs beide dimensies sprake is van golf 
bewegingen waarop 'het beleid' relatief weinig invloed heeft. 

Op basis van de bovengenoemde dimensies is het assenstelsel opgebouwd. 
De combinatie van de dimensies Tormalisering versus informalisering' en 
'moralisering versus medicalisering'. Athankelijk van de nadruk op beide 
dimensies van het assenstelsel zijn de volgende vier scenario's ontwilckeld: 
• Risicobeperlcing 
• Drugsvrije samenleving 
• Deregulering 
• Gedifferentieerde legalisering 

3 

 

Ben nadere toelichting op deze begrippen is te vinden in: J.C. van der Stel. 
Drinken, drank en dronkenschap; vijf eeuwen drankbestrijding en 
alcoholhulpverlening in Nederland (dissertatie), Utrecht, 1995. Handelseditie: 
Hilversum, 1995, pp.463-467. 
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De scenario's zijn in figuur 9.3 weergegeven. 

Figuur 9.3: 	Assenstelsel met scenario's 
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Bij het beschrijven van de vier scenario's is gebruik gemaalct van de 
conclusies van de hoofdstuldcen 2 tot en met 8, om op basis van 
kernelementen de scenario's zo consistent mogelijk uit te werken. 

Kern elementen 
De vier scenario's geven mogelijke toekomstbeelden weer. Aan de hand van 
de volgende kernelementen is het onderscheid tussen de vier scenario's 
verder uitgewerict: 

Algemene contouren 
Een beschrijving van enkele saillante contouren van het drugsbeleid in 2005. 
Tevens wordt kort de aanleiding van het ontstaan van een dergelijk 
toekomstbeeld weergegeven. 

Visie 
De wijze waarop de samenleving als geheel het drugsgebruik waarneemt en 
beoordeelt in termen van 'goed en kwaad' en de perceptie van de risico's van 
verschillende drugs. Zoals uit hoofdstuk 2, 3 en 9 blijkt is de visie van de 
overheid op het te voeren drugsbeleid tamelijk constant. De publieke opinie 
en visies van politieke partijen zijn nogal wisselend. Dit wordt mede 
veroorzaakt door reacties op criminaliteit en overlast. 
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Preven tie 
De boodschap die door middel van informatie en voorlichting aan de 
samenleving wordt verstrelct omtrent de consequenties van het gebruik van 
de verschillende drugs. 

Hulpverlening 
Onder het element 'hulpverlening' wordt uiteengezet waar de accenten bij de 
zorgverlening aan drugsgebruikers worden gelegd en de wijze waarop de 
hulpverlening ten behoeve van drugsgebruikers is georganiseerd. Evenals bij 
drugspreventie is bier relatief veel beleidsruimte. Vele soorten hulpverlening 
zijn in de afgelopen jaren ontwiklceld. De effectiviteit van verschillende 
hulpvormen is onvoldoende gedvalueerd. Dit wordt mede veroorzaakt door 
onvoldoende geexpliciteerde doelstellingen in de hulpverlening en preventie 
(zie hoofdstuk 6). 

Politie en justitie 
De wijze waarop de politie en justitie optreden tegen drugsproducten en 
drugshandelaren. Deze is sterk wisselend in de tijd. Het politie en justitie 
optreden is vaak een reactie op de bestrijding van criminaliteit en overlast 
(zie hoofdstuk 7). 

Stappen in de richting van... 
In elk scenario zijn onder het kopje 'stappen in de richting van...' feiten en 
omstandigheden aangegeven, die de realisatie van dit scenario zouden 
lcunnen bevorderen. 

De lezer van de scenario's zal zelf de haalbaarheid van de 'stappen in de 
richting van...' moeten beoordelen. Bij het onderzoek en de discussie in de 
scenariocommissie en de begeleidingsconunissie is gebleken dat vele de 
ruimte voor stappen in de richting van alternatieve scenario's zeer beperkt 
achten. Het denken wordt vooral beperlct door opvattingen over reacties uit 
het buitenland en de scepsis ten aanzien van de mogelijkheden om met 
'beleid', welke dan ook, bepaalde veranderingen te bewerkstelligen. Men kan 
zich eenvoudig weg geen voorstelling maken van een toekomstige 
werkelijkheid, anders dan marginale veranderingen ten opzichte van de 
huidige situatie. 
In de volgende paragrafen warden de aldus ontstane scenario's nader 
uitgewerkt. Voor de duidelijlcheid zij vermeldt dat het gaat am mogelijke 
plausibele toekomstbeelden. Zij zijn schetsmatig weergegeven. Bij de 
opstelling van de scenario's zijn min of meer logische veronderstellingen 
gedaan over bepaalde relaties vanuit een bepaalde visie op drugsbeleid. Met 
gebruikend makend van een verschillende interpretatie van de ervaringen uit 
het verleden en verschillende inschattingen over de aard en omvang van het 
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drugsgebruik bij alternatieve vormen van wet- en regelgeving en 
wetshandhaving. Door het ontbreken van wetenschappelijke onderbouwde 
theorieen over wetmatige relaties, is een kwantificering op dit moment niet 
mogelijk. Op basis van een meer gedetailleerd onderzoek zal het wellicht 
mogelijk zijn een indicatie te geven van de consequenties van de scenario's. 

Consequenties van de scenario's 
Door gebrek aan goede simulatiemodellen meent de commissie geen 
betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de consequenties van bepaalde 
scenario's. Wat betreft de gevolgen van bijvoorbeeld het aantal verslaafden, 
de noodzakelijke hulpverleningscapaciteit voor verslaafden, de omvang van 
criminaliteit en overlast en de maatschappelijke kosten zou tot op heden 
slechts een indicatie kunnen worden gegeven op grond van inzichten van 
deskundigen (zie bijlage I). Dit rapport zou de basis lcunnen vorrnen om de 
bestaande inzichten ten aanzien van de consequenties van de scenario's in 
beeld te brengen. Het zou daarbij goed zijn ook kwalitatief aan te geven 
welke doelstellingen ten aanzien van vermindering van drugs gerealiseerd 
lcunnen worden. 
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9.4 Scenario's 

9.4.1 Scenario: risicobeperking 

Figuur 9.4: 	Het scenario risicobeperking binnen het assenstelsel 

formalisering 
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Er is een brede steun voor een pragrnatische benadering van (ovennatig) 
drugsgebruik door bepaalde groepen in de samenleving blijven bestaan. De 
risico's van ovennatig drugsgebruik worden zoveel mogelijk vermeden. Gelet 
op de risico's van drugsgebruik is het streven gericht op het bereiken van een 
tdrugsanne' samenleving. Vrij algemeen is men van oordeel dat het onmogelijk 
is om drugs volledig uit onze samenleving te weren; het drugprobleem volledig 
oplossen is onhaalbaar. Centraal staat het beteugelen van de problemen. De 
schade voor de maatschappij en het individu worden zoveel mogelijk beperkt. 

Visie 

Gebruik van hard- en softdrugs kan leiden tot verslaving. Verslaving maakt 
afhankelijk en is in veel gevallen ook schadelijk voor de gezondheid. 
Bovendien veroorzaalct verslaving overlast, onveiligheid en criminaliteit. 
Verslaving aan drugs dient ,evenals verslaving aan tabak en alcohol, lcrachtig 
voorkomen te worden door beperlcing van verkoopmogelijkheden, het stellen 
van leeftijdsgrenzen voor het kopen van softdrugs en voorlichtingscampagnes. 
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Doel is de vermindering van het aantal drugsgebruikers en de verbetering van 
hun gezondheidstoestand. 

Preventie 

Veel belang wordt gehecht aan een 
goede effectieve drugsvoorlichting. 
De preventieve inspanningen zijn 
gedifferentieerd: enerzijds algemene 
voorlichting over de werlcing en de 
risico's van drugsgebniik, anderzijds 
secundaire preventie ter voorkoming 
van schade door drugsgebruik. 
Preventie is gericht op voorkomen 
van overmatig gebruik van softdrugs en het afzien van harddrugs gebruik. 
Drugsvoorlichting heeft een duidelijke plaats gelcregen binnen de algemene 
gezondheidsvoorlichting en opvoeding. Door de versterking van het toezicht in 
de nabijheid van scholen en uitgaansgelegenheden wordt de handel in drugs 
bestreden. 

Hulpverlening 

Politie en justitie 
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De hulpverlening is gericht op het zoveel mogelijk beperken van de risico's van 
drugsgebruik. Problematisch verslaafden worden zoveel mogelijk in het gareel 
gehouden. De hulpverlening is geconcentreerd op aantoonbaar effectief 
gebleken therapeutische interventies, die er op gericht zijn het dnigsgebruik 
onder controle te krijgen. Per client wordt bezien of hulpverlening in de rich-
ting van abstinentie (nog) perspectief biedt. Voor clienten waarvoor dat op 
afzienbare termijn onmogelijk lijkt, is een programma ontwildceld voor 
drugsgebruik onder medisch toezicht. 

De hulpverlening voor drugsgebruikers is duidelijk herkenbaar ondergebracht 
in specifieke instellingen met een beperlcte taakopdracht: beperk de risico's 
voor individu en samenleving. Deze instellingen werken nauw samen met de 
reguliere gezondheidszorg, arbeidsmarkt en scholingsgerichte instellingen. 

De hoogste prioriteit heeft de opsporing van handel in drugs die wettelijk 
verboden zijn, omdat er grote gezondheidsrisico's aan verbonden zijn. De 
laagste prioriteit heeft de vervolging van het gebruik van softdrugs. Politie en 
justitie volgen in grote lijnen een pro-actief beleid ten aanzien van de opsporing 
van harddrugs en de handelaren. Het justitiele vervolgingsbeleid is afgestemd 
op het vollcsgezondheidsbeleid. Het aantal verkooppunten is beperlct. Per 
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gemeente is een maximum gesteld aan het aantal 'gedoogde verkooppunten'. De 
dwang- en drangprojecten waar eind jaren negentig mee werd 
geexperimenteerd, zijn op beperkte schaal onderdeel geworden van de 
hulpveriening. 

Stappen in de richting van het scenario 'risicobeperking' 

Dit scenario sluit redelijk aan op de beleidspraktijk van de jaren negentig. Wel 
bestaat er de noodzaak de soms intuitief positief gewaardeerde beleidspralctijk 
te onderbouwen door bard' cijferrnateriaal, evaluatiestudies en kosten-
batenanalyses. Hier wordt meer aandacht aan besteed. Het drugsbeleid wordt 
beoordeeld op de vennindering van de aantallen drugsgebruikers en 
drugsverslaafden, bun gezondheidstoestand en de effecten van het drugsgebruik 
op de volksgezondheid in het algemeen. De effectief gebleken progranuna's op 
het gebied van preventie en hulpverlening worden uitgebreid. De scheiding 
tussen soft- en harddrugs, waarop het Nederlandse beleid sinds de jaren 
negentig is gebaseerd, heeft in de pralctijk haar waarde bewezen en is leidraad 
gebleven voor het beleid. 

Het gedoogbeleid van de jaren negentig wordt omgezet in heldere regels en 
normen. De wijze waarop deze regels gehandhaafd worden is duidelijk 
herkenbaar. Voor de verkooppunten van softdrugs wordt een 
vergiumingenstelsel ingevoerd. 
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9.4.2 Scenario: drugsvrije samenleving 

Figuur 9.5: 	Het scenario drugsvrije samenleving binnen het 
assenstelsel 
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In het scenario 'drugsvrije samenleving' waren diverse ernstige incidenten de 
aanleiding voor een nieuwe felle discussie over het relatief tolerante 
drugsbeleid in Nederland. Enkele ernstige delicten zoals de ontrafeling van 
grootschalige netwerken voor drugshandel, een toenemende overlast van 
drugsgebruikers in verschillende steden, een sterk stijgend aantal 
drugstoeristen, hernieuwde conflicten met andere Europese landen en enkele 
kort op elkaar volgende sterfgevallen als gevolg van overmatig gebruik van 
illegale drugs zijn de aanleiding voor een nieuwe felle discussie over het 
relatief tolerante drugsbeleid in Nederland. 
De ideologische tegenstanders van het tolerante drugsbeleid van Nederland 
lcrijgen van verschillende kanten steun voor hun opvatting dat Nederland een 
gidsfunctie zou moeten vormen voor een drugsvrije samenleving. 

Visie op een drugsvrije samenleving 

Het gebruik van (potentieel) verslavende middelen is schadelijk voor de 
gezondheid van het individu en voor de samenleving als geheel. Deze 
middelen dienen daarom streng gereglementeerd te worden. Alle middelen 
waarvan het aannemelijk is dat zij (op termijn) schadelijk zijn voor de 
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gezondheid en mogelijk een verslavende 
werking hebben, komen onder de 
Opiumwet. De productie, handel, en het 
gebruik ervan zijn geheel verboden. 
Drugs horen in het geheel niet in de 
Nederlandse samenleving thuis. De 
productie, verkoop en het gebruik van 
drugs worden in een gezamenlijke 
lcrachtsinspanning van alle betroldcen 
instanties systematisch bestreden. 
Preventie van het gebruik van drugs heeft 
hoge prioriteit. Doel is het minimaliseren 
van het gebruik van drugs en de 
afschrikking van het gebruik van drugs 

Preven tie 

Hulpverlening 
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door becireiging van boetes, dwangopnames en gevangenisstraffen. 

