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Amsterdam, 23 november 2021
Geachte heer, mevrouw,

Het CDA stelt voor om voortaan direct een boete uit te delen als iemand harddrugs in bezit hee�,
zelfs als het gaat om een enkele pil. Daarnaast wil het CDA alle co�eeshops naar
industriegebieden verplaatsen. Wij maken ons grote zorgen over de steeds hardere toon waarop
het drugsdebat wordt gevoerd en over de verdere escalatie van maatschappelijke tegenstellingen
die dit veroorzaakt. Drugsbeleid is primair een volksgezondheid thema, maar het debat vindt
steeds vaker plaats binnen de context van Justitie en Veiligheid. Daarmee verschui� de aandacht
van preventie en harm reduction naar repressie en het criminaliseren van gebruikers.

Mensen hebben altijd drugs gebruikt en zullen dat altijd blijven doen. Het meeste illegale
drugsgebruik is niet problematisch. Veel van de gezondheidsschade die samenhangt met illegaal
drugsgebruik wordt juist veroorzaakt door de illegaliteit. De vraag die je in dat kader moet stellen
is: hoe e�ectief is repressief beleid? Prevalentie van gebruik is de afgelopen jaren gestegen,
ondanks een verbod. Handhaving hee� geen aantoonbare invloed op het gebruik van bepaalde
middelen.

Het criminaliseren en daarmee stigmatiseren van mensen die drugs gebruiken resulteert in het
vervreemden van deze mensen van de gezondheidszorg. Daardoor komt het bereik van deze groep
met voorlichting, advies en hulp onder druk te staan. In onze optiek is een pragmatische aanpak
de beste manier om met middelengebruik om te gaan. Reguleren, uitstellen, voorlichten en
opvoeden zijn e�ectief om schade te beperken en misdaad tegen te gaan. Verbieden werkt niet.
Strakke regulering, waarbij rekening wordt gehouden met de objectieve schade die een middel
toebrengt, werkt wel. Middelen als cannabis of XTC eindigen dan qua schadelijkheid ver onder
tabak, alcohol, heroïne of  cocaïne.

Het voorstel van het CDA om iedereen die drugs bij zich hee�, te beboeten en te vervolgen is in de
praktijk nauwelijks uitvoerbaar. Nu al kost drugsbestrijding zeker de hel� van de capaciteit van
politie en justitie. Het criminaliseren van gebruikers zal vooral ten koste gaan van het opsporen
van grote criminele netwerken. De door het CDA voorgestelde strenge aanpak lijkt daarmee
vooral bedoeld als signaal naar de samenleving. Daarbij vergeet het CDA dat dit voorstel
desastreuze gevolgen hee� voor de bescherming van de gezondheid. Mensen die in de problemen
komen door drugs zullen minder snel hulp zoeken, omdat ze bang zijn voor een boete of om te
worden vervolgd. Dat zal in de praktijk leiden tot ernstige incidenten, die voorkomen hadden
kunnen worden met een beleid dat is gericht op preventie en voorlichting.

Wij verzoeken u deze overwegingen te betrekken bij uw oordeel over dit voorstel van het CDA.
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