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NA LUXEMBURG 

In ons land is het bezitten en verkopen van
cannabis verboden, al geldt sinds 2005 de
laagste vervolgingsprioriteit voor per -
soonlijk gebruik. Ons buurland wordt nu
het eerste  Europese land dat cannabis
 volledig legaal zal maken. De belofte stond
vorig jaar al in het  regeerakkoord, maar de
 minister van Volksgezondheid zette het
debat en de plannen deze week nogmaals
op scherp. Bedoeling is om gebruik legaal
te maken, de cannabis productie zelf te

«Legalisering van
cannabis kan ook

snel gaan in België»
 organiseren en taksen te  heffen op de
 verkoop. «Alleen op die manier blijft de
drug veilig», klinkt het. De Luxemburgse
regering steekt ook nadrukkelijk de hand
uit naar andere Europese landen: «Het is
tijd om meer open-minded te worden over
drugs.»
«Een historisch precedent», zegt criminoloog
Steven Debbaut (UGent). «Dit is symbolisch
van groot belang. In ons land kanten N-VA
en Vlaams Belang zich tegen legalisering,
maar bij de andere grote partijen — aan
 beide  kanten van de taalgrens — zijn er
openingen en zelfs officiële pro-stand -
punten. Ook in  België kan het snel gaan.»
Bij experts valt ook te horen dat er een
 Europees domino-effect kan ontstaan.
«Niet dat er overal zomaar  gelegaliseerd zal
worden, maar dit zal hoe dan ook debatten
aanwakkeren», aldus Debbaut.
In België komt de kwestie ten  vroegste op
tafel wanneer er een nieuwe  federale
 regering is. Minister van Justitie Koen
Geens (CD&V) laat weten dat hij alvast
geen vragende partij is voor de
legalisering van cannabis. 

Dronken man wandelt Brusselse Ring op
en wordt doodgereden

De Brusselse Ring was gisteren
de hele voormiddag versperd
door een bizar ongeval. Een man
van 43 werd doodgereden toen
hij de snelweg te voet probeerde
over te steken. De auto die hem
aanreed, botste daarna ook
 tegen een portiek met verkeers-
signalisatie. De constructie van
vijftien meter lang stortte
 daardoor in en versperde de
 volledige snelweg. 
Voor Ali Aksoy, de bestuurder
van de auto, was het zijn aller-
eerste ongeval. «Ik ben hier echt
niet goed van. De komende

 dagen blijf ik thuis. Want
 opnieuw die snelweg op:
 voorlopig zie ik dat niet zitten.
Ik zie steeds weer die man voor
me.» 
De aangereden voetganger was
enkele uren voor het ongeval
door de politie opgepakt voor
openbare dronkenschap en
naar het ziekenhuis gebracht.
Hoe het komt dat hij twee uur
later alweer dronken over de
snelweg liep, is een groot
 vraagteken. Het Brusselse
parket heeft een onder-
zoek  geopend. (IBO)

ITALIAANSE REGERING
STAAT OP SPRINGEN

Luxemburg wil binnen de
vier jaar de cannabishandel
in het land zelf organiseren.
«Een historisch precedent.
Ook in België kan de
 legalisering snel gaan», 
aldus een expert.

• SAM OOGHE •
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‘Goldrush’ bij beleggers

WAAROM KOPEN WE EIGENLIJK GOUD, EN GEEN ZILVER OF DIAMANT?

EVENEPOEL EUROPEES
KAMPIOEN TIJDRIJDEN

Het publiek   
juichte.

De winnaar   
huilde
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Weegschaal
Colruyt weet zelf
welk fruit erin ligt
Colruyt experimenteert als  eerste Belgische
 supermarkt met  artificiële intelligentie voor
 productherkenning. Dankzij een nieuw systeem
weet de weegschaal aan de kassa zélf welke
groenten en fruit erin liggen. 