Preventieprograttuna's hebben mede door EU-inspanningen een Icrachtige 
impuls gelcregen. Er is aanzienlijk meer zicht ontstaan op de effectiviteit van 
bepaalde preventie-inspanningen. Door de strenge regels voor registratie van 
gebruikers van illegale drugs, is meer zicht ontstaan op de (potentiele) 
doelgroepen. 
De preventieprogramma's richten zich op alle (potentiele) drugsgebruikers. 
De centrale boodschap is het gevaar voor de gezondheid. Secundaire 
preventie zoals methadonverstreldcing en spuitommilprogranuna's is 
uitsluitend nog gericht op een zeer kleine groep 'onbehandelbare' patienten 
die niet (langer) in een inrichting zijn opgenomen. De programma's zijn aan 
strilcte regels onderworpen. Centraal staat daarbij registratie van gebruikers 
en de evaluatie van de resultaten. Doel is beperking van de overlast. 
Overtreding van de strilcte regels door 'onhandelbare' patienten kan leiden tot 
een hemieuwde beperking van de bewegingsvrijheid van betrokkenen of 
gevangenisstraf. 
De preventie wordt landelijk georganiseerd en gestuurd. De uitvoering 
geschiedt regionaal door de instellingen die ook voor de hulpverlening 
verantwoordelijk zijn. Op regionaal niveau is er een beperkte beleidsvrijheid 
bij de uitvoering van het landelijk preventiebeleid. 

De hulpverlening is gericht op het zo snel en effectief mogelijk afkicken. 
'Verantwoord' gebruik van harddrugs is niet mogelijk. Door de hulpverlening 
zijn heldere behandelingsprotocollen voor specifieke categorieen verslaafden 
ontwmpen. Indien het gebruik van harddrugs wordt vastgesteld, kan 'de 



client' - ook als hij mede verslaafd is aan 'soft' drugs - slechts terecht bij 
speciale hulpverleningsinstellingen. Deze instellingen zijn landelijk 
gespreid. Zij maken deel uit van een nationale drugs 
hulpverleningsorganisatie, die heldere, eenduidige en gespecificeerde 
behandelingsdoelstellingen hanteert. Zij zijn gericht op totale abstinentie. 
Deze nationale drugshulpverleningsorganisatie verleent ook hulp aan 
verslaafden die in penitentiaire inrichtingen zijn opgenomen. 
Hulpverleningsinstellingen worden jaarlijks getoetst op de door hen 
behaalde resultaten. 
Indien wordt geconstateerd dat iemand een gebruiker is van harddrugs wordt 
hiervan melding gemaakt bij de regionale drugshulpverleningsinstelling en 
justitie. Deze hulpverleningsinstellingen zoeken contact met de gebruikers 
en nodigen de betrokkene uit voor een of meerdere gesprekken en eventueel 
'behandeling'. Indien men het contact afwijst of de behandeling niet tot het 
gewenste resultaat leidt, wordt de gebruiker als 'onbehandelbare' patient 
geregistreerd. 
Bij crimineel gedrag of het veroorzaken van overlast wordt de patient 
gedwongen opgenomen of een gevangenisstraf opgelegd. 

Politie en Just itie 

Politie en Justitie treden pro-actief op ten aanzien van productie en handel 
van drugs. De verkoop van drugs is strafbaar. Er is een reactief beleid ten 
aanzien van de gebniikers van drugs. Politie en justitie zijn actief bij het 
bestrij den van overlast. Gebruikers van illegale drugs kan een boete en bij 
herhaalde overtredingen een gevangenisstraf worden opgelegd. Zij worden 
geregistreerd bij de drugshulpverleningsinstellingen. 
Door de vrij radicale wijziging in het drugsbeleid is in eerste instantie de 
behoefte aan hulpverlening en opvangplaatsen (cellen) toegenomen. 
Geleidelijk is later de vraag naar deze voorzieningen weer afgenomen als 
resultaat van de intensieve gerichte preventie en behandelingsinspanningen. 
Geconstateerd kan worden dat de productie en handel in harddrugs 
gedeeltelijk verplaatst zijn naar landen met een minder streng regime. 

Stappen in de richting van het scenario ' drugsvrije samenleving' 

De rijksoverheid heeft het initiatief genomen bij de radicale wijziging in het 
drugsbeleid. De relatief tolerante houding ten opzichte van drugs wordt 
verlaten, het zogenaamde 'gedoog'- beleid wordt beeindigd. 
De verkoop van drugs, ook in kleine hoeveelheden wordt strafbaar gesteld. 
In een hoog tempo worden de nog bestaande 'coffeeshops' gesloten. 

Er wordt een structureel overleg op nationaal en regionaal niveau op gang 
gebracht over de formulering en implementatie van het aangescherpte 
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lcrijgt meer ruimte voor het opsporen 
drugsproductie, handel en verkoop. 

drugsbeleid. Hierdoor is over en 
weer een goed begrip ontstaan 
voor elkaars problemen en wordt 
er gewerkt aan een gezamenlijke 
formulering en implementatie 
van het drugsbeleid in Nederland. 
Door deze intensieve vorm van 
samenwerlcing kan de relatief 
snelle koerswijziging in het 
Nederlandse drugsbeleid 
gerealiseerd worden. 

Door een intensieve publieks-
campagne wordt een stevig 
fundament gelegd voor het beleid 
dat gericht is op een samenleving 
die vrij is van drugs. De politie 
en het bestrijden van illegale 



9.4.3 Scenario: deregulering 

Figuur 9.6: 	Het scenario deregulering binnen het assenstelsel 

medicalisering 

formalisering 

informalisering 

DEREGULERING 

moralisering 

Algemene contouren 

Mede onder invloed van een 
toenemend inzicht in de beperlcte 
schadelijkheid van drugs, mits 
niet overmatig gebruilct, en de 
relatief bescheiden resultaten van 
de bestrijding van de handel in en 
gebruik van drugs, is er veel steun 
ontstaan voor deregulering van 
drugshandel en drugsgebruik. De 
meerderheid van de bevollcing 
onderschrij ft niet langer de 
noodzaak van een onderscheid 
tussen (overmatig) alcohol- en 
tabakgebruik en het (overmatig) 
gebruik van drugs. Iedere burger 
heeft zijn eigen verantwoorde-
lijkheid, voor zichzelf en voor 
anderen. Er is onderkend dat aan 
drugsgebruik ook plezier kan 
worden beleefd. Het is een 

Het ve 
OropOrt:ies van 
catastrofe aan te 
yoediligsbOdem 
tqOPT15Ph -740'..T,, or 

tiblifielizich*N$90);04:lert 
met 
hcc It. 

.die met
De•e!o• 

De kosten7yiii- 

• g,OgT:95,1„ 

sem 

inniiddels de 
nteriiationale 

-i7:/„..:Ordt .  de m..iats c 

dittsbestrijciiii.* 
astronomispe,,,,,OT  , 
''liderttissen . VOrdt de 
bi,v.,,:;.e.ror.oli,asrzdt:aa:diktai et7;d—ogbs met zi 

s Awal, 

een reusachtl_ 
r' overlast . die  

gsgebru 
iworde"h'verminderd., 

drugs be 

ande 
drastise 

997 

173 



prettige aanvulling op een avond praten, dansen, seks of andere tijdverdrijf. 
Stoffen als LSD of ecstasy kunnen zelfs een waardevolle emotionele, 
spirituele of religieuze beleving teweegbrengen. 

Visie 

Het verbod op drugs vormt een onaanvaardbare aantasting van het 
zelfbeschilckingsrecht en is een gevaar voor de democratie. De overheid 
heeft niet het morele recht drugsgebruik te verbieden. Het gebruik van de 
meeste drugs is in principe niet schadelijker voor de volksgezondheid dan 
het gebruik van alcohol en tabak. De verkoop of het gebruik van drugs 
behoeft niet aan meer of andere regels te worden onderworpen dan deze 
producten. Alleen die producten waarvan is aangetoond dat gebruik een zeer 
rote kans op verslaving en emstige gezondheidsschade veroorzaken, blijven 
in de Opiumwet vallen. Op de producten dient een vergelijkbaar toezicht te 
zijn als bij de Warenwet. Alle voorheen verboden producten worden 
gecontroleerd en zijn van een duidelijke productinformatie voorzien. Hierbij 
wordt inzicht gegeven in effecten, dosering, bijwerkingen, en een 
waarschuwing voor specifieke risicogroepen. Producten die niet aan 
bepaalde veiligheidseisen voldoen, worden uit de handel genomen. 
Verslaafden aan bepaalde producten maken gebruik van de reguliere 
somatische en geestelijke gezondheidszorg. 

Preventie en voorlichting 

Evenals bij het alcohol-
ontmoedigingsbeleid is 
drugsvoorlichting met 
name gericht op jongeren 
om overmatig gebruik te 
voorkomen. Voor 
verslaafden zijn effectie-
ve programma's voor het 
stoppen met overrnatig 
drugsgebruik ontwikkeld. 
Preventie-campagnes 
voor drugs verschillen in 
essentie weinig van die 
voor alcohol en tabak. De 
algemene voorlichting is 
met name gericht op 
informatieverstreldcing 
over lcwaliteit van drugs, 
de effecten en de 
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bijwerkingen van drugs. 

Hulpverlening 

De meerderheid van drugsgebruikers maakt geen gebruik van hulpverlening. 
Men weet het zelf in de hand te houden en veroorzaalct geen overlast voor de 
omgeving. De hulpverlening aan verslaafden is geIntegreerd in het reguliere 
zorgaanbod en is met name gericht op verslaafden met sociale problemen. 
Geconstateerd is dat de drugsverslaving gepaard gaat met veel psychische en 
psychiatrische problemen. De hulpverlening vanuit de ambulante geestelijke 
gezondheidszorg heeft daarvoor een gevarieerd aanbod van voorzieningen. 

De hulpverlening is gericht op het vergroten van de individuele 
verantwoordelijkheid om zo verstandig mogelijk met drugsgebruik om te 
gaan. 

Politie en justitie 

De lcwaliteit van drugsproducten wordt streng gecontroleerd. De politie 
treedt op tegen handel van drugs die niet aan de voorgestelde lcwaliteitseisen 
voldoen. Gebruikers die overlast en crimineel gedrag vertonen worden gelijk 
behandeld als andere wetsovertreders. 

Stappen in de richting van het scenario 'deregulering' 

Nederland als geheel wordt een experimenteergebied binnen de Europese 
Unie. Er is steun gezocht en gevonden om van de internationale verdragen af 
te wijken. Als vervolg op het experiment voor heroIneverstreldcing onder 
medisch toezicht zijn eind jaren negentig sommige producten gedereguleerd. 
Deze producten worden niet langer alleen via medici verstrekt maar zijn ook 
verkrijgbaar bij drogisterijen en andere specifieke verkooppunten. 
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9.4.4 Scenario: gedifferentieerde legalisering 

Figuur 9.7: net scenario gedifferentieerde legalisering biunen het 
assenstelsel 

medicalisering 

GEDIFFERENTIEERDE 
LEGALISERING 

formalisering 

informalisering 

moralisering 

Algemene contouren 

Politiek en maatschappelijk is er grote overeenstemming ontstaan dat 
gebruik van harddrugs slecht is. Verstandige mensen weten dat het gebruik 
van harddrugs tot ernstige vormen van verslaving kan leiden. lien relatief 
beperkt aantal jongeren en een nog kleinere groep volwassenen gebruiken 
softdrugs. De overgrote meerderheid gaat echter op verstandige wijze om 
met de beschikbare genotmiddelen. 

Visie 

Verslaving heeft een ontwrichtende uitwerking op het individu en de 
samenleving. Voor het gebruik van alcohol, tabak en softdrugs is 
regelgeving noodzakelijk om de schadelijke effecten voor de 
volksgezondheid te beperken. Een totaal verbod op het gebruik van middelen 
is niet noodzakelijk en niet gewenst. De regelgeving voor het gebruik van 
deze middelen wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. De consequentie 
van het gebruik van harddrugs, inclusief ecstasy is zodanig ontwrichtend dat 
productie en handel zijn verboden. 
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Preventie 

De voorlichting ten aanzien van harddrugs is duidelijk te onderscheiden van 
softdrugsvoorlichting. De boodschap van harddrugsvoorlichting is dat het 
gebruik van harddrugs schadelijk is voor de gezondheid. De boodschap van 
softdrugsvoorlichting is dat er verstandig mee om moet worden gegaan. De 
voorlichting vindt met name plaats via reclamespotjes en algemene 
voorlichtingsfolders die op diverse plaatsen gratis worden verstrekt. 

Hulpverlening 

Verslaafden aan drugs kunnen zich we 
Degenen die door welke omstandigheden 
softdrugs kunnen een beroep doen op 
zorgvoorzieningen. De meeste daarvan 
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nden tot de reguliere instellingen. 
dan ook verslaafd zijn geraalct aan 
een zeer gevarieerd aanbod van 
zijn gentegreerd in de reguliere 
ambulante geestelijke 
gezondheidszorg. Gebruikers die 
verslaafd zijn aan harddrugs 
worden met dwang en drang 
behandeld in de hiervoor speciaal 
ingerichte instellingen, indien de 
reguliere hulpverlening niet tot de 
gewenste resultaten leidt. 

Laagdrempelige programma's voor 
moeilijk bereikbare groepen zijn 
gericht op het bereiken van 
abstinentie. 

