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Hierbij bieden wij u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de

leden Bergkamp, Sjoerdsma, Volp en Servaes over de inzet van Nederland tijdens

de United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) on the World Drug

Problem die in 2016 zal plaatsvinden. Deze vragen werden ingezonden op 9

oktober 2015 met kenmerk 2015Z18749.

De Minister van Buitenlandse Zaken, De Minister van Veiligheid en Justitie,

Bert Koenders Ard van der Steur

De Staatssecretaris van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Martin van Rijn
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Antwoorden van de ministers van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en

Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op

vragen van de leden Bergkamp, Sjoerdsma (beiden D66), Volp en Servaes

(beiden PvdA) over de inzet van Nederland tijdens de United nations

General Assembly Special Session (UNGASS) on the World Drug Problem

die in 2016 zal plaatsvinden.

Vraag 1

Zijn er sinds de bekendmaking van de inzet van Nederland ten behoeve van

UNGASS door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nog

wijzigingen in deze inzet aangebracht? Zo ja, welke? 1

Antwoord

Nee, er zijn geen wijzigingen in de inzet aangebracht. De Nederlandse inzet voor

UNGASS is gebruikt bij de totstandkoming van de EU-positie.

Vraag 2

Deelt u de mening dat de inzet van Nederland nu nog weinig ambitieus is? Hoe

ziet u de Nederlandse rol op het gebied van de regulering / legalisering van

wietteelt? Bent u van mening dat Nederland de voortrekkersrol die het jarenlang

op dit dossier heeft gehad, niet zou moeten kwijtraken? Zo ja, hoe komt dit terug

in uw inzet? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

De Nederlandse inzet is gericht op de versterking van de

volksgezondheidsbenadering binnen het drugsbeleid, bestaande uit preventie,

voorkoming van incidenten, vroegsignalering, behandeling en op harm reduction.

Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor mensenrechten, de verbetering van de

wereldwijde toegang tot onder de drugsverdragen gecontroleerde medicijnen, en

op het focussen van justitie-inzet op de georganiseerde drugsmisdaad in plaats

van de gebruiker. Dit zijn belangrijke ambities.

Regulering/legalisering van de hennepteelt is geen kabinetsbeleid en het ligt

daarom niet voor de hand bij de UNGASS een door de vragenstellers beoogde

voortrekkersrol op dit vlak te vervullen. Een meerderheid van de Tweede Kamer

heeft zich bij meerdere gelegenheden achter het huidige beleid geschaard. Wij

blijven inzetten op een geïntegreerde aanpak van de georganiseerde

hennepcriminaliteit.

Vraag 3

Welke landen hebben wereldwijd hun drugsbeleid aangepast sinds de vorige

UNGASS-bijeenkomst? Welke lessen zijn hier voor Nederland uit te leren? Welke

perspectieven biedt dit voor het naar eigen inzicht opvatten van de internationale

verdragen?

Antwoord

Er is geen eenduidig beeld te schetsen van trends sinds de vorige UNGASS. In een

aantal landen is het volksgezondheidsperspectief versterkt of is om andere

redenen het beleid versoepeld. In andere landen treedt juist een verharding op

van de aanpak van drugs. Als het gaat om Nederland en de overige EU-landen

geldt dat drugsbeleid voortdurend wordt geëvalueerd. De lessen die hier

1 Kamerstuk 26 150, nr. 143
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(gezamenlijk) uit worden getrokken worden ingezet om het beleid verder vorm te

geven. Deze ‘evidence-based’ manier van werken vormt een belangrijk deel van

de Nederlandse en EU-inzet voor UNGASS. De VN-Drugsverdragen worden door

sommige landen strikter uitgelegd dan Nederland doet, en door andere landen

juist ruimer. De International Narcotics Control Board (INCB) is het onafhankelijke

orgaan dat toeziet op de implementatie en derhalve op de uitleg van deze

verdragen en dat daar jaarlijks over rapporteert. De INCB deinst er daarbij niet

voor terug landen te kritiseren en beschikt over enkele sanctiemogelijkheden.

