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1. Wat is het cannabisbureau? 
Het cannabisbureau moet de

overheidsorganisatie worden die
verantwoordelijk is voor de legale
productie van medicinale canna
bis – cannabis met een constante
concentratie aan actief product en
stabiele en bekende verhoudingen
van de belangrijkste werkzame
bestanddelen, CBD en het roes
verwekkende THC. Medicinale
cannabis kan helpen bij het con
troleren van pijn, spierkrampen
en spiertrekkingen bij MS of het
wegnemen van misselijkheid en
verminderde eetlust bij een che
mobehandeling.

Als het cannabisbureau er
komt, dan wordt het een aparte
dienst binnen het Federaal Agent
schap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (FAGG).
Door de oprichting ervan zou de
overheid het volledige monopolie
op de productie, de handel en de
in en uitvoer van medicinale can
nabis krijgen. België zou op die
manier het Nederlandse Bureau
voor Medicinale Cannabis (BMC)
imiteren.

2. Hoe zou het te werk gaan?
Bij de oprichting van het can

nabisbureau wordt een openbare
aanbesteding uitgeschreven voor

Groen en SP.A 
laten weten ‘prin
cipieel voorstander 
te zijn van het 
medicinale gebruik 
van cannabis’. 
Ook de NVA is 
‘a priori niet tegen’

4. Wat betekent dit voor 
de patiënt?
‘Dit voorstel is te weinig en

komt te laat’, zegt Patrick Dewals,
auteur van het boek Medicinale
cannabis. Meer dan een medische
kwestie. Vandaag is er slechts één
geneesmiddel op basis van medi
cinale cannabis beschikbaar in
ons land: de mondspray Sativex.
Het product wordt alleen terugbe
taald aan MSpatiënten. Voor
chronische pijnpatiënten, perso
nen met ALS, epilepsie, kanker of
parkinson kost het geneesmiddel
zo’n 500 euro voor drie flesjes van
10 milliliter. Ze zoeken hun toe

de kweek van een bepaalde hoe
veelheid cannabis, zegt het FAGG.
‘Enkele telers krijgen een vergun
ning om op aangeduide gebieden
cannabis te telen.’ Het bureau zou
de volledige oogst aankopen en
vervolgens verdelen of exporte
ren.

De oogst kan enerzijds als
grondstof dienen voor de produc
tie van vergunde geneesmiddelen,
anderzijds als basis voor weten
schappelijk onderzoek. Aangezien
er nog geen geneesmiddelen zijn,
wordt in eerste instantie ingezet
op onderzoek. ‘Een cannabis
bureau is een eerste stap’, zegt
CD&VKamerlid Els Van Hoof, die
meewerkte aan het voorstel dat in
de oprichting ervan voorziet. ‘Op
die manier kunnen we de medici
nale cannabis klinisch testen en
onderzoek doen naar de bijwer
kingen.’

Van een liberalisering van de
markt is geen sprake. ‘Dat is niet
aan de orde en evenmin wense
lijk’, reageert het kabinet van
minister van Volksgezondheid
Maggie De Block (Open VLD). Als
het cannabisbureau er komt, is er
alvast één startup die staat te po
pelen. Rendocan in Kinrooi ambi
eert de productie van vijf ton me
dicinale cannabis per jaar. Het be
drijf mikt op 150 tot 250 jobs. Ook
een WestVlaams bedrijf heeft al
een project in de pijplijn.

3. Maakt het kans op slagen? 
De partijen van de minder

heidsregering – Open VLD, CD&V
en MR – hebben het wetsvoorstel
samen ingediend. Ze zoeken via
parlementaire weg een meerder
heid. Kamerlid Valerie Van Peel
laat weten dat de NVA ‘a priori
niet tegen de teelt van cannabis
voor medicinale doeleinden is’,
maar de partij neemt voorlopig
geen standpunt in. 

Indien nodig kan er gezocht
worden naar een alternatieve
meerderheid met oppositiepartij
en Groen en SP.A. Beide partijen
laten weten ‘principieel voorstan
der te zijn van het medicinale ge
bruik van cannabis’. ‘Uiteraard
gaan wij hiermee akkoord’, rea
geert Karin Jiroflée van SP.A. Klantendienst
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‘Dat de overheid 
zelf wiet wil telen,
komt veel te laat’

Met een cannabisbureau dat controle houdt
over de kweek en verspreiding, wil de over
heid medicinale cannabis legaliseren. Maar
de vraag is of de patiënt daar baat bij heeft.