Het aantal drugs, waarvan de handel en het gebruik verboden is, is beperkt. 
Harddrugs, waarvan vaststaat dat zij ernstige schade aan de gezondheid 
toebrengen, zijn verboden. 

Het gebruik van softdrugs is aan beperkende maatregelen onderworpen. Het 
aantal verkooppunten is beperkt, reclame is verboden en de prijs is relatief 
hoog als gevolg van belastingrnaatregelen. Softdrugs zijn onderworpen aan 
een vergelijkbaar regime als alcohol en tabak. Politie en justitie richten hun 
aandacht volledig op de bestrij ding van de harddrugshandel. 

Er wordt accijns geheven die vergelijkbaar zijn met die op alcohol en tabak. 
Verkoop vindt alleen plaats aan meerderjarigen in kleine hoeveelheden voor 
persoonlijk gebruik. Bij de verkoop is legitimatie vereist in verband met de 
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controle op leeftijd en woonplaats. De handel in harddrugs blij ft verboden en 
wordt lcrachtig vervolgd. 

Stappen in de richting van het scenario 'gedifferentieerde legalisering' 

Nederland stelt de op dit 
scenario 	gebaseerde 
uitgangspunten in de 
verschillende intemationale 
overlegfora ter discussie. In 
afwachting van de 
uitkomsten van het overleg 
wordt een staatsmonopolie iI r.= 
voor softdrugs ontwikkeld. 
De handel en productie in 
softdrugs wordt in eerste 
instantie onttrokken aan de 
vrije marlct teneinde te 
verzekeren dat uitsluitend 
producten van gegarandeerd 
goede kwaliteit, legaal 
verkrijgbaar worden. Alle 
coffeeshops worden gesloten 
en ter 'vervanging' zet de 
staat een beperIct aantal 
verkooppunten van softdrugs 
op. 
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9.5 Consequenties van de scenario's 

Voor de beoordeling van de consequenties van de scenario's zou gebruik 
gemaakt lcurmen worden van de volgende criteria: 
• het aantal en het profiel van gebruikers van drugs; 
• de gezondheid van drugsgebruikers en drugsverslaafden; 
• de maatschappelijke overlast en criminaliteit; 
• de kwaliteit van (illegale) drugs; 
• de omvang van het drugstoerisme; 
• imago van Nederland in het buitenland; 
• de omvang van de maatschappelijke kosten. 

Een beoordeling van de alternatieven vergt zowel een nadere uitwerlcing en 
aanscherping van de scenario's als van de criteria op basis van een discussie 
met deskundigen en vertegenwoordigers van betroklcen 'partijen' die bij dit 
onderwerp betrokken zijn. Voor het criterium 'maatschappelijke kosten' heeft 
de commissie in bijlage I een eerste voorzet gegeven voor een nadere 
uitwerking. 

Bij het aangeven van consequenties moet met velerlei effecten rekening 
worden gehouden. Bijvoorbeeld bij het scenario 'gedifferentieerde 
deregulering' zouden de volgende effecten kunnen optreden: 
• het aantal consumenten zou kunnen toenemen; 
• de consumptie per hoofd van de bevolking zou kunnen stijgen en de 

'verslaafden' zouden binnen de gebruikersgroep een minderheid kunnen 
worden; 

• op termijn zouden de meeste gebruikers beheerst gebruik kurmen maken 
van het middel; 

• de relatie tussen gebruik en maatschappelijke desintegratie zou minder 
vanzelfsprekend kunnen worden; 

• de noodzaak tot het stellen van hulpvragen (aan de verslavingszorg) zou 
af lcunnen nemen. 

In hoofdstuk 10 'de nabeschouwing' wordt dit voorbeeld verder uitgewerlct. 
Voorafgaand aan de nadere uitwerking zou de plausibiliteit van de 
verschillende scenario's geanalyseerd moeten worden. Er lijkt voor politici 
en anderen weinig ruimte om uit de verschillende varianten, een keuze te 
maken die past bij hun politieke overtuiging en beleidsmatige inzicht. 

In de nabeschouwing heeft de scenariocommissie een eerste voorzet gedaan 
voor een meer zakelijke/beleidsmatige discussie. 
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10 NABESCHOUWING 

10.1 Inleiding 

Er staat politici en andere beleidsmakers weinig ruimte ter beschikking om 
geheel naar bevind van zaken, uit verschillende scenario's voor drugsbeleid, 
een keuze te maken die past bij hun politieke overtuiging en beleidsmatige 
inzichten. Het te voeren beleid zal voor het overgrote deel moeten aansluiten 
bij datgene wat zich reeds in de samenleving voordoet aan opvattingen en 
strategieen van bevollcingsgroepen, instellingen, lagere overheden et cetera. 
Het Ibuitenlande is een belangrijke beleidsbepalende factor. Een beleid dat te 
ver afstaat van die -betrekkelijk autonome- ontwikkelingen zal stuiten op 
onoverkomelijke problemen in de uitvoering. Het draagvlak voor het beleid 
luistert nauw. 

De ervaringen van de laatste 25 jaar 
Het Nederlandse drugsbeleid van de afgelopen 25 jaar is achteraf gezien 
redelijk constant. In de ogen van velen (in binnen- en buitenland) werd het 
gekenmerkt als 'tolerant', 'liberaal' en 'humaan'. Kenmerkend voor het 
Nederlandse beleid ten aanzien van drugsgebruik en de daarmee 
samenhangende specifieke problemen is het zoeken naar evenwicht. 
Drugsgebruik wordt zoveel mogelijk ontmoedigd. De negatieve aspecten van 
beleid worden zoveel mogelijk beperkt. In het beleid ligt het primaat bij de 
volksgezondheid. De zorg voor de verslaafden staat voorop. In het beleid 
zitten ook bestanddelen van 'gedifferentieerde legalisering' en 'deregulering'. 
Het beleid is echter het meest geent op het scenario 'risicobeperking'. De 
inspanningen zijn vooral gericht op opvang, hulp en maatschappelijke 
integratie van gebruikers en verslaafden. De schade zoveel mogelijk 
beperken luidt het devies. 

Beeld en beleid 
De waarneming van 'het drugsprobleem in het beleid' wordt in hoge mate 
beInvloed door de volgende factoren: 
• wat is er in de maatschappij zichtbaar van problemen rond mensen die 

drugs gebruiken; 
• hoe wordt de effectiviteit van beleid door verschillende groepen 

beoordeeld; 
• de opvattingen van 'het buitenland' over het gebruik van drugs en het 

Nederlandse beleid; 
• de mogelijke gevolgen van onvoorspelbare/onverwachte ontwikkelingen 

rond problemen bij mensen die drugs gebruiken. Het gaat daarbij om het 
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gebruik van op dat moment nieuwe drugs en de (al dan niet vermeende) 
gevolgen daarvan. 

Kenmerkend voor problemen rond drugsgebruik is de onverwachte entree 
van nieuwe drugs in de maatschappij, eerst cannabis en LSD, dan heroine 
gevolgd door cocaine, ecstasy en betrelckelijk recent 'ecodrugs' zoals 
paddestoelen. 

De beeldvorming wordt enerzijds bepaald door angst voor en het taboe op 
drugsgebruik, anderzijds door mededogen voor slachtoffers. Afhankelijk van 
deze factoren en de mate waarin in de maatschappij tolerantie bestaat voor 
individuele vrijheid voor maatschappelijk deviantie, slaat de balans door 
richting verbod, criminalisering van gebruik danwel gedogen en uiteindelijk 
steun binnen de bevollcing voor legalisering van illegale stoffen. In 
Nederland is altijd sprake van een relatief hoge mate van tolerantie waarbij 
de repressieve aspecten pas benadrukt worden nadat zich maatschappelijk 
onaanvaardbare risico's voor de gezondheid danwel voor criminaliteit en 
openbare orde voordoen. Volksgezondheid is primair, strafrecht secundair. 
In deze nabeschouwing wordt aan de hand van de voorafgaande 
beschrijvingen van deelaspecten op hierboven genoemde beeldbepalende 
factoren ingegaan. Getracht wordt een inschatting te maken van de gevolgen 
van nieuwe drugs en nieuwe groepen in de bevollcing die tot gebruikers 
zouden lcunnen gaan behoren, de maatschappelijke waarneming van de 
effecten van het gebruik van drugs en het daaruit voortvloeiende beleid. 

10.2 Het maatschappelijk beeld van drugsgebruik en drugsgebruikers 

Algemeen 
Het maatschappelijke beeld van drugsgebruik en drugsgebruikers zal 
bepaald worden door de volgende factoren: 
• de mate waarin het gebruik van specifieke drugs zich verspreidt onder de 

bevolking; 
• de maatschappelijke kenmerken van de groepen in de bevollcing die de 

diverse stoffen gebruiken; gaat het om in de maatschappij geintegreerde 
danwel gemarginaliseerde jongeren?; 

• de mate van verslaving; gaat gebruik door ondanlcs individuele 
problemen met en door gebruik?; 

• de zichtbare lichamelijke gevolgen van drugsgebruik, al dan niet causaal 
bepaald in de zin van zielcte en sterfte; 

• de zichtbare effecten van het maatschappelijk functioneren van 
drugsgebruikers, 	zoals 	negatieve 	veranderingen 	in 	de 
persoonlijkheidsontwildceling: teloorgang in de zin van vervuiling, 
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verward en asociaal gedrag, criminaliteit en carrierebreuk ten opzichte 
van scholing en arbeid; 

• de mate van kennis onder de bevolking van de verschillende drugs en 
hun maatschappelijke effecten. 

De hierboven genoemde factoren interacteren, ze zijn slechts gedeeltelijk los 
van elkaar te zien. De maatschappelijke reacties op het zichtbare individuele 
gebruik van drugs zijn gebaseerd op collectieve angst. Het wordt in hoge 
mate bepaald door het al dan niet individueel beschadigende effect van 
drugsgebruik en de samenhang met crimineel gedrag bij de gebruikers. Er is 
sprake van een leerproces. Bijvoorbeeld ten aanzien van het verschil tussen 
soft- en harddrugsgebruik. Het gaat daarbij vooral om kennis over het 
onderscheid tussen drugs met een aanvaardbaar gezondheidsrisico die 
overwegend in een afgesloten periode gebruikt worden en geen of weinig 
individuele gezondheidscomplicaties met zich meebrengen, en drugs met 
onaanvaardbare risico's zoals langdurige verslaving en een groot gevaar voor 
complicaties. 
Het maatschappelijk beeld van drugsgebruik wordt geschetst aan de hand 
van de diverse stoffen. 

Middelen 
• Cannabis 
Belangrijk in de beeldvorming van drugs zowel bij de algemene bevolking 
als bij de met drugsgebruik experimenterende, meestal jonge, burgers is de 
ontwikkeling van het cannabisgebruik. Bij de massale introductie van 
cannabis in de hippieperiode bestond er maatschappelijke angst voor de 
extreem snelle verspreiding van het gebruik van cannabis onder grote 
aantallen jongeren die zich in uiterlijke zin afwijkend opstelden. De 
maatschappelijke angst verdween deels toen bleek dat cannabis niet 
verslavend was en er geen 'stepping stone' effect bestond in de richting van 
verslavende stoffen als heroine. Het bleek in de meerderheid van de gevallen 
te gaan om tijdelijk experimenteergedrag. Het was voorbijgaand van aard 
zonder blijvende maatschappelijke restverschijnselen als verslaving, 
carrierebreuk en doorgaand drugsgebruik. Dit leidde bij een betrekkelijk 
grote groep onder de bevollcing en zeker bij jongeren uit risicogroepen tot de 
opvatting: 'drugsgebruik van cannabis moet kunnen'. Inmiddels hebben naar 
schatting 1,5 miljoen Nederlanders ooit cannabis gebruikt. Actueel gebniik - 
in meerderheid zonder ernstige problemen - komt voor bij circa 400.000 
personen. Actuele problemen rond het gebruik van cannabis zijn gerelateerd 
aan de combinatie van voorafgaande psychopathologie en cannabis. Het 
betreft bijvoorbeeld jonge schizofrene patienten die ook cannabis gebruiken 
of jongeren die hun depressieve klacht door cannabisgebruik maskeren. 
Soms leidt een zekere verslaving aan cannabis tot passiviteit en 
carrierebreuk door gemiste kansen op het gebied van onderwijs en werk. 
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In Nederland wordt cannabis gezien als betrekkelijk onschuldig. Debet aan 
deze opvatting is het gegeven dat experimenteel cannabisgebruik, 
voorbijgaand van aard is en zonder restbeschadiging veel voorkomt, ook 
onder de hoge maatschappelijke klassen. Ondanks het permissieve beleid in 
ons land is de prevalentie van experimenteel gebruik van cannabis lager dan 
in de ons otnringende landen en de USA. Het maatschappelijk beeld van 
cannabis wordt niet zo zeer bepaald door de gebruikers en de daarmee 
geassocieerde (negatieve) beelden maar veeleer door de massale 
verspreiding van coffeeshops. In butirten met veel kansarme jongeren, 
worden deze met de betreffende categorie gebruikers, rondhangende 
gemarginaliseerde jongeren geassocieerd. Als vermenging met vemrogens-
en overige criminaliteit optreedt, ontstaat een extreem negatieve 
beeldvorming, die periodiek dreigt terug te slaan op cannabisgebruikers in 
het algemeen. 

