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Van ‘War on Drugs’ naar ‘SMART on Drugs’ 

Prof. Dr. Tom Decorte 

(hoogleraar criminologie UG) 

 
Vrijdag 18 november 2022 om 20 uur 

Theaterzaal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8, 8000 Brugge 

Antwerpen kende deze zomer opnieuw veel drugsgeweld: schietpartijen, explosies, 

brandstichtingen en beschadigen van woningen. Jaar na jaar ontsnappen de terroristen 

aan politie en gerecht. De politie is naar eigen zeggen al blij als het allemaal beheersbaar 

blijft. 

Op 24 februari 2021 bestond de Belgische drugswet 100 jaar. Die wet is hopeloos 

verouderd en behaalde nooit haar doelstellingen. Zowel het drugsgebruik als het 

drugsaanbod is niet gedaald. 

Nu wordt het merendeel van de middelen van het drugsbeleid ingezet voor repressie. Onze 

spreker, prof. Tom Decorte, zoon van onze oud-leden Luc (op 13 oktober ll. overleden) en 

Betty De Preter, stelt een heel andere aanpak voor. Hij ijvert voor een ‘SMART on Drugs’ 

beleid, een deskundig en doeltreffend drugsbeleid op basis van hedendaagse 

wetenschappelijke inzichten, dat de strijd tegen drugsgebruik met andere wapens 

opneemt. 

SMART is een afkorting die staat voor Slim, Menselijk, Ambitieus, Rechtvaardig en Totaal. 

Deze principes zouden de uitgangspunten moeten worden in het Belgisch drugsbeleid. In 

een zinnig en menselijk drugsbeleid is repressie niet het uitgangspunt, maar staat 

preventie en hulpverlening centraal. SMART on Drugs vindt dat we drugsgebruik moeten 

benaderen vanuit een gezondheidsperspectief en niet vanuit het strafrecht. Ze pleiten 

daarom voor een parlementaire werkgroep die het huidige drugsbeleid fundamenteel 

hertekent. 

Prof. Tom Decorte staat zeker niet alleen, het Burgermanifest werd ook ondertekend door 

o.a. Jan Tytgat, Paul De Grauwe en David Van Reybrouck die zich ook uitspraken tegen de 

‘War on drugs’. 

Het belooft alvast een interessante avond te worden! 

 

Praktisch: De ingang voor de theaterzaal situeert zich in de Sint-Jakobsstraat! 

Hou rekening met het feit dat parkeren niet altijd zo vlot gaat in de omgeving van de 

Biekorf. 
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