In Venezuela gebeuren zaken die herinneringen op
roepen aan de donkerste dagen van het ZuidAmerikaan
se continent in de jaren 70 en 80. Militaire regimes in 
onder meer Argentinië en Chili hanteerden toen geweld, 
ontvoering en bedreiging als routineinstrumenten van 
de dagelijkse politiek. Getuigenissen, vandaag in deze 
krant, van gevluchte Venezolanen schetsen een huive
ringwekkend beeld van de tirannieke praktijken van het 
regimeMaduro.

Het vereist bijzondere talenten om een olieproduce
rend en vruchtbaar land met een goed opgeleide bevol
king aan de bedelstaf te krijgen. Twee opeenvolgende 
linkspopulistische presidenten, Hugo Chavez en Nicolas 
Maduro, zijn daarin geslaagd. Steunend op antiAmeri
kaanse retoriek en op hun populariteit bij de armste 
bevolkingslagen, en met rugdekking van het leger, hiel
den ze desondanks stand, als teken van tegenspraak in 

een regio waar goedkoop
geld en de vrije markt in
tussen de toon aangaven.

Het einde daarvan is in
zicht, maar het gevaar voor
geweld is groter dan ooit.
Bijna tien procent van de
bevolking is gevlucht. De
economie is stuk. Het res
terende volk lijdt honger,
de munt heeft alle waarde
verloren en het radeloze
regime voert de terreur op.

Voor het eerst heeft de
oppositie een gezicht, dat van de 35jarige parlements
voorzitter Juan Guaidó. Die riep zichzelf twee weken ge
leden uit tot interimpresident en kreeg steun bij de 
buurlanden, de Verenigde Staten, Canada en talrijke 
Europese landen. De politieke druk voor een regime
wissel is dus groter dan ooit. Maar zolang het leger niet 
de kant van het volk kiest, blijft de uitkomst onzeker. 
Maduro en de profiteurs van het regime zullen niet 
goedschiks capituleren.

De Verenigde Staten, ondanks alles nog steeds de 
grootste olieklant, kondigen een embargo aan en sluiten 
militaire interventie niet uit. Dat speelt Maduro in de 
kaart, want het versterkt de illusie van een legitiem pa
triottisch verzet tegen de imperialistische grootmacht.

Dat achterhaalde beeld leeft nog steeds bij sommigen,
ook in Europa. Van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging 
over Franse aanhangers van de linkse populist JeanLuc 
Mélenchon tot PVDA’ers bij ons: allen weigeren ze de 
werkelijkheid te zien zoals ze is. In Venezuela worden 
mensen en burgerrechten op grote schaal geschonden 
door een verwerpelijk regime dat slechts zijn eigen over
leving nastreeft. Een burgeroorlog moet tot elke prijs 
worden voorkomen, maar overjaarse antiimperialis
tische demagogie is niet wat het geteisterde Venezuela 
vandaag nodig heeft.

GEEN OVERJAARSE
DEMAGOGIE VOOR 
VENEZUELA

Een verwerpelijk 
regime, dat 
slechts zijn eigen 
overleving 
nastreeft, schendt 
op grote schaal 
mensenrechten

BART STURTEWAGEN  
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‘Marc Coucke is een 
winnaar en leert snel’

Michel en Michael 
Verschueren 
over Anderlecht

GUINEVERE CLAEYS

AFLEIDING

We staan met velen in de lift. 
Dus keren we de spiegel de rug toe. 
Kijken in de spiegel is iets wat je 
alleen doet. Daar wil je geen getui
gen bij. Je wil niet gezien worden 
terwijl je je spiegelbeeld staat voor 
te liegen. Dat is iets tussen jou. 

Onder spiegels is de liftspiegel 
een geval apart. Zuigt je meteen en 
dicht naar zich toe. Heeft met tijds
druk te maken, denk ik. Je krijgt 
maar enkele verdiepingen de tijd. 
Iets wat niet blijft duren, wil je niet 
missen.

