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PERSBERICHT  
De Belgische drugswet wordt woensdag 100 jaar oud, de jeugd stemt voor verandering 

 

Honderd jaar na het schrijven van de drugswet heerst er binnen de Belgische politiek nog steeds een 

zeer conservatieve visie over drugs. Druggebruikers worden door velen niet meer gezien als 

criminelen die gestraft moeten worden maar zo staat het wel in de huidige wetgeving. Dit moet 

anders volgens experten en de leden van het Jeugd Parlement de Jeunesse. 

Decriminalisering van druggebruik 

Onder meer studies van Greenwald over het decriminaliseringsbeleid in Portugal en de publicaties van 

experten als professor Tom Decorte bewijzen dat het tijd is voor verandering. Onderzoeken wijzen uit dat 

het criminaliseren van druggebruikers geen goede beleidsstrategie is. Het zorgt ervoor dat mensen geen 

hulp durven zoeken. 

Door het persoonlijk gebruik en bezit te decriminaliseren kunnen ook andere initiatieven zoals 

‘spuitenruil’, ‘gebruiksruimtes’ of ‘pilltesting’ aangemoedigd worden. Zulke initiatieven hebben in 

Wallonië (onder het huidige gedoogbeleid) en in het buitenland al succes gekend. De focus op ‘harm 

reduction’ is een belangrijk element in het decriminaliseringsbeleid. 

Jeugd Parlement de Jeunesse 

Afgelopen week vond de simulatie van het Jeugdparlement plaats. Deze organisatie brengt jaarlijks een 

honderdtal Belgische jongeren samen om op een positieve manier zelf aan politiek te doen. Elk jaar wordt 

er rond vier wetsontwerpen gedebatteerd. Een van de onderwerpen was de ‘Decriminalisering van 

drugsbezit en -gebruik’. 

Felix Geerebaert was de verkozen minister die de aanpassing van de drugswet voorstelde. Onder meer 

door zich te baseren op wetenschap en data, eerder dan op een welbepaalde ideologie, werd het 

wetsontwerp zonder veel kleerscheuren goedgekeurd.  

De goedkeuring van dit wetsontwerp kan gezien worden als een trigger om het debat over het Belgische 

drugbeleid aan te wakkeren. 

_____________________________________________________________________________________ 

Contacteer mij gerust indien u vragen heeft over dit persbericht. 

Felix Geerebaert 

Adres: Lange Violettestraat 189 9000 Gent 

GSM: +32471216771 

E-mail: felixgeerebaert@hotmail.com  

Website: https://www.jeugdparlementjeunesse.be/  
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