• Heroine 
De relatief positieve beeldvorming rond drugs op basis van de ervaringen 
met cannabis werd wreed verstoord door de opkomst van het heroinegebruik. 
In de jaren zeventig, begin tachtig, raalcte heroine in de mode, vooral onder 
Icansarrne jongeren. Van de Surinaamse mannelijke immigranten in de 
leeffijd van 18-25 jaar werd in korte tijd een zeer aanzienlijk deel verslaafd. 
Voor velen ontaardde recreatief experimenteel gebruik van heroine in een 
chronische verslaving. Betrouwbare statistieken hierover ontbreken. 
Bevollcingsenquetes zijn geen betrouwbare methoden voor het meten van 
uitingen van (infrequent) deviant gedrag zoals dat bij heroine principieel het 
geval is. Actueel verslavend gebruik van harddrugs (lees: heroine) komt voor 
bij circa 25.0000 a 30.000 personen. Opvallend is dat heroinegebruik 
enerzijds leidt tot chronische verslaving maar dat het anderzijds gaat om een 
minderheid van de ooit-gebruikers. De opkomst van heroinegebruik is sterk 
geassocieerd met de toename van de criminaliteit in Nederland vanaf 1975. 
Dit hangt samen met de noodzaak zich te moeten voorzien van (extra) 
inkomsten om de dagelijlcse heroine te lcunnen bekostigen. Ben aanzienlijk 
aantal van de heroineverslaafden heeft zich een levensstij1 aangemeten 
waarbij een doorgaande vermogenscriminaliteit een onderdeel vormt. Zoals 
in hoofdstuk 7 is beschreven is er evenwel geen rechtstreekse relatie tussen 
heroine en crimineel gedrag. Drugsgerelateerde criminaliteit is vooral een 
expressie van de kenmerken van de voor het gebruik reeds 
gemarginaliseerde kansarrne jongeren. Het verschil met de 
cannabisgebruikers, die voorkomen in alle lagen van de bevollcing en die 
niet verslaafd zijn, is aanzienlijk. Het selectiefenomeen, verbonden aan 
natuurlijk herstel, waarbij die heroinegebruikers die in hun maatschappelijk 
functioneren het meest onbeschadigd zijn bun verslavend gebruik staken 
(circa 40%), heeft de van meet af aan reeds bestaande associatie van heroine 
als criminogene 'Ioosers-drug' versterlct. 
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De meeste heroinegebruikers zijn niet vennogenscrimineel, maar verdienen 
hun drugs op de straatmarkt door diensten in het kader van het 
distributiesysteem van illegale drugs. Vrouwelijke gebruikers geven zich 
over aan (hun gezondheid bedreigende) straatprostitutie. Kenmerkend voor 
heroineverslaafden is, diepe armoede als gevolg van het feit dat alle 
middelen ingezet worden voor de doorgaande consumptie van drugs. Het 
gevolg van deze zeer beschadigende extreem deviante levensstijl, in 
samenhang met intraveneus gebruik, is een slechte gezondheid. De 
oversterfte is aanzienlijk ten opzichte van de algemene bevollcing. 
De psychopathologie voorafgaande of ten gevolge van drugs en het 
permanent functioneren in een straatdrugsscene is groot. Het wordt 
afgewisseld met lange periodes van detentie. De verslavingscarriere begint 
met en wordt onderhouden door dagelijks heroinegebruik. De grote 
meerderheid gebruikt ook cocaine. Een aanzienlijke minderheid gebruilct 
eveneens benzodiazepinen en alcohol in grote hoeveelheden. Het totale 
beeld is er een van teloorgang en verloedering. 
Hoewel slechts een zeer kleine minderheid van de Nederlanders die drugs 
gebruiken, verslaafd is aan heroine is het wel dit gebruiker dat drugsgebruik 
in het algemeen in onze maatschappij zo'n slechte naam heeft bezorgd. 
Vooral heroine veroorzaakt de voortgaande taboeisering van drugs. 

Inmiddels lijkt zich als gevolg van de veroudering van heroinegebruikers een 
verandering in beeld af te tekenen De verslaafde herdinegebruiker is niet zo 
zeer meer de crimineel bij uitstek, maar meer een therapie resistente patient. 
Dit komt tot uiting in groeiende steun onder de bevollcing en politiek voor 
experimenten met medische heroineverstrekking. Een zelfde situatie doet 
zich voor in enkele Europese landen. Opvallend is de uitspraak van het 
referendum in Zwitserland waar 70% van de bevolking stemde voor het 
doorgaan met de medische heroineverstreldcing. Deze medische 
heroineverstreldcing is een keerpunt in het denken over heroineverslaafden 
als personen die al dan niet lcunnen lciezen voor een heroinevrij bestaan en de 
mogelijkheden van de hulpverlening tot genezende behandeling. 

• Cocaine 
Cocainegebruik was in de jaren zestig vooral geassocieerd met de jetset in de 
maatschappij, de mode en de mediawereld. Al snel la -egen ook de 
heroineverslaafden de smaak van cocaine te pakken. Voor de eerste 
categorie was cocaine een onderdeel van 'snel leven' en feesten. Cocaine was 
voor hen een uitgaansdrug. Bij de heroineverslaafden ging het en om met 
cocaine op straat weerbaarder en redzamer te zijn. Intensief cocainegebruik 
heeft een slechte naam onder heroineverslaafden. Dit wordt veroorzaakt door 
het in tegenstelling tot heroine niet lcunnen beperken van het gebruik. De stof 
wordt sterk geassocieerd met de harde criminele kern van de gebruikers, 
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waarbij in ons land - overigens in geheel West-Europa - de taferelen van 
hevige ontrenuning en geweldpleging zoals die in de USA veel 
voorkwamen, onder invloed van crackgebruik, niet of nauwelijks zichtbaar 
waren. Heroine dempt burners de cocaine in meerderheid van de Europese 
verslaafde gebruikers. 

Cocainegebruik heeft zich verspreid onder brede lagen van de bevolking. 
Door de hoge prijs is het veel minder sterk geassocieerd met de 
jongerencultuur en veel meer met maatschappelijk geintegreerde gebruikers 
met een goed inkomen en slechts met een beperlct aantal notoire criminelen. 
De percentages van ooit gebruik van cocaine onder de bevolkingssurveys 
varieren, afhankelijk van stad en categorie onderzochten van 5 tot 8%. 
Afgezet tegen de zichtbare problemen van cocaine die vooral voortkomen 
onder de klassieke heroineverslaafden is het duidelijk dat coca'inegebruik - 
vanuit de heroineverslaafden - een tijdelijk verschijnsel is. Soms leidt het tot 
hevige en voorbijgaande verslavingen. Er bestaat geen echt gevaar voor de 
gezondheid en maatschappelijke carriere van de meerderheid van de 
gebruikers. Cocaine heeft twee gezichten, namelijk de constante drug bij 
uitstek onder hypercriminelen en verslaafde straatprosituees en voorbijgaand 
experimenteel gebruik bij maatschappelijk geintegreerde burgers. 

Opvallend is de herhaalde en misplaatste labelling op basis van de 
Amerikaanse situatie vanuit de hulpverlening: 'de echte heroinegebruiker 
bestaat niet meet, het zijn allemaal polydrugsgebruikers geworden. Cocaine 
is minstens even erg als heroine.' Het gegeven dat het overgrote deel van de 
mono-cocainegebruikers zijn/haar gebruik weet te temperen en ook bij 
verslaving bier uit eigen beweging een punt achter weet te zetten is 
verhelderend. Het lijkt erop dat cocaine permanent een probleem vormt voor 
een minderheid van diegenen die .heroineverslaafd zijn en blijven. Er zijn 
aanwijzingen dat het beeld per plaats verschilt. Met name in Rotterdam is 
sprake van een relatief harde cocainescene. Problematisch gebruik van 
cocaine sec wordt geassocieerd met het tot zich nemen van cocainebase 
(crack danwel 'gekoolcte coke'). Het ziet er naar uit dat eVenals dat bij 
heroine het geval is, ook het maatschappelijk beeld van cocaine bepaald 
wordt door de voor het gebruik reeds bestaande kenmerken van de 
gebruikersgroep. Opvallend is de geringe rol in deze van het wel zeer grote 
aantal van de geintegreerde gebruikers. 

• Ecstasy 
In het hierboven geschetste beeld van cannabis, heroine en cocaine is eind 
jaren tachtig geleidelijk evenwicht ingetreden op basis van de waarneming 
dat het overgrote deel van de personen die deze drugs tot zich neemt 
betrekkelijk weinig problemen daarvan ondervindt. Gezondheidsrisico's en 
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maatschappelijke risico's als criminaliteit en carrierebreuk zijn beperlct tot 
herdinegebruik en in mindere mate cocene. 

Eind jaren tachtig maakte ecstasy als feestdrug zijn entree. Het is aan 
amfetamine verwante stimulerende stof die gebruilct wordt om periodiek op 
houseparty's een nacht door te lumen dansen. Het verslavingsrisico is 
beperkt, gelet op doel en de setting van het gebruik. Bij de overgrote 
meerderheid van de consumenten gaat het om een betrekkelijk onschuldig, 
voorbijgaand recreatief experimenteel gebruik. De drug is de laatste jaren 
zeer populair geworden onder werkende en studerende jongeren. De risico's 
zijn vooral gelegen in de zogenaamde vervuilde markt, de onbekende 
doseringen en de individuele gevoeligheid voor specifieke werkingen van 
ecstasy als hyperthermie en leverbeschadiging. Het aantal jonge 
Nederlanders dat in de afgelopen jaren kermis heeft gemaalct met de stof 
moet op basis van surveys geschat worden op 400.000. 

Er is een gelijkenis tussen de huidige ecstasytrend en de cannabis 
jeugdcultuur eind jaren tachtig. In beide gevallen vormt de drug een 
onderdeel van de maatschappelijke presentatie van een specifieke groepen 
jongeren door kleding, haardracht, muziek, taalgebruik etc. In beide gevallen 
gaat het in Nederland om niet-deviante jongeren. Van marginalisatie •en 
verslaving is nauwelijks sprake. Er is geen criminaliteit mee geassocieerd. 
Een verschil tussen ecstasy en het hasjgebruik door de hippiegeneratie is het 
gegeven dat ecstasy een uitgaansdrug is. Ondanks de uiterlijk afwijkende 
kenmerken van ecstasygebruikers is er in vergelijking tot het hasjgebruik bij 
de hippiegeneratie veel minder sprake van een (tijdelijke) maatschappelijke 
carrierebreuk. Het gebniik van ecstasy is gelet op de kenmerken van de 
gebruikers in vergelijking tot hasj bij de hippies eigenlijk nog 'softer' in de 
zin van het nog minder voorkomen van maatschappelijke ontsporing. Bij 
velen leeft de opvatting dat 'ecstasy een softdrug is en dat het gebruik moet 
kunnen'. Er is een groot verschil met de herdinegolf van de jaren zeventig en 
begin tachtig. Het is de vraag of ecstasy relatief even onschuldig is als 
cannabis. Er is een groot verschil tussen een natuurproduct als cannabis 
waarvan het gebruik reeds duizenden jaren bekend is en het gebruik van een 
chemisch middel zoals ecstasy, met verschillende samenstelling en sterkte. 
Alarmerend is de grote diversiteit van de met het gebruik van zuivere ecstasy 
geassocieerde pathologie. Onduidelijk is vooralsnog de neurotoxiciteit van 
zuivere ecstasy op langere termijn. 

Ecstasy kan gezien het 'softe' karalcter van de gebruiker en de mogelijk 
'harde' kant van de pathologie tot onvoorspelbare gevolgen leiden. Dit kan 
het maatschappelijk beeld van illegale drugs, niet alleen van ecstasy, maar 
van alle stoffen beinvloeden. De beleidsparadox: 'Testen van illegale pillen 
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op zuivere ecstasy met het oog op de risico's van de vervuilde marlct en 
zuivere ecstasy als giftige stof is vooralsnog niet opgelost. 

• Ecodrugs 
Onder deze verzamelnaam gaat een bonte reeks van niet verslavende, deels 
psychoactief werlczame, deels placebostoffen en lcruidenmengsels schuil. De 
belangrijlcste exponent van ecodrugs zijn bepaalde paddestoelen, die voor de 
meeste gebruikers een mild hallucinerende werking hebben. Bij uitstek 
worden deze 'paddo's' recreatief en incidenteel gebruilct door jongeren die 
eveneens met cannabis en ecstasy experimenteren. Op spaarzame 
voorbijgaande psychotische episoden is het gebruik onschuldig. Gelet op de 
lange geschiedenis van het gebruik van deze natuurproducten zijn in 
tegenstelling tot ecstasy op de lange termijn .geen emstige lichamelijke 
complicaties te verwachten. 

Het overige palcket van de (meestal dure) producten in de zogenaamde 'smart 
shops' is ofwel zwak of in het geheel niet psychoactief werlczaam. 'Ecodrugs' 
liften commercieel mee bij de verkoop van paddo's. Ecodrugs zijn bij uitstek 
een commerciele mode, aangeblazen door handelaars. Opmerkelijk is het 
experimenteren met zoveel mogelijk 'drugs'. Als zodanig is de aansluiting 
vanuit de marlctkant op de kapitaallcrachtige experimenteerbehoefte onder 
jongeren en niet zo jongere personen behorend bij de 'new age generation' 
alarmerend. Geluldcig houdt men zich verre van de heroine, de verslavende 
drug bij uitstek. 