Mandarijn of clementine? Citroen of limoen? 
Een slimme camera die aan het plafond hangt,
maakt er een foto van en bepaalt om welke van 
de 120 soorten groenten en fruit het gaat. Zo moet 
de passage langs de kassa sneller verlopen, en kan
eventuele verwarring bij de bediende-verkopers
 worden vermeden. Het systeem kent zelfs het
 verschil  tussen pakweg Golden-appels en Granny
Smiths. «In 97 procent van de gevallen is de auto-
matische herkenning correct», zegt Rudi Dewulf,
regionaal verkoops directeur bij Colruyt. «Hoe
meer foto’s er genomen zijn, hoe accurater het
 systeem wordt.» Voorlopig loopt er enkel een
 pilootproject in een filiaal in Kortrijk. Daar wordt
de technologie drie maanden getest. «Daarna
 bekijken we wat ze kan betekenen voor
Colruyt.» (SPK/LPS) 13>

Eerste 
Europese 
match in 
25 jaar, en
Antwerp wint 

Een kind is een kind — ook als het het
zoontje is van Britse royals. Dus
wacht prins  George net als zoveel
zesjarigen op zijn nieuwe tandjes, en
draagt hij een  gestreept T-shirtje van
10 euro uit de H&M. Met z’n
kapiteins pet op moedigde hij giste-
ren zijn ouders aan. Prins William en
prinses Kate namen deel aan 
een zeilwedstrijd voor het goede
doel bij het eiland Wight. Ook zijn
zusje Charlotte (4) was erbij. De ou-
ders van Kate mochten op hun klein-
kinderen letten, terwijl de prins en
zijn echtgenote hun best deden op
het water. 
Een podiumplaats zat er niet in voor
Kate, die achtste eindigde. William
deed het beter: hij werd derde. (PhG)

Een  kind  
is  een  kind,  
ook al  is  het
een  prinsje
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Geen champagne gisteren
op het Europees kampioen
tijdrijden — het was een
feestje met een grauwe
rand. Het publiek juichte,
maar de winnaar huilde.
Remco Evenepoel (19) 
zette nog maar eens een
straffe prestatie neer: hij
reed in Alkmaar liefst acht-
tien seconden sneller dan
de nummer twee,  Kasper 
Asgreen. Maar in gedachten
was hij bij zijn overleden
 collega’s Bjorg Lambrecht
en Stef Loos. «Dit is niet
mijn overwinning, maar
die van hen. Dit is een zege
voor die jongens, daar hoog
in de hemel.» (BA) 3>
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Nederlandse  politie
stuurt  volgers 
naar pornosite
De Nederlandse politie heeft gis-
teren bij het versturen van een
bulk-sms over een dodelijke wo-
ningbrand een honderdtal ont-
vangers – verkeerdelijk – een link
naar een pornosite gestuurd. Wie
erop klikte, kwam op een website
«met dames die wat voller zijn»,
zegt een woordvoerster. «De fout
ontstond doordat de sms een
paar tekens te lang was. De tekst
eindigde met een ingekort bit.ly-
adres. De laatste letters van dat
adres vielen weg, waardoor een
nieuwe link ontstond.» (CMG)

Amnesty
waarschuwt voor
reizen naar VS
Amnesty International waar-
schuwt voor vakanties naar de
VS. De organisatie roept toeris-
ten op om na de recente massa-
schietpartijen uiterst voorzichtig
te zijn en wil met de boodschap
vooral de regering op de korrel
 nemen. De waarschuwing is ge-
modelleerd naar de reiswaar-
schuwingen van het Amerikaanse
ministerie van  Buitenlandse Za-
ken en stelt dat reizigers «te allen
tijde extra waakzaam moeten
zijn en op hun hoede moeten zijn
voor de alomtegenwoordigheid
van vuurwapens».

Cannabis uit de illegaliteit halen: het
was in december vorig jaar één van de
grote beloftes van de nieuwbakken
Luxemburgse meerderheid. De dwerg-
staat zou zo het eerste Europese land
worden waar burgers totaal legaal
 cannabis zouden kunnen kopen. «Jonge
mensen gebruiken toch al cannabis»,
zegt minister van Volksgezondheid
Etienne Schneider, socialist en de grote
motor achter de legalisering. «Maar dat
moet via de zwarte markt, waar de
 kwaliteit van de drugs onduidelijk is. We
voeren wereldwijd al decennia hetzelfde
beleid: criminaliseren. Maar mensen
blijven toch drugs nemen. Het enige
 effect is dat drugs gevaarlijker worden.
Legalisering is een kwestie van volks -
gezondheid.»
Na het regeerakkoord volgden de naar
alle waarschijnlijkheid plezierigste
staatsbezoeken in de geschiedenis. De
Luxemburgse regeringsleden reisden af
naar onder meer Nederland en Canada
om bij te leren over cannabis beleid. De
conclusies zijn nu klaar, en vóór het ein-
de van de legislatuur binnen vier jaar
moet alles rond zijn. De Luxemburgse
overheid zal cannabisproductie strikt
reguleren en controleren, net als de
 Canadezen. Zo willen ze de gezondheid
van de bevolking bewaken. De prijs zal
vrij laag gehouden worden, zodat
 gebruikers geen toevlucht nemen tot de
zwarte markt. Op de verkoop wordt een
taks geheven, de opbrengsten gaan naar
verslavingszorg en preventie. «En of
mensen dan cannabis nemen, is enkel
hun zaak», klinkt het.

