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Voorwoord
van de editor
Wat zijn drugs? Gebruiken wij allemaal "drugs"? Waar kan je hulp vinden? Drugs blijft
een thema dat mensen verontrust en tegelijk fascineert. Hoewel alcohol en pijnstillers
als 's werelds meest gangbare drugs kunnen gezien worden, behandelt dit boek in
hoofdzaak de aanpak van illegale verdovende middelen.
Overheden over de hele wereld leveren al jarenlang inspanningen om het gebruik en de
verdeling van illegale verdovende middelen in te dijken, toch blijven drugs sterk
aanwezig in onze samenleving.
De schadelijke effecten van drugs zijn algemeen erkend: gezondheid en economie in de
brede zin van het woord kunnen te lijden hebben onder het gebruik van drugs. Gezien
de financiële belangen, gaat de verkoop en de productie van drugs gepaard met soms
extreem crimineel gedrag.
Er is geëxperimenteerd met erg repressief beleid, tegen dealers én gebruikers. Er zijn
daarnaast ook steeds strekkingen geweest die voor legalisering van de meeste gangbare
drug, marihuana, gepleit hebben. Bij het schrijven van dit voorwoord, in de zomer van
2016, is in Italië het parlementair debat gestart over de legalisering van het recreatief
gebruik van cannabis. Hoewel enkele Amerikaanse staten en Europese landen zoals
Portugal, Spanje en Nederland een bepaalde legalisering van cannabis hebben
doorgevoerd, blijft elk gebruik van drugs in de meeste landen volledig verboden.
Dit boek is een volledig herziene en herwerkte versie van het boek "Drugwetgeving" uit
2012. Het resultaat is een veel completer werk geworden, waarbij de lezer een breed
inzicht krijgt in de actuele Belgische wetgeving, maar ook het meest recente beleid van
het parket in de opsporing en vervolging van drugs. Achteraan vindt de lezer een
overzicht van de meest relevante internationale verdragsteksten.
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De inleiding van het boek behandelt op een overzichtelijke wijze de verschillende
gangbare soorten drugs en hun typerende (soms zeer) schadelijke effecten. In een
originele samenwerking bespreken een toxicoloog en een politieman afwisselend
voorkomen van drugs, manieren van toediening, en de wijze waarop de politie
omgaat met bepaalde drugs.
De wetgeving rond drugs is en blijft een kluwen van wetswijzigingen en
uitvoeringsbesluiten. Een zeer nauwkeurige en volledig geactualiseerde bespreking
van de Belgische Drugwet kon dus niet ontbreken in dit boek. Elke rechtspracticus,
hulpverlener of geïnteresseerde kan in een duidelijke taal een antwoord krijgen op
vaak gestelde vragen: Wat is nu nog strafbaar? Welke zijn de wettelijke straffen? Wat
zijn de verzwarende omstandigheden?
Het boek bevat ook opnieuw een overzicht van het beleid dat de Belgische regering
samen met het Openbaar Ministerie voorstaat. Ruime aandacht wordt besteed aan
de recentste gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het
College van Procureurs-generaal betreffende de vaststelling, de registratie en het
vervolgingsbeleid inzake het bezit van en de detailhandel in illegale verdovende
middelen. Deze omzendbrief van 2015 biedt een hernieuwde houvast inzake het
zogenaamde normalisatiebeleid dat zich richt op een rationeel risicobeheer van het
fenomeen drugs. Uitgangspunt blijft dat gebruikers over het algemeen gebaat zijn
met preventie en hulp. Producenten en dealers mogen zich aan expliciete bestraffing
verwachten.
Het is niet meer dan logisch dat vervolgens in dit boek een uitgebreid hoofdstuk
hulpverlening aan bod komt. Een meerwaarde is een geactualiseerde lijst van
adressen waar gebruikers, familie of zorgverstrekkers terecht kunnen met specifieke
vragen over hulpverlening.

KLDUIDRUGS.fm Page IX Wednesday, August 31, 2016 2:20 PM

Omdat inzake drugs ook de context van het gebruik van belang is, volgen nog
hoofdstukken over specifieke omgevingen waarin de aanwezigheid van drugs een
dagelijkse realiteit is: gevangenissen, bedrijven, scholen, sportclubs. Deze
hoofdstukken willen inspiratie bieden aan verantwoordelijken en leidinggevenden
over de omgang met verdovende middelen in hun omgeving.
De editors
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