Zelf heb ik de opdringerigheid 
van de liftspiegel nooit vertrouwd. 
Alsof de Staatsveiligheid meekijkt. 
Hoezeer laten we onszelf daar niet 
kennen onderweg? Iemand vertelde 
me hoe ze tussen twee meetings 
door in tranen was uitgebarsten, 
toen de liftspiegel haar op haar 
wanhoop had gewezen. De collega’s 
die achter de openschuivende deu
ren klaarstonden, hadden die uit 
puur ongemak gewoon weer laten 
dichtgaan. Zo had ze een tijdlang 
openneer gehuild. 

Liftbouwers hangen de spiegels
er bewust, hoorde ik. Ter afleiding. 
Want mensen blijven bang van be
wegende kooien. En mensen blijken 
zich door niets zo makkelijk te la
ten afleiden als door zichzelf. IJdel
heid haalt het van de angst. Een 

treffende gedachte in
selfietijden. We ver

gapen ons aan
onszelf om te
vergeten dat we
bang zijn. IJde
le hoop.

Ian Buruma ziet een 
link tussen Pearl 
Harbor en de Brexit
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‘Er zullen geen bommen 
vallen, maar de Britse 
invloed zal afnemen’voor de verkoop van cannabis 

op doktersvoorschrift. En vorig 
jaar keurde het parlement in 
Luxemburg een wet goed die het
gebruik van cannabis voor medi
sche doeleinden mogelijk maakt. 
In ons land zette minister De 
Block in 2015 een cruciale eerste 
stap, maar door de val van de 
regering belandde haar plan in 
de prullenbak.

De voorbije jaren werd can
nabis voor medicinale doelein
den ook gereglementeerd in on
der meer Australië, Puerto Rico, 
Italië, Polen, Tsjechië en Mace
donië.

Volgens gelekte bronnen, 
waarover het magazine Forbes 
bericht, zou ook de Wereld
gezondheidsorganisatie van 
plan zijn het advies over canna
bis te wijzigen. De VNorganisa
tie zou cannabis verwijderen uit 
de ‘Schedule IV’lijst van de En
kelvoudige Drugsovereenkomst 
uit 1961 en cannabis in de ‘Sche
dule I’klasse plaatsen. Dat is de 
mildste categorie. (km)

De vraag naar medicinale 
cannabis groeit. Wereldwijd pas
sen staten hun wetgeving aan 
om aan die vraag tegemoet te 
komen. Zo is medicinale canna
bis in de Verenigde Staten on
dertussen in 33 staten legaal. De 
producten worden er probleem
loos aanvaard als pijnstiller en 
kalmeringsmiddel, en als medi
cijn tegen epileptische aanval
len.

In buurland Canada werd 
cannabis in 2018 zelfs volledig 
gelegaliseerd. Medicinaal ge
bruik was er al langer toege
staan. Canada volgde het voor
beeld van Uruguay. Ook Mexico 
lijkt van plan cannabis volledig 
te legaliseren.

De trend is ook merkbaar in
onze buurlanden. Nederland is 
al lang een koploper. De vraag 
naar een cannabisbureau kwam 
er in 2000. In 2003 werd het 
Bureau voor Medicinale Canna
bis opgericht. In Duitsland zette 
de Bundestag, het parlement, in 
2017 unaniem het licht op groen 

vlucht tot producten in het bui
tenland en obscure websites die
vaak onzuivere cannabis aanbie
den. Voor hen, het doelpubliek
van medicinale cannabis, veran
dert er door het voorstel de ko
mende jaren niets. 

‘De nood om voor de patiën
ten een wettelijk kader te creë
ren, is veel hoger dan de oprich
ting van een cannabisbureau’,
vindt huisarts Patrik Vankrun
kelsven. Hij schrijft zelf geregeld
cannabis voor aan patiënten en
diende tien jaar geleden als
Open VLDpoliticus een wets
voorstel in tot de legalisering
van cannabis voor medisch ge
bruik. ‘Mijn patiënten moeten
de producten in Nederland gaan
halen. Het transport gebeurt nog
steeds in de illegaliteit.’ Van
krunkelsven is voorzichtig posi
tief. ‘Dit kan vooral het debat in
beweging brengen en het ge
makkelijker maken om onder
zoek op te zetten.’

‘Mensen die in ons land can
nabisolie gebruiken, worden
met het nieuwe voorstel nog
steeds gecriminaliseerd’, zegt
Dewals. ‘We zijn internationaal
door de mand aan het vallen. Het
is niet meer dan een stapje in de
goeie richting.’

Hoe cannabis stilaan uit 
de illegaliteit verdwijnt