Niet voor buitenlanders
Alhoewel: het is ook de zaak van de
buurlanden, waaronder België. Zal de
 legalisering geen drugstoerisme en
grensoverlast veroorzaken? «Ik voorspel
van niet», zegt criminoloog Tom Decorte
(UGent). «Alles valt of staat met de
 restricties die het land  invoert.»
Luxemburg zal enkel verkoop toestaan
aan Luxemburgers van 18 jaar of ouder.

Alerte gids gaf gouden tip 
naar voortvluchtige tieners

Europese treinpas blijft toch
geldig in Groot-Brittannië
De treinpassen Interrail en Eurail blijven volgend jaar toch
nog geldig in Groot-Brittannië. Eerst werd aangekondigd
dat de passen vanaf 2020 niet meer op het Britse spoornet
zouden kunnen gebruikt worden, maar de overkoepelende
Rail Delivery Group spreekt dat tegen. «De Britse spoor -
bedrijven hebben Interrail nooit willen verlaten», klinkt
het. «Rekening houdend met de hevige reacties, werden
nieuwe gesprekken opgestart en is er nu een akkoord.»
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«Ook in
België kan

het snel
gaan»

Naar de gevangenis of naar de
 zevende hemel? De regels rond
cannabis in de Benelux verschil-
len van land tot land.

NEDERLAND
Bij onze noorderburen is cannabis
niét legaal, al scheelt het in de
praktijk niet veel. Technisch
 gezien is bezit en verkoop verbo-
den, maar coffeeshops met een
 licentie mogen in de praktijk wel
cannabis verkopen. Wie minder
dan vijf gram cannabis bij zich
heeft, wordt ook nooit bestraft.
De productie van cannabis is niet
gereguleerd, waardoor coffee-
shops dus wel de zwarte markt
moeten betreden om aan hun
 producten te  komen.

LUXEMBURG
De volledige legalisering en de
 organisatie van de handel moeten
rond zijn binnen de lopende legis-
latuur. De overheid zal nauw
 toezien op de productie en de
 verkoop van cannabis, naar
 Canadees model. Ook het bezit
van gebruikershoeveelheden zal
niet langer verboden zijn. Zelf
kweken of dealen mag niet, net als
cannabis kopen als minderjarige
of buitenlander.

BELGIË
Ons land is de strengste in het
 rijtje. Net als in Nederland is het
bezitten en verkopen van canna-
bis verboden, met boetes en werk-
of celstraffen als afschrikmidde-
len. Sinds 2005 geldt de zoge-
naamde ‘laagste vervolgings -
prioriteit’ voor persoonlijk
 gebruik, maar zelfs bij kleine
 hoeveelheden wordt soms een pv
uitgeschreven. Verkoop wordt
nooit gedoogd, de productie is
niet gereguleerd. Wel besliste de
overheid begin dit jaar om canna-
bis te laten kweken voor medici-
naal gebruik.