Vraag 4

Met welke verschillende maatschappelijke organisaties is gesproken om de input

van Nederland ten behoeve van UNGASS te bepalen? Hoe is de voorbereiding

getroffen? Wie gaat naar de voorbereiding namens het kabinet? Wie zal de

UNGASS-sessie namens het kabinet bijwonen?

Antwoord

Het betrekken van maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van

UNGASS is een belangrijk uitgangspunt voor zowel Nederland als de gehele EU.

Diverse internationale organisaties zoals de Global Commission on Drug Policy,

WOLA, en the Open Society Institute stellen zich actief op, leveren input en

participeren in de voorbereidende bijeenkomsten bij de VN in Wenen. Met tal van

organisaties, zoals TNI, de Regenboog groep, TRIMBOS, AFEW (Aids Foundation

East West) en Mainline, heeft Nederland op voortdurende basis contact en worden

informerende bijeenkomsten georganiseerd. Naar verwachting zal in ieder geval

de staatssecretaris van VWS de UNGASS namens Nederland bijwonen als

verantwoordelijk bewindspersoon van het kabinet voor het dossier drugs.

Vraag 5

Bent u van mening dat, om tegemoet te komen aan de vraag van 59

burgemeesters die het manifest ‘Joint Regulation’ hebben ondertekend, Nederland

zich internationaal zou moeten inzetten gereguleerde wietteelt mogelijk te maken?

Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze wilt u dit doen?

Antwoord

Het kabinet beschouwt het lokaal bestuur als een zeer belangrijke partner in de

gezamenlijke aanpak van (drugs)criminaliteit en overlast. Over het

softdrugsbeleid en de veranderingen daarin, die onder het vorige kabinet zijn

ingezet, onderhoudt de minister van Veiligheid en Justitie contact met betrokken

burgemeesters.

Zoals reeds vaker vastgesteld, onder meer in antwoorden op Kamervragen van

het lid Berndsen-Jansen (nr. 2014Z19908, beantwoord op 16 januari 2015),

verschilt het kabinet met enkele burgemeesters van mening over wat de meest

effectieve en daarmee gewenste aanpak van aan hennepteelt gerelateerde

criminaliteit en overlast kan en moet zijn. Het antwoord op de problematiek moet

volgens het kabinet niet gevonden worden in regulering van de teelt, maar in een

krachtige en gezamenlijke aanpak van criminaliteit en overlast.

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich achter dit kabinetsbeleid

geschaard en zich al vaker uitgesproken tegen het experimenteren door

gemeenten met gereguleerde teelt, zoals dit in het manifest Joint Regulation

wordt voorgesteld. Ik verwijs in dit verband naar de aangenomen motie Oskam
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(Kamerstukken 29911, nr. 104). Zoals in antwoord op vraag 2 al is aangegeven is

er geen aanleiding in internationaal verband een ander beleid voor te staan.

Vraag 6

Bent u bereid om tijdens de UNGASS te pleiten voor een pragmatische aanpak

waarbij realistische resultaten worden behaald, zoals een lagere druggerelateerde

criminaliteit, regulering van de kwaliteit en de verspreiding van cannabis, lagere

maatschappelijke kosten en een betere gezondheid voor cannabisgebruikers?

Antwoord

Een realistische aanpak van het wereldwijde drugsprobleem vanuit het

volksgezondheidperspectief is een belangrijk speerpunt voor zowel Nederland als

de EU. Nederland voert al sinds de jaren ‘70 een pragmatisch drugsbeleid waar de

bescherming van de volksgezondheid centraal staat. Een belangrijk element

daarvan is de voortdurende evaluatie en wetenschappelijke onderbouwing van ons

beleid. Ook de landen binnen de Europese Unie bepleitten een ‘evidence-based’

aanpak. Daarmee is een realistische aanpak van het wereldwijde drugsprobleem

vanuit het volksgezondheidperspectief een belangrijk speerpunt voor zowel

Nederland als de EU. UNGASS biedt de kans om met landen in gesprek te gaan

over een drugsbeleid dat de maatschappelijke en volksgezondheidsschade van

drugs zoveel mogelijk terugdringt.