10.3 Discussie over drugspreventie 

Is preventie werkzaam? 
De preventie van problemen die samenhangen of het gevolg zijn van het 
gebruik van alcohol en drugs is complex, heeft raalcvlaldcen op tal van 
gebieden en kan op tal van niveaus gerealiseerd worden. Deze vorm van 
preventie is gecompliceerd omdat er niet bij voorbaat (en zeker geen 
blijvende) consensus bestaat over het doel en het nut van dit werk. Rondom 
alcohol en in het bijzonder drugs bestaat een hevige belangen- en 
richtingenstrijd. Bij drugs is de criminaliteit en de daarmee te behalen hoge 
winsten evident. Bij alcohol en tabak zijn de fiscale en economische 
belangen van de producenten en distributeurs en de aantrekkelijkheid van 
deze middelen voor de grote groepen gebruikers van dien aard dat 
'eenvoudige' verbodsbepalingen niet op een voldoende maatschappelijk 
draagvlak kunnen rekenen. De preventiesector heeft het moeilijk omdat het 
wetenschappelijke bewijs dat de inspanningen ertoe doen vaak niet geleverd 
kan worden. Het nut van veel (primaire) preventieprogramma's wordt 
betwijfeld: ze zouden slechts morele betekenissen hebben die politici gerust 
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stellen. Cynisme is echter de nekslag voor de preventiesector en is ook niet 
terecht. Het niet aan kunnen tonen van causale verbanden tussen interventie 
enerzijds en waargenomen veranderingen anderzijds is nog geen bewijs van 
de zinloosheid van preventie. Verder is het beperkte verband tussen 
kennisoverdracht over de risico's van bepaalde middelen en (niet) het 
optreden van beoogd gedrag nog geen reden de burgers van die kennis te 
onthouden, integendeel. 
Preventieve en protectieve mechanismen zijn in het clagelijks leven wel 
degelijk werkzaam. Het is de taak voor onderzoekers te achterhalen welke 
dat zijn, hoe ze worden gevormd, hoe ze worden bedreigd en hoe ze kunnen 
worden versterkt door de inspanningen van preventiewerkers. Er bestaat veel 
behoefte aan onderzoek naar en evaluatie van preventie. 

Aansluiten op wisselende trends 
Veel middelengebruik fungeert als een uitlaatklep en/of is een onderdeel van 
jeugdculturen. Andere functies van het gebruik, die voor een deel daarmee 
samenhangen, zijn: (zelf)medicatie, verdoving, ontspanning en het zoeken 
van vertroosting. 
De coffeeshops, de organisatoren van houseparty's en de golchallen hebben 
voor een deel de jeugdopvangfunctie overgenomen die een decennium terug 
nog aan het jeugdwerk werden toebedeeld. In deze centra komt de 
probleemgroep bijeen, echter zonder professionele opvang. 
Er zijn telkens wisselende trends met betreldcing tot de gebruilcte middelen 
en het gedrag van de algemene bevolking versus specifieke groepen. Een 
algemeen positieve trend onder de bevolking kan worden 'weerlegd' door een 
tegenovergestelde trend bij ldeine groepen met een bijzondere 
maatschappelijke positie. 
Verder zijn er trends waar te nemen die sterk regionaal getint zijn. Een 
helder beeld van (de dynamiek van) het drugsgebruik in Nederland en de 
daarmee verband houdende trends, en daarop ‘gebaseerde 
preventieactiviteiten, kan niet worden gevormd - de gebruikersgroepen zijn 
sterk gefragmenteerd. 

Diverse trends rondom het gebruik van drugs dragen een relatief autonoom 
karakter. Preventie legt het accent op het zo goed mogelijk ginformeerd zijn 
over de kenmerken van trends om op basis daarvan de negatieve gevolgen 
van bepaalde trends zo veel mogelijk tegen te gaan en de betrolcken 
gebruikers van de risico's (en hoe daarmee om te gaan) bewust te maken. 
Daarbij zou een intensieve samenwerking met distributeurs, handelaren en 
de direct verantwoordelijken in horeca of bij de organisatie van houseparty's 
niet geschuwd moeten worden. Creatieve en gedurfde 
samenwerkingspatronen kunnen een veel intenser bereik te zien geven dan 
via traditionele voorlichtingsmethodieken bereikt lcumien worden. 
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Voor de preventie van drugs kan veel geleerd warden van de 
alcoholpreventie: het samenspel tussen zelfbeheersing en exteme dwang; 
voorlichting gekoppeld aan structurele maatregelen; het creeren van ruimten 
waar het middel wel en waar n.iet gebruilct mag worden. Bij de legale 
middelen is het duidelijk dat alcoholvrije en roolcvrije ruimten en tijdstippen 
preventieve effecten sorteren. Door de illegaliteit van de meeste drugs is zo'n 
regeling nu nog zelden gesignaleerd, maar zeker in Nederland, door de 
betrekkelijk open wijze waarop er over het gebruik van illegale middelen 
gesproken wordt, niet onmogelijk. 

Dilemma's van preventie 
De preventie is een veld (een marlct) waarin diverse progranuna's met 
evenzoveel doelstellingen met ellcaar wedijveren am aandacht. De enkele 
decennia terug heersende gedachte dat het gebruik van psychoactieve stoffen 
'eigenlijk' niet goed is, maakA bij bepaalde gebruikersgroepen meer en meer 
plaats voor de opvatting dat het inormaalt is dat er voor elke (gewenste) 
emotie een drug voorhanden is. 
De preventie vanuit de verslavingszorg wordt geconfronteerd vele 
dilemma's, zoals: 
• vrijwillige beheersing - versus - exteme dwang tot beheersing; 
• aandacht geven aan beschermende factoren - versus - uitlokkende 

factoren; 
• aandacht geven aan risicogroepen - versus - de algemene bevollcing 
• aandacht voor primaire - versus - secundaire preventie; 
• aandacht voor First-order Change (verhoging prijs, verboden, ed.) - 

versus - Second-order Change (gedragsverandering e.d.); 
• aandacht voor burgerlijke vrijheden, bescherming persoonlijke 

levenssfeer - versus - staatsinterventie ('doel heiligt middelen'); 
• aandacht voor de aflcondiging van maatregelen - versus - de 

handhaafbaarheid van maatregelen: 
• aandacht voor wat werkt voor en in de dominante cultuur - versus - wat 

werlct averechts voor de subcultuur; 
• aandacht voor gebruik sec - versus - gebruik is een onderdeel van 

probleemgedrag. 

Verhoging doeltreffendheid 
Het aantonen van het effect van preventie kan het beste warden bereilct door 
de preventiepraktijk uitdruldcelijk te protocolleren en evaluatiemomenten 
standaard en verplicht in te bouwen. Op basis van de toepassing van 
gestandaardiseerde preventieactiviteiten en de evaluatie daarvan zijn zinnige 
uitspraken te doen over het nut en onnut van de gepleegde interventie. 
Het is volgens de commissie daarom van belang uitdruldcelijk richtlijnen uit 
te werken voor de wijze waarop preventieactiviteiten gestalte lcrijgen, 
richtlijnen die gebaseerd zijn op zowel praktijkervaring als wetenschappelijk 
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onderzoek. Misschien dat daarmee nog niet bij voorbaat uitspraken lcunnen 
worden gedaan over de slaaglcans van een interventie, uitgedrulct in een 
percentage, maar wel kunnen er uitspraken worden gedaan over: 
• het bewezen nut: de gunstige balans tussen kosten en baten; de 

uitvoerbaarheid; de betaalbaarheid; 
• het veronderstelde 'effect' voor het bereiken van preventiedoelen; 
• de navolgbaarheid, herhaalbaarheid en evalueerbaarheid van product en 

proces. 

Om het nut van preventie te kunnen aantonen dienen de beoogde effecten 
helder geformuleerd te zijn. Als beoogde effecten van preventie kurnien in 
globale zin worden genoemd: (a) minder problemen door gebruik; (b) 
vermindering van de consumptie; (c) vermindering van de risico's; (d) 
bescherming van specifieke groepen, zoals jeugdigen. 
Naast de beInvloeding van 'consumenten' ligt het bij de preventie van het 
misbruik van alcohol, drugs en tabak voor de hand dat gezocht wordt naar de 
regulering van de productie en de verkoop. In dat verband zou gestreefd 
kunnen worden naar onder andere: (a) vermindering of waar mogelijk en 
zinvol stopzetting van de productie en het aanbod (distributie en verkoop); 
(b) verbetering van en controle op de lcwaliteit van de productie; (c) het 
terugdringen van het aantal verkooppunten; (d) het terugdringen of 
verbieden van reclameactiviteiten; (e) het stellen van leeftijdsgrenzen; (f) het 
be1nvloeden van de verkoopprijs. 

Voor de preventie is het belangrijk dat er heldere, consistente doelstellingen 
worden geformuleerd waarover consensus bestaat, wetenschappelijk kunnen 
worden onderbouwd en die duurzaam worden ondersteund. Het is in brede 
kring aanvaard dat de beoogde gedragsverandering gebaseerd is op kennis en 
op de verinnerlijlcing van waarden en normen. Het laatste is echter niet 
zomaar van buitenaf te veranderen daar waarden en normen een sterke 
verankering hebben in de emotionaliteit en het gevoelsleven. Ook aan de 
functies die door de gebruikers aan hun middel(en) worden toegekend en de 
verwachtingen die zij hebben over de voor- en nadelen kleven sterke 
emoties. Bij dit gegeven moet de preventieve interventie aansluiting vinden. 
Kennisoverdracht en 'emotionele herscholing' lcunnen echter niet zonder 
elkaar. 

Door de schaarste aan middelen is het gewenst om activiteiten in de vorm 
van programma's te kanaliseren. Er bestaat behoefte aan een beperkt aantal 
landelijke raamprogramma's (bijvoorbeeld een ecstasyprogramma waarin 
doelgroepen, doelstellingen, functies en taken van uitvoerende organisaties 
duidelijk worden vastgelegd) die via pilotprojecten in de regio's lcunnen 
worden gdmplementeerd. Het actuele probleem is dat modelprogramma's 
als ze al bestaan, en als ze al worden uitgevoerd, zelden worden geevalueerd. 
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Evaluatie zou overal standaard in opgenomen moeten. Een probleem is de 
contintateit. Preventiewerkers zijn vooral sterk in de ontwildcelingskant van 
bun werk geinteresseerd, maar ook al ligt bier niet het obstakel voor 
continuering, dan blijken vaak de randvoorwaarden om een 
project/programma duurzaam te implementeren afwezig. Te denken valt aan 
financien, opleidingen en de bereidheid van directies van instellingen bun 
streven tot profilering door beleidswijziging te bedwingen in het geval 
daardoor een zeer effectieve programma's ter zij de worden geschoven. Bij de 
projectontwiklceling en -evaluatie kan worden aangesloten bij landelijke 
initiatieven zoals de ontwildceling van het PREFFI-instrument (NIGZ) en de 
preventieontwildcelingsprojecten (Trimbosinstituut). 

Uitvoering van preventie 
Het is volgens de commissie gewenst dat bij de regionale instellingen het 
accent komt te liggen op de uitvoering van, bij voorkeur elders ontwikkelde 
en getoetste, programma's. De ontwiklcelingstaak op landelijk niveau dient 
op een hoger peil te worden gebracht, in nauwe samenwerking met 
vertegenwoordigers uit het veld. 
Wat betreft de informatie aan de pers en andere media zullen alle lcansen 
moeten worden aangegrepen. Ben uniforme boodschap en taakverdeling is 
gewenst. Het profileren van de eigen instelling bij het melden van 'nieuwe 
ontwikkelingen' zou aan het onbedoeld versterken of onnodig opblazen van 
'trends' getoetst moeten worden. Ook de opdrachtgevers/financiers hebben 
een sterke behoefte aan tastbare progranuna's en 'duidelijke' resultaten die 
met een gedegen aanpak in strijd lcunnen zijn. Dit laat onverlet dat de 
argumenten voor een landelijke bundeling van ontwikkelingstaken 
overtuigend zijn, zowel uit inhoudelijke als uit overwegingen van 
doelmatigheid. De laatste jaren heeft de decentralisatie van de financiering 
van de verslavingszorg met zich meegebracht dat ook ontwiklcelingstaken 
gedecentraliseerd zijn. 
De preventieboodschap loopt gevaar door meningen en ideologieen 
ondergesneeuwd te worden. Bij boodschappen met een hoog gehalte aan 
feitelijkheden ligt dit een stuk eenvoudiger. De landelijke 
ondersteuningsstructuur zou een taak moeten lcrij gen in het harmoniseren 
van preventiedoelstellingen en het stimuleren van het per deelgebied 
beschikbaar komen van een wetenschappelijk verantwoorde vraagbaken. 

