
Vlaamse professoren: ‘Legaliseer de productie en het
gebruik van cannabis’
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Econoom Paul De Grauwe, criminoloog Tom Decorte en toxicoloog Jan Tytgat doen in hun nieuwe
boek ‘Cannabis onder controle, hoe?’ voorstellen om het cannabisgebruik in ons land te reguleren.
‘Eerst moet je legaliseren.’

‘In Nederland wordt gebruik en bezit van kleine hoeveelheden cannabis gedoogd en daar gaat de bevolking



niet massaal aan de cannabis. Overal ter wereld waar het gebruik gedecriminaliseerd wordt, leidt dat niet
tot een spectaculaire toename van het cannabisgebruik.’ Die vaststelling, gekoppeld aan het inzicht dat je
cannabis maar kan controleren eens het gelegaliseerd is, ligt aan de basis van het pleidooi van de drie
vooraanstaande academici.

‘Dogmatici hebben hun kans gehad’, zegt Paul De Grauwe in De Morgen. ‘Een repressieve aanpak van
drugs werkt niet, integendeel zelfs: de consumptie van cannabis blijft toenemen.’

Cannabis social clubs

Het gebruik van cannabis controleren: hoe zien de professoren dat dan concreet? ‘Wij willen niet de weg
inslaan van de commercialisering’, aldus Tom Decorte op Studio Brussel. ‘Wij willen een strikt gereguleerd
model.’ Productie en distributie zouden in dat model toegelaten worden, maar onder strenge controle.

‘Dat kan via ‘cannabis social clubs’: coöperatieve organisaties waarvan gebruikers lid worden en via
dewelke ze vervolgens in beperkte mate cannabis kunnen krijgen’, aldus De Grauwe. ‘De overheid moet die
clubs een statuut geven om cannabis te kweken en te verdelen. In Spanje bestaat dat systeem ook al.’

Kwaliteit

Dat cannabis legaliseren geen wonderoplossing is, erkennen de professoren. Maar ze vinden het alleszins
een beter pad om te bewandelen dan de huidige aanpak. ‘De huidige war on drugs werkt in ieder geval
niet’, aldus Degrauwe in De Morgen.

Legalisering biedt bovendien het voordeel van een betere kwaliteitscontrole, zegt de econoom. ‘Wie
vandaag een pintje bestelt op café, weet dat alcohol schadelijk is voor de gezondheid. Maar die persoon
hoeft niet te vrezen dat er een of ander vergif inzit. Bij cannabis heb je die zekerheid niet. Aangezien het



hele systeem illegaal is, valt de kwaliteit onmogelijk te controleren. In een legaal systeem kan dat wel.’