Vraag 7

Deelt u de mening dat tijdens de UNGASS breed naar de gevolgen van het

wereldwijde drugsbeleid gekeken moet worden, en van de gelegenheid gebruik

gemaakt moet worden om niet alleen de gevolgen op het gebied van

volksgezondheid en criminaliteit aan te kaarten, maar ook de mensenrechten

onder de aandacht te brengen?

Antwoord

Ja.

Vraag 8

Hoe wilt u uw rol als EU-voorzitter gebruiken om de Nederlandse inbreng tijdens

UNGASS kracht bij te zetten?

Antwoord

Voor wat betreft de Nederlandse rol als EU-voorzitter in algemene zin verwijs ik u

naar Kamerbrief van 28 januari 2015.2 Voor wat betreft UNGASS specifiek geldt

dat de Nederlandse inzet grotendeels is overgenomen in de EU-inzet. Op basis van

deze EU-inzet is Nederland , in samenwerking met andere EU-lidstaten, de

Europese Commissie en in het bijzonder het Luxemburgse voorzitterschap, reeds

bezig met actieve outreach richting andere landen en maatschappelijke

organisaties met het oog op het verwerven van medestand voor een zo goed

mogelijk UNGASS-uitkomstdocument.

Vraag 9

In hoeveel landen binnen de Verenigde Naties is de doodstraf toegestaan voor

2 Brief van 28 januari 2015, Kamerstukken II 2014/2015, 34 139, nr. 1.
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drugsdelicten? Hoeveel Nederlanders wachten dit moment op de voltrekking van

dit vonnis en wat zijn uw mogelijkheden om in deze zaken te bemiddelen?

Antwoord

Voor zover bekend hebben 33 landen of territoria wetten die de doodstraf bij

bepaalde drugsmisdrijven voorschrijven.

Op het moment van schrijven zijn wereldwijd drie Nederlanders veroordeeld tot de

doodstraf vanwege een drugsdelict. Voor alle drie gedetineerden geldt dat zij nog

niet al hun juridische mogelijkheden hebben uitgeput.

In zaken waar de doodstraf aan de orde is zet de Nederlandse overheid zich met

juridische bijstand en diplomatieke interventies in om veroordeling tot en

voltrekking van een doodvonnis te voorkomen. Nederlandse gedetineerden in het

buitenland kunnen bij een (dreigende) doodstraf een beroep op de Nederlandse

overheid doen voor rechtsbijstand. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal in

zulke gevallen bekijken of betrokkene in aanmerking komt voor financiering van

(extra) rechtsbijstand door de Nederlandse overheid. Besluitvorming vindt plaats

op basis van de omstandigheden (waaronder financiële draagkracht van

betrokkene en terbeschikkingstelling van rechtsbijstand door de lokale

autoriteiten) en onder voorwaarden.3 In alle gevallen wordt rekening gehouden

met het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen dat inmenging in de

lokale rechtsgang niet toestaat.

Vraag 10

Kunt u zich vinden in de visie dat Nederland zich, in zijn rol als voorzitter van de

Europese Unie, tijdens de UNGASS hard moet maken voor het wereldwijd

afschaffen van de doodstraf voor drugsdelicten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op

welke wijze wilt u dit doen?

Antwoord

Ja. Het is staande praktijk dat de EU zich in elk relevant multilateraal forum hard

maakt voor het afschaffen van de doodstraf. Dit zal ook binnen UNGASS-kader

worden genoemd in toespraken en worden gebruikt in de onderhandelingen voor

het uitkomstdocument.

3 Zie onder andere ook de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken aan uw

kamer d.d. 11 april 2011 “Rechtsbijstand aan Nederlandse gedetineerden in het

buitenland die ter dood veroordeeld kunnen worden of veroordeeld zijn.”