Negatieve en positieve beelden 
Preventieve interventies zouden volgens de commissie concreet moeten zijn, 
dat wil zeggen onderscheiden te lcunnen worden per doelgroep, doelstelling 
en instrument. De meest zichtbare resultaten worden bereikt met een gamma 
van activiteiten, varierend van algemene voorlichting, beleidsmaatregelen tot 
en met vormen van behandeling. Er is behoefte aan experimenten met 
nieuwe interventietechnieken. De doelstellingen behoeven niet altijd vooraf 
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wetenschappelijk verantwoord hoeven te zijn om toch hun effecten te 
hebben in de publiciteit en het genereren van collectieve actie. 
Het is van belang om bij het beoogde effect de 'range' van de doelgroep te 
omlijnen en daarop de instrumenten af te stemmen. Ook voor drop-outs en 
de zeer riskante gebruikerspopulaties kan een programma worden 
ontwildceld. 
De vraag is welke vrijheidsruimte de verslavingspreventie nodig heeft om 
voorwaartsgerichte effecten te bereiken. Het lijkt gewenst om niet alleen te 
reageren op actuele, negatieve ontwildcelingen, maar zelf een beeld te 
scheppen van een wenselijker manier van het omgaan met middelen. Hoewel 
er scepsis mag bestaan over de werkelijke feitenkennis van preventiewerkers 
over werking en de risico's van de meeste middelen, de kermis van jonge 
gebniikersgroepen blijft daar ver bij achter. Het publiek moet niet alleen 
'bewust' worden gemaalct maar ook zo concreet mogelijke, positieve beelden 
worden gepresenteerd van wat kan worden verstaan onder een verantwoorde 
wijze van gebruik. Preventie zweeft tot nu toe tussen 'het bewust maken' en 
'het grenzen stellen' in. Preventie zou niet alleen boodschappen moet 
uitdragen over wat al of niet moet, maar ook over wat er bevorderd wordt. 

De cornmissie is van oordeel dat in de preventie behoefte aan nieuwe, 
positieve beelden. Er moet niet alleen nagedacht worden over hoogte, 
grenzen, risico's e.d., maar ook vaker gesproken worden over presentaties 
van gebruikswijzen waaraan ook positieve connotaties verbonden zijn. Het 
gebruik en dus ook de risico's op misbruik moeten gerelateerd worden aan 
meer algemene waarden en normen en gewenste levenswijzen. In 
publieksgerichte programma's dient naar een evenwicht gezocht te worden 
tussen elementen als: streven naar zelfregulatie, norrngeving, 
informatieverspreiding, versterken gebruikersrituelen, sancties en de 
presentatie van verstandige gebruikswijzen. In dat verband is het ook van 
belang zoveel mogelijk aan te sluiten bij de protectieve tendensen die in feite 
bij elke (sub)cultuur te vinden zijn. De ervaring is ook dat bij de meeste 
gebruikers (van alcohol en drugs) een hoge mate van zelfbeheersing bestaat. 
De grote bereidheid die op houseparty's bestaat om pillen te laten testen is 
hier ook een illustratie van. Niettemin zullen er (kleine) gebniikersgroepen 
blijven bestaan die op geen enkele preventieve interventie reageren en 
doorgaan met hun vaak zeer riskante gebruik. 

Verbetering informatievoorziening 
In de preventiesector wordt reeds geruime tijd - onder de noemer monitoring 
- gewerIct aan een verbetering van de informatievoorziening over het object 
van preventie. Het probleem bij monitoring is dat men de neiging heeft 
elkaar trends aan (en na) te praten. De media maken onbedoeld trends en 
preventiewerkers volgen de actualiteit. 
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Het is gewenst dat de preventie meer toekomstgericht wordt ontwildceld, 
zich als het ware weet te bevrij den van de actualiteit en pro-actief zelf de 
toon zet voor de wijze waarop het drugsgebruik moet worden beoordeeld en 
in welke banen het zich gaat ontwildcelen. Een grotere alertheid voor 
ontwikkelingen die zich eerst nog op kleine schaal voordoen is gewenst. 
Het is volgens de commissie de functie van een landelijke monitoring om 
een gedegen en genuanceerd beeld (atlas) te geven van het gebruik onder de 
totale bevolking en subgroepen daarbinnen. Het beeld in de media kan 
daardoor warden bepaald of in ieder geval beinvloed. Nu ligt in de media het 
accent op marginale groepen en de allerlaatste ontwildcelingen - iets wat 
terdege oak door preventiewerkers wordt bevorderd. 
Een verbetering van de informatievoorziening is nodig voor een beter inzicht 
in: 
• de kenmerken en de ontwildceling van de gebruikersgioepen; 
• de contexten van het gebruik: de sociaal-culturele differentiaties en de 

verwachtingen en behoeften van de diverse gebruikersgroepen; 
de regionale verschillen. 

• een coherente vraagstelling en een uniform instrumentarium; 
• de methodiek om op grond van de gegevens snel en effectief beleid en 

preventieactiviteiten tot stand te brengen. 
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10.4 De zoektocht naar evenwichtig drugsbeleid 

Algemeen 
De beleidsreactie op het drugsgebruik is het continu zoeken naar evenwicht 
tussen: 
• de preventie door middel van voorlichting aan potentiele gebruikers. De 

preventie is gericht op ontmoediging van gebruik ofwel het zo veilig en 
verantwoord mogelijk gebruiken; 

• de strafrechtelijke preventie: het uit de markt halen van zo groot 
mogelijke partijen drugs en het onschadelijk maken van criminele 
netwerken. Hierdoor wordt het aanbod verminderd. Verwacht wordt dat 
er ook minder zal worden gebruikt worden. De zuivere ecstasy is op 
deze wijze op dit moment vrijwel van de markt verdrongen. Het gevolg 
is wel een vervuilde markt met een hoog aanbod van echte amfetamine; 

• de hulpverlening gericht op abstinentie ofwel op risicoreductie bij 
personen die blijven gebruiken; 

• het strafrechtelijk vervolgen van drugsgerelateerde criminaliteit; 
• het politioneel beheersen van ordeproblemen in de grote steden: 

verspreiding van gebruikers door de stad, voorkomen van 
verzamelplaatsen van deviante drugsgebruikers in het openbare domein; 

• het dwang en drangbeleid. 

Veel politici en beleidsmedewerkers zijn door schade en schande wijs 
geworden en er is een toenemende relativering opgetreden in de verwachting 
van de effectiviteit van de diverse maatregelen. Recent zijn enkele nieuwe 
beleidsopties ontwilckeld. 

Recente beleidontwikkelingen 
• Medisch-wetenschappelijk experiment herolnebehandeling 
Op advies van de Gezondheidsraad wordt de mogelijke effectiviteit van 
heroinebehandeling wetenschappelijk vergeleken met de medicamenteuze 
behandeling met methadon. Opvallend is het grote aantal steden dat zich 
aangemeld heeft voor deelname aan dit experiment. 
Als de Zwitserse ervaringen gedupliceerd worden in Nederland zou uit het 
experiment lcurmen blijken dat een groot deel van de huidige problematische 
chronische heroineverslaafden verregaand gereguleerd lcurmen worden. De 
verwachting is dat de behandeling bij velen 'life time' zal moeten worden 
voortgezet. 

• De integratie van chronisch thuisloze verslaafden in de Maatschappelijke 
Opvangvoorzieningen 
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Het gaat hierbij om een vergelijkbaar concept als waarmee de chronische 
thuisloze psychiatrische patienten, in verband met de-institutionalisering van 
de APZ'en op straat terecht gekomen. ,  Zij krijgen . ondersteuning van de 
RIAGG's in maatschappelijke opvanginstellingen. In Amsterdam wordt 
geexperimenteerd met de opname van verslaafde thuislozen in sociaal 
pensions waarbij het verblijf gereguleerd wordt met individuele 
roesopiaatbehandeling en zorgcoordinatie. 

10.5 Nieuwe drugs; gebruikerscategorieen en behandelingen 

In de afgelopen dertig jaar is sprake geweest van twee' golven in het 
drugsgebruik onder volstrelct normale, niet-gemarginaliseerde jongeren. 
Cannabis is massaal ge'introduceerd in de hippietijd en in de jaren daama 
gemeengoed geworden onder experimenterende jongeren. Ecstasy is tijdens 
de housecultuur eind jaren tachtig geintroduceerd. Het gebruik van heroine is 
geassocieerd met een betreldcelijk geringe golf van gebruikers eind jaren 
zeventig, begin jaren tachtig bij gemarginaliseerde jongeren uit 
risicogroepen. Heroine wordt gekenmerlct door een extreem chronische en 
problematisch gebruik, zowel op het niveau van de maatschappij als het 
individu. Cocainegebruik is in tegenstelling tot deze stoffen diffuser van aard 
en 'self limiting' ten aanzien van verslaving. Er is een massale neiging onder 
brede lagen van de Nederlandse jongeren te experimenteren met drugs. 
Hierbij is ecstasy vanwege de mogelijke gevolgen in de toekomst op 
lichamelijk gebied een onvoorspelbare ontwilckeling. 

De feitelijke situatie op het terrein van het drugsgebruik zou sterk kurmen 
veranderen door: 
• nieuwe drugs 
• 'nieuwe' gebruikerscategorietn 
• nieuwe medicamenteuze behandelingen 
• nieuwe medicinale therapieen 
• legalisering van bepaalde drugs 

Nieuwe drugs 
Ecstasy heeft geleerd dat langdurig bestaande ogenschijnlijk stabiele 
situaties in het drugsgebruik plotseling lcunnen veranderen door nieuwe 
middelen. Waar ecstasy niet verslavend is en de gebruikers niet deviant, zal 
het antwoord niet gevonden lcunnen worden via de idassieke op verslaving 
georienteerde drugshulp maar veeleer liggen op het gebied van preventie. 

Nieuwe gebruikerscategorieen 
Nieuwe gebruikerscategorieen lcurmen in eerste instantie weinig 
problematisch zijn. Denkbaar is ook de herintroductie van een oud middel - 
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heroine - bij nieuwe groepen gemarginaliseerde jongeren. Vooralsnog zijn 
hier geen aanvvijzingen voor in Nederland. Buitenlandse ervaringen maken 
het aannemelijk dat dit ook in Nederland zou lcurmen gebeuren, als het 
gebruik van en de handel in de betreffende stof door de bedoelde categorietn 
jongeren niet zozeer als . probleem ('loosers-drug') in Nederland wordt 
ervaren maar als een oplossing voor de leegheid in het bestaan, en een bron 
van werk, geld, genoegen en status. 

Nieuwe medicamenteuze behandelingen 
Zorgconcepten zouden gebaseerd kunnen zijn op verworven nieuwe 
inzichten in het fenomeen 'verslaving' perse en de medicamenteuze 
beinvloeding. Het gaat om nieuwe vormen van samenwerking binnen en 
tussen reeds langer bestaande zorgaanbieders. 

Op dit moment worden nieuwe medicamenten ontwikkeld. Opiaatreceptoren 
blokkerende stof zouden bruikbaar zijn bij heroinepatienten die abstinent 
willen leven. Het probleem, bij deze en andere middelen die zich nog in de 
pijplijn van research bevinden, is de noodzaak dat verslaafde gebruikers 
abstinent willen zijn/worden. Dit betekent dat de bruikbaarheid in de pralctijk 
waarschijnlijk beperkt is tot betrekkelijk kort gebruikende gemotiveerde 
patienten. De grote meerderheid van de huidige heroinepopulatie behoort 
hier inmiddels na 15 a 20 jaar verslaving eigenlijk niet meer toe. 

Nieuwe medicinale therapieen 
Verwacht mag worden dat de aandacht voor medicinale therapieen zal 
groeien. De laatste jaren zijn door de farmaceutische industrie nieuwe 
middelen ontwikkeld die - in combinatie met maatschappelijke en (korte) 
therapeutische interventies - het heftige verlangen naar bepaalde verslavende 
stoffen (zoals alcohol of heroine) kunnen onderdrukken. Het is niet te 
verwachten dat op afzienbare termijn een 'wonderpil' kan worden ontworpen 
die precies doet wat de therapeut en de gebruiker ervan verlangen: dat het 
verslavingsgedrag birmen korte tijd geheel ophoudt. Te verwachten is dat in 
de komende tien of vijftien jail -  op betrekkelijk grote schaal het sociaal-
psychiatrische model yan 'pillen en praten' ook in de verslavingszorg 
gemeengoed zal worden. Verslaving kan beschreven worden als een 
biochemisch proces waarin door bepaalde chemische interventies 
significante veranderingen teweeg worden gebracht. De fysiologische 
afhankelijkheid van bepaalde verslavende stoffen kan geheel doorbroken 
worden. Toch wordt het verslavingsgedrag in wellicht nog grotere mate in 
stand gehouden door sociaal-psychologische factoren zoals de betekenis die 
de betrokkene eraan geeft. Dit kan het gebruiksritueel zijn of de identiteit die 
aan het gebruik kan worden ontleend. Hierdoor kan aansluiting bij een 
subgroep mogelijk worden. Ook de functie die het middel voor de 
betrokkene heeft om 'om te gaan' met zijn of haar beleefde psychopathologie 
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is ook in de toekomst niet door psychofarmaca weg te nemen. Een stimulans 
daartoe laumen we voorzien in de teleurstellende ervaringen met het drang-
en dwangbeleid. Verslaving is nu eenmaal niet via exteme druk uit de weg te 
ruimen. Verslaafden laten hun gedrag net zo min sturen door de op hen 
uitgeoefende druk als door rationele argumenten. Een en ander impliceert 
ook dat de verslavingszorg en de beleidsmakers zich erbij neer zullen leggen 
dat verslaving misschien slechts tendele beheersbaar is. Telkens zullen door 
eigentijdse technieken en beleidsstrategieen de overlast en de 
gezondheidsschade van de groep duurzzam verslaafden binnen de perken 
moeten worden gehouden. Verslavingsprobleem in engere zin zijn maar zeer 
ten dele door him insparmingen te beinvloeden in de gewenste richting. Dit 
'aanvaardingsmodel', dat al in de jaren zeventig tot uitdrukking is gebracht 
en uiteindelijk ook in het overheidsbeleid is terug te vinden, impliceert en 
legitimeert experimenten als medicinale verstrekking van heroine aan 
emstige en duurzame verslaafden. 

