
EEN GLOBAAL MAAR KORDAAT ACTIEPLAN: VOORSTELLEN VAN HET VLAAMS 
BELANG 
 
1. Vlaams Belang verwerpt het dwaze gedoogbeleid voor drugs dat sluiks werd ingevoerd door Tony 
Van Parys en Stefaan de Clerck (CD&V) en dat door paarsgroen werd uitgebreid en in een wet 
gegoten. Die drugwet zorgt voor totale verwarring bij politie, scholen, ouders en jongeren en heeft 
geleid tot een dramatische toename van het druggebruik. 
 
2. Vlaams Belang beschouwt drughandel en druggebruik als ondermijnende factoren binnen onze 
samenleving en wil het lakse gedoogbeleid ombuigen tot een genadeloze oorlog tegen de drugmaffia. 
Zo moet er werk worden gemaakt van een doorgedreven samenwerking tussen fiscus, 
handelsregister, sociale inspectie, politie en staatsveiligheid om de inkomsten van georganiseerde 
misdaadbendes op te sporen en in beslag te nemen. Wij vragen een actieve permanente doorlichting 
en de sluiting van vzw’s waar drugs worden verhandeld. 
 
3. Vlaams Belang wil veel zwaardere straffen voor drugdealers en de schrapping van subsidies voor 
instellingen die drugs promoten of banaliseren. 
 
4. In tegenstelling tot wat onze tegenstanders vaak beweren, willen wij ook investeren in preventie. 
Scholen en leerplannen moeten meer aandacht besteden aan de gevaren van druggebruik. Bij die 
preventiecampagnes moet ook expliciet gewezen worden op de gezondheidsrisico’s en de 
verslavende effecten van zogenaamde ‘softdrugs’. Omdat kinderen op steeds jongere leeftijd in 
aanraking komen met drugs, moeten ontradingscampagnes al vanaf de lagere school gevoerd 
worden. Directies moeten ook de mogelijkheid krijgen drugtest te laten uivoeren door de politie op 
de scholen. 
 
5. Vlaams Belang vraagt de oprichting van een gemeenschappelijke recherche uit recherches van de 
zonale en de federale politie, zodat er meer diepgaande strafrechtelijke onderzoeken kunnen worden 
gevoerd; het betrekken van een tiental gespecialiseerde politiemensen om criminele groeperingen te 
traceren, de kleinere politiekorpsen versterken (met naar schatting 20 man) om weerstand te kunnen 
bieden aan deze druggerelateerde problemen en het opmaken van gezamenlijke actieplannen waarbij 
verschillende gemeenten en gerechtelijke arrondissementen betrokken zijn. Elke stedelijke 
politiezone moet een drugpreventieteam krijgen. 
 
6. De kleine druggebruiker is geen crimineel, maar wij moeten hem er op wijzen dat druggebruik 
maatschappelijk niet aanvaardbaar is. Voor personen die alleen drugs hebben gebruikt (eenmalig of 
sporadisch), maar geen drugs hebben verhandeld, moeten aangepaste sancties voorzien worden, 
zoals leerstraffen, geldboetes en, indien nodig, verplichte ontwenning. Dat geldt zowel voor ‘soft’� 
als ‘harddrugs’. 
 
7. Drugverslaafden horen niet thuis in de gevangenis. Ze moeten verplicht worden een 
ontwenningskuur te volgen in een gesloten instelling en ze moeten voorbereid worden om terug te 
keren in de samenleving. Ouders van aan drugs verslaafde jongeren mogen niet aan hun lot 
overgelaten worden. Daarom is er dringend nood aan meer gespecialiseerde opvang(plaatsen). 
Druggebruik in de gevangenis moet worden tegengegaan door verplichte ontwenning in een speciale 
afdeling. Ook een verlenging van de celstraf moet mogelijk zijn als de gedetineerde volhardt in 
druggebruik of –handel. 
 



8. Een nultolerantie van druggebruik in het verkeer moet bereikt worden door bij iedere 
alcoholcontrole ook een drugtest uit te voeren. Ook op de werkvloer moet de leiding de 
mogelijkheid krijgen drugcontroles te laten uitvoeren door de politie. De vaststelling van druggebruik 
tijdens deze controles in het verkeer en op het werk moet ook leiden tot vervolging wegens 
drugbezit. Niet het druggebruik maar de drugcontrole moet uit de taboesfeer. 
 
9. Vervangingsproducten zoals methadon kunnen enkel – tijdelijk – toegediend worden in het kader 
van een verplichte en gecontroleerde ontwenning. De overheid moet druggebruik ontraden en 
bestrijden en niet stimuleren met gemakkelijke oplossingen als het gratis verdelen van spuitjes. 
 
10. Drughandel moet afgeschrikt worden met zware celstraffen, hoge boetes en het in beslag nemen 
van misdaadgeld. Vlaams Belang wil dat de verkoop van een dodelijke hoeveelheid drugs wordt 
beschouwd als moord of moordpoging en ook als dusdanig wordt bestraft. Drughandelaars van 
vreemde oorsprong, al dan niet legaal in het land, moeten onmiddellijk het land worden uitgezet. 
Daartoe moet de minister van buitenlandse zaken onmiddellijk bilaterale akkoorden met de 
betrokken landen afsluiten. 
 