Witte rook in Luxemburg: het land
wil cannabis binnen de vier jaar
volledig  legaal maken. Recreatief
gebruik is dan niet langer verbo-
den, en de productie komt onder
controle van de overheid. «Alleen
zo blijft de drug veilig», klinkt het
bij de  regering.  Experts houden
 rekening met een  domino-effect in
de rest van Europa. • SAM OOGHE •

De controle zal streng zijn, klinkt het. «Ik
zie niet in waarom iemand van Oostende
naar Aarlen zou rijden om drugs te
 kopen, opnieuw op een soort zwarte
markt», aldus Decorte. «Want met de
 eigen identiteitskaart zal je niets mogen
kopen. Vergelijk het met Nederland,
waar cannabisverkoop niet legaal is,
maar wel gedoogd wordt. Daar beston-
den lang geen restricties op de verkoop
in coffeeshops. Dat leidde toen tot veel
drugstoerisme en overlast. Sinds het in
Nederland veel moeilijker is om drugs te
kopen als Belg, is dat zuiver drugstoeris-
me ook marginaal geworden.»
Intussen reikte minister Schneider de
hand naar de andere Europese landen.
Hij vraagt nadrukkelijk de cannabiswet-
geving aan te passen. Experts voorspel-

LUXEMBURG GAAT CANNABISHANDEL ZELF ORGANISEREN

len een mogelijk domino-effect, zeker
nu de legaliseringsgolf na het Ameri-
kaanse continent ook Europa bereikt
heeft. «De Luxemburgse legalisering kan
repercussies hebben op België», denkt

criminoloog Steven Debbaut (UGent).
«Je voelt de dingen internationaal bewe-
gen, nu ook letterlijk naast de deur. Dit
is symbolisch van belang, een historisch
precedent. In ons land kant N-VA zich
duidelijk tegen legalisering, maar bij de
andere partijen zijn er openingen.»
De Luxemburgse meerderheid is er één
van socialisten, groenen en liberalen: fe-
deraal niet ondenkbaar in ons land, met
de christendemocraten erbij. «Ik zeg niet
dat het in België zomaar zal veranderen.
Maar ook hier kan het snel gaan. Ik her-
haal mijn oproep een parlementaire
werkgroep op te starten rond drugs.»
Minister van Justitie Koen Geens (CD&V)
laat wel weten dat hij alvast geen
 vragende partij is voor de legalisering of
decriminalisering van cannabis.

Apothekers mogen
CBD verkopen
Apothekers mogen voortaan op
voorschrift cannabidiol (CBD) verko-
pen. Dat staat in een omzendbrief van
het geneesmiddelenagentschap
FAGG. CBD is — naast het roesop-
wekkende tetrahydrocannabinol
(THC) — een werkzame stof van
 cannabis. In België verbiedt een KB uit
2015 apothekers om magistrale be-
reidingen af te leveren die THC bevat-
ten. Door het KB waren ook bereidin-
gen met CBD verboden, omdat daar
kleine hoeveelheden THC in voorko-
men. «Zo’n verbod lijkt niet de bedoe-
ling van het KB», luidt het nu in de om-
zendbrief van het FAGG. Het agent-
schap laat daarom nu toe om grond-
stoffen zoals cannabidiol met ‘spoor-
hoeveelheden’ THC te gebruiken.
Apothekers moeten wel waakzaam
zijn voor bijwerkingen en de nodige
kennis verwerven.

België is
strengste
van Benelux

De lichamen van de twee voortvluchtige Canadese tieners
Kam Mcleod (19) en Bryer Schmegelsky (18) werden ont-
dekt mede dankzij een alerte gids uit Gillam, een dorp in
het noordoosten van Canada waar de jongens voor het
laatst waren gezien. Het duo, verdacht van drievoudige
moord, was al weken spoorloos. Riviergids Clint Sawchuk
(40) zag vorige vrijdag een slaapzak in het water liggen
toen hij een groep toeristen begeleidde. Hij belde de politie,
die na zijn tip meteen een beschadigde boot vond, vermoe-
delijk gebruikt door de twee tieners. Woensdag werden
dan hun lichamen ontdekt. Hoe Mcleod en Schmegelsky
aan hun eind zijn gekomen, is nog niet geweten. (CMG)

Eerste product sinds kernramp:
vodka van Tsjernobyl
Voor het eerst sinds de kernramp in Tsjernobyl werd een
consumentenproduct gemaakt in de verlaten stad: een fles
vodka die de naam ‘Atomik’ kreeg. De fles sterke drank is
het geesteskind van een team Britse wetenschappers. Ze
hebben zelf rogge gekweekt op een boerderij in de buurt
van de kerncentrale en een drankje gebrouwen. De vodka is
volgens hen «niet radioactiever dan andere vodka’s».
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