Legalisering van bepaalde drugs 
De ruimte voor legalisering van drugs lijkt beperkt, mede gelet op de 
uitkomsten van de intemationale politieke debatten, bijvoorbeeld in het 
Europees parlement. Toch staat een groeiende minderheid van de 
Nederlandse bevollcing positief ten opzichte van het legalisering van 
bepaalde drugs. Dit zou aanleiding kurmen zijn om toch de mogelijke 
consequenties van 'nieuwe' beleidsscenario's nader te verkennen. 

10.6 Van risicobeperldng naar gedifferentieerde legalisering? 

De commissie gaat ervan uit dat binnen afzienbare tijd een nieuwe fase van 
infonnalisering van gebruilcspatronen en medicalisering van daaraan 
gerelateerde individuele problemen, zou lcurinen intreden. Het 
overheidsbeleid zou hierop nu reeds lcurmen inspelen. Denkbaar is dat op 
middellange termijn via de apotheek en onder streng medisch toezicht zelfs 
bepaalde lharddrugs' verlcrijgbaar zijn. 
Gegeven de nationale en intemationale verhoudingen ligt het niet voor de 
hand te verwachten dat harddrugs binnen afzienbare tijd lcunnen worden 
gelegaliseerd, nog afgezien van de wenselijkheid daurvan. De bereidheid 
onder de bevollcing tot het nemen van forse maatregelen tegenover de 
harddrugshandel is nog steeds groot. Indien Nederland er in zou slagen een 
beleidsombuiging te realiseren in de richting van gedifferentieerde 
legalisering zou dit volgens de cotnrnissie (onbedoeld) het volgende teweeg 
kunnen brengen: 
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Meer consumenten 
Het aantal consumenten zou lcunnen stij gen. Door gerichte 
beleidsmaatregelen zouden op termijn consumenten beter, beheerster en op 
een minder overlast veroorzakende wijze met het middel lcunnen omgaan. 

De consumptie per hoofd van de bevolking zou kunnen toenemen 
Het betrelckelijk liberale beleid ten aanzien van cannabis heeft geen stijging 
van de gemiddelde consumptie te zien gegeven in de afgelopen twee 
decennia. Te verwachten is dat bij een 'liberaler' beleid het gemiddelde 
gebruik per gebruiker zal dalen. De verslaafden zullen binnen de 
gebruikersgroep een kleine minderheid worden. 

De meeste gebruikers zouden meer beheerst gebruik maken van het middel 
Deze verwachting hangt samen met de veronderstelling dat bij een 'liberaal' 
beleid de gebruikers zich beter maatschappelijk lumen integreren. 

De relatie tussen gebruik en maatschappelijke desintegratie zal minder 
vanzelfsprekend kunnen worden 
Bij een 'liberaal' beleid zullen de verstoorde relaties tussen omgeving en 
middel c.q. gebruiker minder ernstig worden. De gebruikers van de 
(voorheen) verboden middelen zullen niet meer bij voorbaat in een sociaal 
isolement terechtkomen en hun kansen om deel te nemen aan het 
arbeidsproces - ondanks hun gebruik - zullen toenemen. 

De hulpvragen aan de verslavingszorg zouden kunnen afnemen 
Er bestaat in de verslavingszorg een verband tussen de houding van de 
sociale omgeving tegenover het gebruik van een bepaald middel en de 
noodzaak die de gebruikers ervan gevoelen c.q. de druk die op hen wordt 
uitgeoefend om hulp te zoeken. Hoe liberaler het klimaat, hoe geringer het 
aantal hulpvragers van de totale categorie gebruikers. Uit de ervaringen met 
de liberalisatie van alcohol in Nederland is gebleken dat de consumptie en 
het aantal zware drinkers is toegenomen, maar de hulpvraag is sterk 
achtergebleven. Recent is zelfs enkele jaren achtereen een kleine, maar toch 
zeer opmerkelijke absolute teruggang gesigrialeerd van het aantal 
alcoholclienten in de verslavingszorg. Drugsverslaafden vormen in absolute 
zin inmiddels de grootste clientengroep in deze sector, ofschoon het aantal 
problematische gebruikers waaruit zij worden gerelcruteerd vele malen 
kleiner is dan die van de groep probleemdrinkers. De kans dat een 
harddrugsgebruiker met een professionele interventie, van welke aard dan 
ook, geconfronteerd wordt, is buitengewoon groot. Bij een 'liberaal beleid' 
zal op termijn - in ieder geval ten opzichte van het totaal aantal gebniikers - 
het aantal drugsgebruikers dat een beroep doet op de verslavingszorg 
afnemen. Onder 'liberale' verhoudingen zullen nog steeds veel verslaafden, 
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of ze nu als zodanig aangeduid worden of niet, behoefte hebben aan hulp. De 
kans dat ze die dan vaker vragen aan hun huisarts, het algemeen 
maatschappelijk werk of de algemene geestelijke gezondheidszorg zal 
toenemen, ten nadele van de specifieke op verslaafden gerichte zorg. Van de 
zijde van de algemene voorzieningen zullen 'verslaafden' minder 
vanzelfsprekend de deur worden gewezen. 

De vraag naar roesmiddelen zal in elk scenario blijven bestaan 
De vraag naar roesmiddelen zal ook in de nabije toekomst onverminderd 
groot zijn. De ervaring van de achter ons liggende millennia laten daarover 
geen misverstand bestaan. De vraag groeit naar psychotrope stoffen die een 
snel effect teweegbrengen en precies doen wat de gebruiker ervan verlangt. 
De stoffen mogen bij voorkeur geen nadelige werlcing (zoals de kans op 
lichamelijke verslaving) hebben op korte of langere tennijn. De eisen die aan 
de bevolking in de westerse wereld worden gesteld zijn zo zwaar dat voor 
het merendeel van de bevollcing excessief gebruik van 'zware' middelen 
nadelig is. Het effect moet nauwkeurig te doseren zijn en liefst met zo min 
mogelijk na-effecten. Dit impliceert dat de consumptie van middelen als 
alcohol en tabak op termijn eerder zal dalen dan stijgen, ongeacht 
ontwiklcelingen in de welvaart. De consumptie van 'harddrugs' als heroine, 
cocaine, amfetamine kan in de eenentwintigste eeuw over een (iets) grotere 
groep verspreid raken als de beschikbaarheid tenminste groot genoeg blijft. 
Het gemiddeld gebruik zal per gebruiker eerder dalen dan toenemen. Het 
gebruik van 'lichtere' middelen, die ontworpen zijn of worden voor 
specifieke doeleinden zal in een toenemende belangstelling staan - het gaat 
bier om varianten op ecstasy en andere drugs van synthetische of biologische 
herkomst. 
Drugsgebruik zou door een steeds grotere groep kunnen worden ingebed in 
een op maat gesneden consumptiepatroon van alle mogelijke 
(voedings)supplementen: van vitaminen en mineralen en anti-stress-
kruidenmixages tot op zijn tijd een paddestoel, een ecstasypil en alleen bij 
zeer bijzondere gelegenheden een snuifje coke. Alcohol en tabak zouden in 
dit patroon een minder opvallende plaats toebedeeld lcrijgen. Met de 
verwachte komst van nieuwe, lichtere middelen zou op termijn de grens 
tussen drugs en psychofannaca !airmen verdwijnen. 
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BIJLAGE I Len methodiek voor de berekening van de 
maatschappelijke kosten van verslaving 

In dit rapport zijn een aantal scenario's opgenomen die vooralsnog niet zijn 
doorgerekend in termen van sociaal-economische kosten en baten. Dit is ook 
uiterst lastig omdat cruciale basisgegevens niet toereikend zijn of ontbreken. 
Het laatste is vooral het geval daar waar de productie, handel en consumptie 
van drugs zich geheel in de illegaliteit afspelen. In het politieke debat, maar 
ook daarbuiten, is weinig belangstelling voor discussies omtrent 
economische voor- en nadelen van bepaald beleid wanneer ideologische 
standpunten dominant aanwezig zijn. Economische redeneringen krijgen dan 
gauw de verdenking 'onethisch' te zijn. Ook de discussie over het 
economisch nut van verslavingszorg wordt vaak verdacht gemaakt omdat bij 
velen de vrees leeft dat het economische aspect gaat overheersen. In de 
discussie over de economische schade die het gevolg is van het roken van 
tabak is overigens aangetoond dat niet roken de gezondheidszorg duurder 
maakt, omdat abstinenten nu eenmaal gemiddeld genomen een langer leven 
beschoren is. 
Een probleem bij de discussie over de economische kosten (en baten) van 
bepaald beleid is ook, dat de definities van te hanteren begrippen nog 
nauwelijks operationeel zijn. Dit, gevoegd bij het risico dat 'appels en peren' 
bij elkaar opgeteld worden, ondergraaft al snel de geloofwaardigheid van dit 
soort exercities. 

De commissie is desalniettemin van mening dat het maatschappelijk uiterst 
relevant is om over een concrete schatting te beschikken van de kosten van 
verslaving voor de Nederlandse samenleving. Het is goed mogelijk dat een 
bepaald scenario ideologisch gezien zeer gewenst is maar dat de 
Nederlandse economie daardoor onevenredig zwaar belast zou kurmen 
worden. Op grond van de huidige literatuur kan worden gesteld dat 
Nederlands wetenschappelijk onderzoek over het kostenaspect nauwelijks 
voorhanden is. Het beschikbare materiaal is of zwak onderbouwd of beperlct 
zich tot een facet. Veel schattingen die circuleren in de media zijn 
optellingen van onbetrouwbare schattingen die zich veelal, uit veiligheid, 
bewegen in een ruime bandbreedte. 
Voor cijferrnatige schattingen is het allereerst noodzakelijk te bepalen welke 
kosten gemaalct worden om te bepalen of deze kosten `hoog'of 'laag' zijn ten 
opzichte van een bepaalde referentiemaat en of er sprake is van een 'stijging' 
of een 'daling' in de afgelopen jaren. Vervolgens is het mogelijk deze 
redeneringen door te treldcen in scenario's: wat gebeurt er bij gelijkblijvend 
beleid, wat bij verminderde en wat bij verhevigde aandacht (bijvoorbeeld 
van de zijde van Justitie), et cetera? 
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Problemen die met schattingen zijn gemoeid, zijn onder andere: 

a 	Welke kosten breng je in rekening? 
Hoe bepaal je die kosten? 
Hoe betrouwbaar zijn die kostenramingen c.q. hoe betrouwbaar is 
het basismateriaal? 
Vanuit welk gezichtspuntlideeel belang wordt (of is) de 
kostenraming gemaalct? 
Is het terecht alleen kosten te onderzoeken als het aantoonbaar ook 
(al dan niet legale) opbrengsten voor derden met zich meebrengt? 
Is het tiberhaupt mogelijk en zo ja terecht om de losten van 
verslaving' te isoleren van andere kostensoorten? 

We beschouwen het begrip maatschappelijke kosten van verslaving als de 
optelling van alle materiele kosten die met de productie tot en met de 
consumptie van het gebruik van verslavende middelen, alsmede alle 
mogelijke maatschappelijke nevengevolgen, die daarmee gemoeid zijn. Een 
eerste verkenning 'evert de volgende kostensoorten op: 
Om te beginnen worden er kosten gemaalct worden voor de productie, 
handel en de consumptie van middelen. Uiteraard moeten deze schattingen 
middelspecifiek zijn. Door deze activiteiten lekken, althans bij de illegale 
drugs, omvangrijke sommen geld uit de formele economie. Omdat binnen-
en buitenland niet goed van elkaar lawmen worden onderscheiden is het 
uitzoelcwerk heel lastig; alleen van legale middelen zijn bier cijfers 
voorhanden. Bij drugs is soms alleen de straatwaarde bekend, en dan nog is 
het een schatting die sterk kan fluctueren. 
De samenleving lijdt materiele schade door de gevolgen van de 'structuur 
van verslaving', d.i. het geheel van de al dan niet georganiseerde activiteiten 
van producenten, handelaren en gebruikers. Deze kostensoort omvat de 
directe en indirecte maatschappelijke effecten van hun (illegale) 
handelingen. Deze post is aanvullend op de eerstgenoemde: het gaat bier niet 
om de 'noodzakelijke' kosten van productie, handel en consumptie, maar om 
de onvermijdelijke - kostenintensieve - activiteiten om het 'primaire proces' 
iiberhaupt mogelijk te maken. Te denken valt aan het opbouwen van een 
complexe criminele organisatie, kosten van omkoping e.d.. 
De samenleving maalct verder kosten om met de gevolgen van de 'structuur 
van verslaving' om te gaan of deze structuur tegen te gaan: alle mogelijke 
interventies van politieke, sociaal-economische, preventieve, curatieve en 
repressieve aard. Het gaat bier dus in het bijzonder om de kosten van politie, 
justitie, het gevangeniswezen, de gezondheidszorg en overige sociale 
voorzieningen. 
Voorts kan een berekening worden gemaakt van de derving van inkomsten 
van de overheid (zoals accijnzen, omzetbelasting) of openbare instanties 
(zoals bedrijfsverenigingen), particulieren (burgers) en particuliere 
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organisaties (zoals bedrijven, verzekeraars) als gevolg van de werking van 
de 'structuur van verslaving'. 
Tot slot zijn er de zeer moeilijk of in het geheel niet te becijferen kosten die 
gemaakt worden om om te gaan met de 'structuur van verslaving' als een 
politiek-ideologisch c.q. moreel probleem. Te denken valt ook aan het 
tijdverlies doordat burgers meer dan hun lief is zich bezig moeten houden 
met drugsoverlast, de verwerlcing van persoonlijk leed e.d. 

Uiteraard staan tegenover de kosten ook (onbedoelde of ongewenste) 
opbrengsten. Zo beweren sociologen (beginnend bij Durkheim) dat de - 
versterkte - aandacht voor criminaliteit positieve functies vervult voor het tot 
stand brengen van maatschappelijke cohesie en het beheersen van 
ideologische crises. In zoverre kan de 'structuur van verslaving' positieve 
functies toegedicht lcrijgen en lcumien tegenover bepaalde kosten ook baten 
staan. Overige opbrengsten die hier vrij willekeurig genoemd worden zijn: 

• De legale productie van grondstoffen zoals chemicalien van (overigens 
illegale) drugs vormt een winstgevend deel van de economie. Ook de 
voorzieningen waarbinnen drugs worden gebruilct of verhandeld, zoals 
coffeeshops, of de organisatoren van house parties lcunnen al dan niet 
rechtstreelcs belang hebben bij drugs en hun winsten ook ten goede laten 
komen aan de formele economie. 

• Door het witwassen van drugswinsten wordt geld in de economie 
gepompt, afhankelijk van de internationale geldstromen kan dat voor een 
nationale economie een voordeel opleveren. 

• De werkgelegenheid in brede zin die voortvloeit uit de activiteiten 
rondom of als gevolg van de 'structuur van verslaving': denk aan de 
uitbreiding van het justitiele apparaat die in de jaren negentig gestalte 
heeft gelcregen of de (uitbreiding van de) sector van de verslavingszorg 
en overige somatische en geestelijke gezondheidszorg. Uiteraard kunnen 
en moeten deze baten ook als kosten worden opgevoerd, maar de 
voordelen voor de betroldcen werlcnemers en dus de werkgelegenheid 
zijn evident. Het is aannemelijk dat deze sectoren de kans aangrijpen tot 
groei en zich zo mogelijk en zo nodig zullen richten op nieuwe 
doelgroepen. 

Bij de berekening van mogelijke maatschappelijke kosten lumen we in 
theoretische zin de economische keten van productie tot en met de 
consumptie volgen, alsmede alle vertalckingen - gevolgen en (al dan niet 
bedoelde) reacties - in ogenschouw nemen. Het gaat dan om de volgende 
schakels: productie : groothandel : transport : tussenhandel : marketing : 
detailhandel : consumptie. De vertaldcingen hebben betreldcing op: a) 
gevolgen voor en reacties van de samenleving in brede zin (speelt op elk 
niveau van de economische keten); b) gevolgen voor de directe omgeving 
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van burgers c) gevolgen op domeinen buiten de directe levenssfeer van 
burgers; d) gevolgen voor de gebruikers. 
In de onderstaande tabel staat een eerste aanzet tot een indeling in 
categorieen. Er is nog geen onderscheid gemaalct tussen legale en illegale 
middelen, ofschoon dat heel relevant is voor de mate waarin van 'schade' kan 
worden gesproken. Sommige posten kunnen te verwaarlozen zijn bij legale 
drugs (alcohol en tabak), maar niet bij semilegale (zoals cannabis) en illegale 
drugs (alle harddrugs). 
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MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN VAN VERSLAVING 

Wat de maatschappelijke kosten betreft volgt hier een nadere categorisering van 
factoren waarmee rekening moet worden gehouden: 

A. Kosten productie, handel en consumptie: 
• daling overheidsfinancien: derving belastinginkomsten (btw, inkomsten, winsten 

en accijnzen); 
• beschadiging intemationale relaties; 
• uitbreiding c.q. doorwerking van de 'structuur van verslaving' naar andere sectoren 

van economie en samenleving; verbindingen met vrouwenhandel, 
wapenhandel, terrorisme, politiek e.d. 

B. 	Kosten bestrijding (en preventie) productie, handel en consumptie: 
• justitie: bestrijding (georganiseerde) criminaliteit, aanvullende wetgeving, 

opsporing, berechting, opsluiting, nieuwbouw voorzieningen, behandeling van 
stoomissen (zoals TBS), reclassering, preventie; 

• beInvloeding publieke opinie en moraal (voorlichting); 
• handhaving openbare veiligheid /bestrijding overlast; 
• insparmingen overheid en maatschappelijke organisaties voor totstandkoming van 

preventief en repressief beleid. 

C. Kosten overige maatschappelijke schade en overlast - exclusief maatschappelijke 
zorg en gezondheidszorg: 

• kosten aan arbeid gerelateerd: afgebroken of niet benutte opleidingen en 
onderwijs, arbeidsverzuim, productieverlies, arbeidsongeschiktheid, extra 
inspanningen voor signaleren-begeleiden-behandelen van werlcnemers; 

• schade aan de nationale economie: daling toerisme; verplaatsing economische 
activiteiten naar buitenland; 

• materiele schade aan en waardedaling van roerend en onroerend goed; 
• sociale voorzieningen/uitkeringen, schuldenlast van verslaafden; 
• slachtofferhulp; 
• schadeverzekeringen; 
• verkeersongevallen; 

D. Kosten individuele schade en overlast voor burgers (slachtoffers): 
• vermindering waarde persoonlijke bezittingen; 
• beperking levenskansen; 
• verlies aan mensenlevens; toegebracht menselijk leed. 

E. Kosten individuele zorgverlening en maatschappelijk herstel van (ex)gebruikers: 
• kosten somatische en geestelijke volksgezondheid en maatschappelijke 

dienstverlening; 
• nadere specificatie kosten binnen gezondheidszorg: 
• directe kosten binnen de gezondheidszorg; 
• directe kosten buiten de gezondheidszorg (reiskosten, tijdkosten, out-of-pocket- 

kosten, kosten sociaal netwerk, kosten in overige maatschappelijke sectoren); 
• indirecte kosten (indirecte kosten binnen de gezondheidszorg, indirecte kosten 

buiten de gezondheidszorg (verlies van productiviteit) (STG, Rutten e.a., 1993). 
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Het verdient aanbeveling een gedegen nationaal onderzoek te starten 
waarmee wordt beoogd een schatting te maken van de maatschappelijke 
kosten van verslaving, alsmede de in dit rapport opgenomen scenario's door 
te rekenen voor wat betreft financieel-economische consequenties. 
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BIJLAGE H Gebruikte afkortingen 

AHOJ-G 	= Affichering Harddrugs Overlast Jongeren - 
Groothandelshoeveelheden 

AIDS 	= Acquired Immune Deficiency Syndrome 
APA 	= American Psychiatric Association 
APZ 	= Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis 
AWBZ 	= Algemene Wet Bijzondere Zielctekosten 
BOPZ 	= wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische 

Ziekenhuizen 
BVA 	= Verslavingsbegeleidingsafdeling 
CAD 	= Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs 
CRM 	= voormalig Ministerie van Cultuur, Recreatie en Milieu 
DSM 	= Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
DVA 	= Drugsvrije Afdeling 
EMCDDA = Europese Drugs Monitor Centrum 
EU 	= Europese Unie 
GAVO 	= Ge'integreerde Aanpak van Verslavingsproblematiek en 

Overlast 
GGD 	= Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
GGZ 	= Geestelijke Gezondheidszorg 
HBV 	= Hepatitis B-virus 
HCV 	= Hepatitis C-virus 
HIV 	= Human Immunodeficiency Virus 
HKS 	= Herkermingssysteem 
HMF 	= Health Management Forum 
ICD 	= International Statistical Classification of Diseases and 

related Health Problems 
IMC 	= Intercultureel Motivatie Centrum 
ISAD 	= Interdepartementale Stuurgroep Alcohol & Drugs 
ISD 	= Interdepartementale Stuurgroep Drugsbeleid 
IVV 	= Instituut voor Verslavingsonderzoek 
KMBO 	= Kort Middelbaar Beroeps Onderwijs 
KNCV 	= Koninklijke Nederlandse centrale Vereniging ter 

Bestrijding van Tuberculose 
KNMP 	= Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering 

der Pharmacie 
LADIS 	= Landelijk Alcihol en Drugs Informatiesysteem 
LJP 	= Jaarprevalentie 
LMP 	= Maandprevalentie 
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LSD 	= Lysergzuur-diethylamide 
LW 	= Lifetime prevalentie 
MDMA 	= 3,4 - methyleen dioxy - n - methylamfetamine 
NIAD 	= Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs 
NIGZ 	= Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en 

Ziektepreventie 
NIPO 	= Nederlands Instituut voor Publieke Opiniepeiling 
NSS 	= Nederlandse Stichting voor Statistiek 
OGGZ 	= Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
OM 	= Openbaar Ministerie 
PREFFI- 	= Preventie Effectiviteits-instrument 
instrument 
RIAGG 	= Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke 

Gezondheidszorg 
RIBW 	= Regionale Instellingen voor beschermd wonen 
RIVM 	= Rijksinstituut voor Vollcsgezondheid en Milieu 
RM 	= Rechterlijke Machtiging 
Sc? 	= Sociaal Cultureel Planbureau 
SOA 	= Sexueel Overdraagbare Aandoeningen 
SOV 	= Strafrechtelijke Opvang Verslaafden 
STG 	= Stichting Toekomstscenario's Gezondheidszorg 
SVO 	= Stuurgroep Vemundering Overlast 
TG 	= Therapeutische Gemeenschap 
TWSSV 	= Tijdelijke Wet Stimulering Sociale Vemieuwing 
VNG 	= Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
Vomil 	= voormalig Ministerie van Volksgezondheid en 

Milieuhygiene 
VWS 	= Ministerie van Vollcsgezondheid, Welzijn en Sport 
WHO 	= World Health Organisation 
WVC 	= voorrnalig Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en 

Cultuur 
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BIJLAGE M Deelnemers invitational conference 

Mevrouw mr. N.J.A. van der Arend 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Directie Politie/Afdeling Veiligheidsbeleid 

De heer R. van Amerongen 

De heer mr. Th.P.L. Bot 
Officier van Justitie Hoofd Unit 1, Amsterdam 

De heer prof. dr. W. van den Brink 
MAR - Amsterdam Institute for Addiction Research 

De heer drs. G. van Brussel 
GG&GD Amsterdam 
hoofd afdeling drugs 

Mevrouw E. Burger 
Gemeente Tilburg, Concern staf - bestuur en strategie 

De heer drs. A.T. Cramer 
Ministerie van Volskgezondheid, Welzijn en Sport 
Senior beleidsmedewerker 

De heer Th. van Dam 
MDHG - LSD 

Mevrouw E. van Fessem 
0 + S (Onderzoek en Statistiek) 

Mevrouw Drs. M. Freeman 
0 + S (Onderzoek en Statistiek) 

De heer mr. J.F. Glastra van Loon 
Eerste Kamer der Staten Generaal, D 66 

De heer mr. J.H.A.M. Gribink 
Ministerie van Justitie 
Raadsadviseur 
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Mevrouw dr. L.A.M. van de Goor 
IVO 

De heer drs. M. Hoelcstra 
NEVIV - Ned. Ver. van Instellingen in de verslavingszorg 
directeur 

De heer mr. A.D.J. Keizer 
Ministerie van Volskgezondheid, Welzijn en Sport 
Directoraat Generaal Volksgezondheid 

De heer drs. A.F.W. Kok 
Hoofdinspectie voor de Gezondheidszorg 
Minsterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

De heer dr. D.J. Korf 
0 + S (Onderzoek en Statistiek) 

De beer dr. M. de Kort 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Beleidsmedewerker 

Mevrouw J. Lanphen, huisarts 
Stichting Toekomstscenario's Gezondheidszorg (STG) 

Mevrouw J.H.M. Laven-Horrevorts 
Stichting Toekomstscenario's Gezondheidszorg (STG) 

De heer drs. E. Leuw 
Ministerie van Justitie - WODC 
Onderzoeker 

De heer H. Mostert 
Regio politie Limburg Zuid 
Korpschef 

Mevrouw Mr. F. Mulder 
Ministerie van Justitie 
Directie Algemene Justitiele Strategie 

Mevrouw mr. C.M.M. Oostdam 
Gemeente Rotterdam - Bestuursdienst 
Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid 
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De heer drs. H.G. Ouwerkerk 
Gemeente Groningen 
Burgemeester 

De heer mr.drs. F.J. Paas 
Gemeente Groningen 
Wethouder 

De heer C.S. van Praag 
Sociaal en Cultureel Planbureau - SCP 
Hoofd afdeling Rapportage en Advies 

De heer F. Polak, psychiater 
GGD Amsterdam 

De heer profdr. P. Schnabel 
Rijks Universiteit Utrecht 
Vakgroep Klinische Psychologie en Gezondheidspsychologie 

De heer mr. R.F. Schreuder 
Stichting Toekomstscenario's Gezondheidszorg (STG) 
Directeur 

De heer rnr. J. Silvis 
Rotterdam 

Mevrouw dr. I. Spruijt 
Trimbos-instituut 
Wetenschappelijk Adviseur Directie 

De heer dr. J.C. van der Stel 
Hoofd afdeling preventie 
RIAGG Haarlem 

De heer dr. M.P. Turruners 
Ministerie van Justitie - WODC 

De heer P. Vasseur 
VSPI 
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